Wstęp
Angela Melitopoulos

Asamblaże (wideoinstalacja 3-kanałowa, 62 min., 2010) i Życie cząstek (wideoinstalacja 3-kanałowa, 73 min., 2010) Angeli Melitopoulos i Maurizia
Lazzarato to audiowizualny projekt badawczy dotyczący Félixa Guattariego. Poświęcony jest jego rewolucyjnej praktyce psychiatrycznej, aktywizmowi politycznemu oraz koncepcjom ekozoficznym i zainteresowaniom
animizmem, szczególnie w kontekście [kulturowym] Brazylii i Japonii.
W dziele Guattariego, w taki sam sposób jak w społeczeństwach
animistycznych, podmiotowość traci swój transcendentny i transcendentalny status, właściwy dla jej zachodniego paradygmatu. Według
Guattariego, pewne aspekty polisemicznej, transosobowej i animistycznej podmiotowości charakteryzują także świat dzieciństwa, psychozy,
namiętności politycznej czy miłosnej oraz kreacji artystycznej.
Instalacja Asamblaże składa się z fragmentów filmów dokumentalnych,
esejów filmowych i wywiadów radiowych, autorstwa m.in. [eksperymentalnego edukatora, pisarza i filmowca] Fernanda Deligny’ego, [reżysera]
Renauda Victora, materiałów na temat pracy Guattariego w klinice psychiatrycznej La Borde, jak również z nowego [...] materiału zrealizowanego w Brazylii w trakcie naszych badań, opartego na rozmowach nagranych na przełomie lat 2009—2010 z Érikiem Alliezem (filozofem z Paryża),
Jean-Claudem Polackiem (psychiatrą i psychoanalitykiem z Paryża),
Barbarą Glowczewski (antropolożką z Paryża), Jean-Jacquesem Lebelem
(artystą z Paryża) oraz na wywiadach przeprowadzonych w Brazylii z Eduardo Viveirosem de Castro (antropologiem z Muzeum Narodowego
w Rio de Janeiro), Peterem Pálem Pelbartem (profesorem filozofii z São
Paulo), Suely Rolnik (psychoterapeutką i krytyczką sztuki z São Paulo)
oraz Rosângelą Castro Araújo (znaną jako Mestra Janja, mistrzynią Capoeira Angola, profesorką z Salvador de Bahia).
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Życie cząstek to druga część naszego wizualnego projektu badawczego. Poświęcona jest Guattariemu i jego zainteresowaniu kulturami animistycznymi w Japonii. Praca wchodzi w dialog z aktualną sytuacją w Japonii, zaistniałą w następstwie trzęsienia ziemi i katastrofy nuklearnej
w Fukuszimie w 2011 roku. Odsłania związki pomiędzy podmiotowością,
duchowością animistyczną i nowoczesną technologią. Fukuszima zmusza Japonię do ponownego spojrzenia na historię, która łączy tradycje
animistyczne i hipernowoczesność. Katastrofa nuklearna w Fukuszimie
ujawniła wszystko to, co w Japonii pozostało ukryte na poziomie gospodarki, polityki i kultury od końca wojny i zbombardowania Hiroszimy
i Nagasaki. Życie cząstek to podróż, która rozpoczyna się od faktycznych
form kolonizacji na wyspie Okinawa i wiedzie przez masową obecność
wojsk amerykańskich od czasów drugiej wojny światowej. Ten dziennik
podróży przywołuje kampanię Atomy dla pokoju w Hiroszimie i rekonstrukcję Japonii jako kraju zbudowanego na nauce, w ramach ideologii
tzw. „milenaryzmu energetycznego”, który w trakcie zimnej wojny stanowił atomowy projekt-marzenie. Uobecnia długotrwałe walki antynuklearne
przeciw budowie elektrowni atomowej na wyspie Iwai. Podróż kończy
się w Tokio i Kioto fragmentami wypowiedzi fotografa i antropologa Chihiro Minato i tancerza Butoh, Mina Tanaki, na temat historii technologii
w Japonii, gdzie tradycje animistyczne odgrywają kluczową rolę zarówno
w rozwoju japońskiego rzemiosła, jak i w relacji pomiędzy naturą a kulturą:
„Nie jesteśmy w stanie rozwiązać problemu radioaktywności za pomocą takiej relacji pomiędzy naturą a kulturą. W Japonii po Fukuszimie geografia jest psychologią. Atmosfera nie porusza się w zgodzie
z geometrią. Musimy się przystosowywać nie tylko do naszego środowiska, ale i do naszej psychozy”.
Życie cząstek oparte jest na rozmowach nagranych w 2011 roku z Chihiro
Minato (antropologiem i fotografem z Uniwersytetu Tokijskiego), Masaki
Sugimurą (pisarzem japońskim i tłumaczem pism Guattariego z Osaki),
Yoshihide Takaesu (psychiatrą ze szpitala Izumi na Okinawie), Minoru Kinjo
(artystą z Okinawy), Masahido Wataridą (aktywistą antynuklearnym z Hiroszimy), Masae Yausą (aktywistą antynuklearnym z Hiroszimy), Uno Kuniichim (filozofem z Tokijskiego Uniwersytetu Sztuki), Minem Tanaką (tancerzem z Tokio). Dodatkowo zawiera materiały archiwalne z Kudaka Island
— IZAIHO ritual [Wyspa Kudaka — rytuał IZAIHO], materiały z archiwum
obozu protestacyjnego w Takae, wyimki z filmu Hiroszima, moja miłość
w reżyserii Alaina Resnais na podstawie scenariusza Marguerite Duras,
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materiały z filmu dokumentalnego The Holy Island [Święta Wyspa] autorstwa reżyserki Ayi Hanabusy, zdjęcia Keiki Nasu i wideoklipów z YouTube
o antynuklearnym ruchu protestacyjnym w Japonii.
Obie prace, Asamblaże i Życie cząstek, prezentowane są w formie pionowego tryptyku złożonego z różnej wielkości ekranów. Instalacja odnosi
się do idei ruchu i grawitacji, mających doniosłe znaczenie w kartografiach sztuki animistycznej oraz do koncepcji niematerialności z sztuce
Azji. Każdy ekran nasila pewną modalność zmysłów: widzenie, słuchanie,
czytanie. Percepcja wydarzeń zostaje zintensyfikowana poprzez montaż
dźwięku, obrazu, tekstu, skomponowanych w nawarstwiającej się, pionowej formie. Nasz wzrok prowadzony jest przez choreografię przeskakującego, ruchomego obrazu. Koncepcja asamblażu [układu, złożenia] zostaje uruchomiona w wędrówce wzroku odbiorczyń przesuwającego się
z góry do dołu lub zatrzymującego się na środkowym tekście. [...]
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Animizm
maszynistyczny
Angela Melitopoulos i Maurizio Lazzarato

„Nastąpiła swego rodzaju decentralizacja podmiotowości. Obecnie interesującym
wydaje mi się powrót do tego, co nazwałbym animistyczną koncepcją podmiotowości; przemyślenie Obiektu, Innego jako potencjalnego nośnika wymiarów częściowej podmiotowości, jeśli zachodziłaby taka potrzeba poprzez, na przykład,
zjawiska neurotyczne, rytuały religijne bądź zjawiska estetyczne. Nie postuluję prostodusznego powrotu do irracjonalizmu. Ale kluczowym wydaje mi się zrozumienie
sposobu, w jaki podmiotowość może partycypować w tego typu niezmiennikach
skalarnych. Innymi słowy, jak możliwe jest to, że może być ona równocześnie pojedyncza, upojedynczać osobę, grupę osób, a zarazem opierać się na asamblażu
przestrzennym, architektonicznym, na asamblażach plastycznych i wszystkich innych kosmicznych asamblażach? Jak zatem podmiotowość sytuuje się zarówno
po stronie podmiotu, jak i po stronie przedmiotu? Oczywiście, zawsze tak było. Ale
obecnie warunki zmieniły się w wyniku gwałtownego rozwoju techniczno-naukowych wymiarów środowiska kosmicznego”.
„Bardziej jestem skłonny… zaproponować model nieświadomości zbliżony do modelu meksykańskiego Curandero czy plemienia Bororo, począwszy od idei, że rzeczy, krajobrazy, grupy zaludniane są przez duchy, i że istnieją różne rodzaje stawania się, różne rodzaje wszędobylskich haecceitas [zasad utożsamienia] — a zatem
pewien typ obiektywnej podmiotowości, jeżeli mogę tak to ująć — które kaprysy
asamblaży spinają w wiązki, rozczłonkowują i tasują. Najlepszą ich odsłonę znaleźć
oczywiście można w myśli archaicznej”.
Félix Guattari

„Nie wiemy, nie mamy pojęcia, czym byłoby społeczeństwo bezpaństwowe i przeciw państwu. Animizm jest ontologią społeczeństw bez państwa i przeciw państwu”.
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Eduardo Viveiros de Castro

Guattari dokonuje decentralizacji podmiotowości poprzez równoczesne
wyodrębnienie jej nie tylko od podmiotu, od osoby, ale i od człowieka.
Wyzwaniem, jakie sobie stawia, jest ucieczka z opozycji podmiot/przedmiot i natura/kultura, które czynią z człowieka centrum wszechświata,
poprzez uczynienie z podmiotowości i kultury odstępstw (różnic) specyficznych, odróżniających człowieka tak od zwierząt, roślin, skał, jak
i od maszyn i mechanik.
Społeczeństwa kapitalistyczne wytwarzają zarówno hiperwaloryzację
podmiotu, jak i homogenizację i zubożenie składników podmiotowości
(rozczłonkowanej na normatywnie zarządzane dyspozycje modularne,
takie jak: Rozum, Rozumienie, Wolę, Afektywność).
To właśnie w ramach poszukiwania nowej definicji podmiotowości,
która pozwoliłaby na ucieczkę z przedsięwzięcia kapitalizmu, padają częste odwołania do animizmu. W dziele Guattariego, w taki sam sposób jak
w społeczeństwach animistycznych, podmiotowość traci swój transcendentny i transcendentalny status, właściwy dla jej zachodniego paradygmatu. Myśl Guattariego i myśl społeczeństw animistycznych znajduje
wspólną płaszczyznę w takim rozumieniu podmiotowości.
„Szalenie podobał mi się passus, w którym Guattari mówi o podmiocie/
przedmiocie w taki sposób, że podmiotowość staje się zaledwie jednym przedmiotem pośród wielu i nie znajduje się w pozycji transcendencji ponad światem przedmiotów. Przeciwnie, podmiot jest jedną
z najpowszechniejszych rzeczy na świecie. Tym jest animizm: rdzeniem
rzeczywistości jest dusza, ale nie jest to niematerialna dusza pozostająca w opozycji do lub w sprzeczności z materią. Przeciwnie, to sama
materia jest przeniknięta duszą. Podmiotowość nie jest własnością
wyłącznie ludzką, ale jako fundament rzeczywistości, nie jest też wyjątkową formą powstałą w pewnym momencie historii Kosmosu”1.
To nie podmiotowość wyodrębnia człowieka z „natury”, ponieważ nie
ma w niej niczego „naturalnego”. Nie jest ona z góry założona, przeciwnie, jest zarówno epistemologiczną, jak i polityczną operacją. Istnieje coś
uprzedniejszego niż opozycja podmiot/przedmiot i koniecznym jest rozpoczynanie od tego momentu stopienia. Guattari woli mówić o „przedmiotowości” i „podmiotowości”, aby podkreślić ich nierozdzielenie i wzajemne nakładanie się.
Guattari nie czyni z animizmu konkretnej kategorii antropologicznej
ani też nie skupia się na pewnym określonym okresie historycznym,
ponieważ nie ogranicza się do niepiśmiennych, bezrządowych społe-

6

czeństw. Pewne aspekty polisemicznej, transosobowej i animistycznej
podmiotowości charakteryzują także świat dzieciństwa, psychozy, namiętności erotycznej czy politycznej oraz kreacji artystycznej. Przywiązanie Guattariego do kliniki La Borde, jak sugeruje Peter Pelbart2, niewątpliwie łączy się z radykalną innością, w jakiej — w odniesieniu do podmiotu
i jego modalności „ludzkiej” (językowej, społecznej, ujednostkowionej)
ekspresji — pogrąża nas psychoza.
„Prawdą też jest, że wśród psychotyków i psychotyczek, a zwłaszcza
ludzi ze schizofrenią, to niemalże codzienne zadawanie się z cząsteczkami jaźni, czy raczej ze zwłokami, poza jaźnią, nie stanowi problemu…
Istnieje pewna szczególna „animistyczna” wrażliwość, którą można
by nazwać delirium. Oczywiście jest to delirium, jak na nasze standardy; odcina ono psychotyka od rzeczywistości społecznej, zupełnie
zdominowanej przez język i relacje społeczne, w ten sposób faktycznie
ogradzając go od świata. Ale zbliża go do innego świata, od którego
my jesteśmy kompletnie odcięci. Z tego powodu Félix utrzymywał afirmatywne stanowisko wobec animizmu, głosił pochwałę animizmu”3.
Powoływanie się na animizm przez Guattariego (który posuwa się wręcz
do twierdzenia, że koniecznym będzie tymczasowe przejście przez myśl
animistyczną w celu wyczyszczenia się z ontologicznych dualizmów myśli nowoczesnej) w żaden sposób nie oznacza powrotu do jakiejkolwiek
formy irracjonalności. Przeciwnie, według antropologa, Eduardo Viveirosa de Castro, badacza amazońskich Indian, taka koncepcja podmiotowości jest całkowicie materialistyczna, a nawet pozwala na odświeżenie
materializmu. „Właśnie przeczytałem przesłane przez was fragmenty
pracy Guattariego na temat animizmu, które de facto nie były mi wcześniej znane. Uważam, że to sztuczne przymierze pomiędzy animizmem
a materializmem jest niewiarygodnie interesujące, gdyż umożliwia odróżnienie animizmu od wszelkich innych postaci idealizmu… Przywrócenie myślenia o podmiocie, które nie jest idealistyczne, materialistyczna
teoria podmiotu koresponduje z myślą ludów Amazonii, które uważają,
że fundamentem dla ludzi i nie-ludzi jest człowieczeństwo. Ta myśl występuje przeciwko zachodniemu paradygmatowi, w którym utrzymuje się,
że wspólną dla ludzi i nie-ludzi jest «natura»”4.
„Animizm”, do reprezentowania którego Guattari pretenduje, nie jest
w żadnym razie antropomorficzny, nie jest też antropocentryczny. Głównym zagadnieniem jest tu „animizm”, który dałoby się zdefiniować jako
„maszynistyczny”, jeśli mielibyśmy dokonać recyklingu kategorii z naszej
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dyskusji z Érikiem Alliezem. W filozofii zachodniej istnieją tradycje myśli
(neoplatoniczne, monadologiczne, od nieskończenie małych do nieskończenie wielkich — Leibniz, Tarde itd.), które da się uzgodnić z kosmologiami społeczeństw animistycznych w niektórych częściach świata.
„Animizm jest obecny w dziele Deleuze’a jeszcze przed jego spotkaniem z Guattarim. I jest jego horyzontem, kategorią całkowicie ekspresywistyczną, która partycypuje w czymś, co można by bardziej globalnie określić mianem uniwersalnego witalizmu. Tutaj, wedle tradycji
neoplatońskiej, wszystko oddycha i wszystko konspiruje z oddechem
globalnym. Tego rodzaju witalizm jest widoczny u takich autorów jak
Leibniz, ale i Spinoza, przenikając ogólne kategorie ekspresji i ekspresywizmu… Mam wrażenie, że we współpracy Deleuze’a z Guattarim
wydarza się to, że animizm nie jest już podejmowany z ekspresywistycznego czy witalistycznego punktu widzenia, ale z punktu widzenia
maszynizmu. A to wszystko zmienia, ponieważ staje się koniecznym
by zrozumieć ostatecznie «jak to działa», oraz, jak to działa w naszym
kapitalistycznym świecie, w którym produkcją pierwotną jest produkcja podmiotowości”5.
Co należy rozumieć pod pojęciem maszynistycznego animizmu? Pojęcie „maszyny” (a następnie „asamblażu”), które pozwala Guattariemu
i Deleuze’owi wyzwolić się z pułapki strukturalizmu, nie jest podzbiorem techniki. Przeciwnie, maszyna jest warunkiem koniecznym techniki.
W „kosmologii” Guattariego występują różne rodzaje maszyn: społeczne,
technologiczne, estetyczne, biologiczne, krystaliczne itd.
Guattari objaśnia istotę maszyny odwołując się do dzieła biologa,
Francisco Vareli, który rozróżnia dwa rodzaje maszyn: maszyny allopoietyczne, które wytwarzają rzeczy różne od nich samych, oraz maszyny
autopoietyczne, nieustannie powołujące do życia i ukonkretniające swoje własne asamblaże. Varela, rezerwując autopoietyczność dla dziedziny
biologii, reprodukuje rozróżnienie pomiędzy tym, co ożywione i nieożywione, która leżu u podstaw zachodniego paradygmatu, podczas gdy
Guattari rozszerza to pojęcie na maszyny społeczne, maszyny technologiczne, maszyny estetyczne, maszyny krystaliczne itd.
Wszędzie we wszechświecie istnieją, bez rozróżnienia na to, co ożywione i nieożywione, „niedyskursywne jądra autopoietyczne, które powołują
do życia swój własny rozwój, swoje własne reguły i mechaniki. Mechanika
autopoietyczna ustanawia się, jako taka, dla ja i dla innych — dla nie-ludzkich innych. Jedna mechanika dla jaźni, a inna — dla innych, przestaje być
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przywilejem ludzkości. Krystalizują się wszędzie tam, gdzie asamblaże
albo maszyny powołują do życia różnice, odmienności i pojedynczości”.
W całym Kosmosie istnieją stawania-się, heacceitas [zasady utożsamienia] i pojedynczości. Skoro nie są ekspresją „dusz” lub „umysłów”, są ekspresją maszynistycznych asamblaży. Niewspółmierności, jakie wytwarzają
poprzez wariacje, mają swoją własną możność działania i wypowiedzi.
„Dla maszyny każdego typu poddamy w wątpliwość nie tylko jej witalną autonomię, jako że nie jest zwierzęciem, ale i jej pojedynczą władzę
wypowiedzi”. Każdy asamblaż maszynistyczny (techniczny, biologiczny,
społeczny itp.) zawierał kiedyś wyposażenie wypowiedzeniowe, choćby
w swoim stadium embrionalnym. A zatem posiadał protopodmiotowość.
Tutaj również, tak jak w przypadku podmiotowości, należy odróżnić ową
pojedynczą władzę wypowiedzi podmiotu od osoby i od człowieka. Jest
sprzeczne z naszą tradycją filozoficzną i polityczną, która od czasów Arystotelesa czyni język i mowę unikalną i wyłączną własnością człowieka,
jedynego zwierzęcia, które mową i językiem włada.
Guattari, odcinając się całkowicie od strukturalizmu, rozwija następnie
„poszerzoną koncepcję wypowiedzenia”, która pozwala na zintegrowanie
nieskończonej liczby substancji nie-ludzkiej ekspresji, takich jak kodowanie biologiczne, technologiczne bądź estetyczne, czy też formy asamblaży właściwe dla sfery społecznej [socius].
Zagadnienie wypowiedzi asamblażowej nie przynależałoby wyłącznie
do rejestru semiotycznego, ale przenosiłoby się na heterogeniczną, ekspresywną materię (pozajęzykową, nie-ludzką, biologiczną, technologiczną, estetyczną itd.). Dlatego w „animizmie maszynistycznym” nie istnieje
unikalna podmiotowość ucieleśniana przez zachodniego człowieka —
białego, mężczyznę — a jedynie podmiotowość „heterogenicznych trybów ontologicznych podmiotowości”. Owe częściowe (ludzkie i nie-ludzkie) podmiotowości zajmują pozycję częściowych wypowiadaczek.
Ponadto, co najważniejsze, rozprzestrzenienie się wypowiadania i ekspresji dotyczy materiałów plastycznych, które artyst/k/a przemienia w wektory upodmiotowienia, w „animistyczne” wyposażenia autopoietyczne.
„Artyst/k/a, i ogólniej, percepcja artystyczna odrywa i deterytorializuje
segment rzeczywistości, aby sprawić, żeby odgrywała rolę częściowej
wypowiadaczki. Sztuka nadaje znaczenie i odmienność podzbiorowi świata postrzegalnego. To quasi-animistyczne wypowiadanie się
ze strony dzieła sztuki w konsekwencji przeredagowuje tak podmiotowość artysty, jak i jego konsumenta”6.
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Wielki przyjaciel i wspólnik Guattariego, artysta Jean-Jacques Lebel,
na którym film Szaleni mistrzowie (Les maîtres fous) Jeana Roucha, nakręcony w Kamerunie przy okazji transowego rytuału szamanów, „odcisnął
niezatarte piętno”, był jedną z pierwszych osób, które uwypuklały pokrewieństwo między myślą nie-zachodnich „dzikich” a „dzikimi” artystami
ze Wschodu.
Guattari obracał się nie tylko w towarzystwie zaprzyjaźnionych antropologów, do których należał autor Społeczeństw bez państwa i przeciw
państwu (La Société contre l’État) Pierre Clastre, ale także artystów, którzy zabiegali o „szalony, libertariański przepływ” nieświadomego i jego
intensywności.
„(To prowadzi nas) przede wszystkim do dzikich, do myśli dzikiej. Nieustający i wiodący wpływ. Dzięki Artaudowi i jego Indianom Tarahumara, dzięki surrealistycznemu spojrzeniu spoczywającemu na sztuce
magicznej oraz dzięki mojemu ojcu, który skierował mnie (począwszy
od dzieciństwa) w stronę sztuki ludów pierwotnych, obdarzył szacunkiem dla sztuki radykalnie różnej od tej, którą uznajemy za klasyczną,
nigdy nie uważałem Paryża czy Nowego Jorku, Rzymu albo Berlina
za centrum świata. Intensywność, wypływająca ze szczytowych osiągnięć sztuki pierwotnej, jest probierzem, na podstawie którego oceniam, co mi się podoba i nie podoba w sztuce Zachodu”7.
Ze swojej strony „poezja bezpośrednia” Lebela przeprowadza krytykę
„imperializmu znaczącego” za pomocą „eksplodowania języka” i poprzez
realizacje poetyckie, które sytuują się „poza tym i poniżej tego, co słowne”. To kolejny motyw przewijający się w dziele Guattariego: asemantycznej, agramatycznej, asyntaktycznej semiotyki, by użyć Lebelowskich
pojęć. Przywilej mowy niesie głębokie znaczenie polityczne. Nie dość, że
semantyczna, lingwistyczna semiotyka była narzędziem podziału na ludzi
i nie-ludzi, to jeszcze służyła jako instrument hierarchizacji, podporządkowania i dominacji wewnątrz tego, co ludzkie. Wszelkie semiotyki nielingwistyczne, takie jak semiotyki społeczeństw archaicznych, chorych
psychicznie, dzieci, artystek i artystów oraz mniejszości były przez długi
czas uznawane za wydrążone i podrzędne.
Dopiero w latach 60. i 70. zeszłego wieku tego rodzaju niejęzykowe
formy ekspresji zaczęły być doceniane ze względu na ich istotną funkcję
polityczną oraz jako dziedzina psychiatrii eksperymentalnej w klinice La
Borde czy w pracy Deligny’ego z „dzikimi dziećmi” z autyzmem i ich asemantycznymi formami ekspresji.

10

„Obsesją całej historii myśli zachodniej było definiowanie tego, co naturalne i tego, co nienaturalne, obsesją tak zaawansowaną, że ludzie
uważali, że tam, gdzie występuje brak języka mówionego, mamy
koniecznie do czynienia ze zwierzęcym. W związku z tym zakazywali
«dzikim dzieciom», które dorastały pomiędzy zwierzętami, bez mowy,
wyrażać się za pomocą znaków. Ludzie zachowywali się w podobny
sposób względem niesłyszących. Przez sto lat Watykan zakazywał
używania języka migowego, mimo że jest to język par excellence”8.
„Polisemiczna transosobowa podmiotowość animistyczna” nie stanowi
„szczątku” czy nawet prostego „odrodzenia” pradawnych praktyk rytualnych
w społeczeństwach kapitalistycznych. Jak wyjaśniają Suely Rolnick i Rosângela Araújo, jest ona uaktualniana i aktywowana jako mikro- i makropolityczna siła, która podsyca opór i twórczość „podporządkowanych”. Guattari
był tym zafascynowany. Capoeira i Candomblé, tak jak opisuje je Janja
(Rosângela Araújo) 9, mistrzyni Capoeira Angola, są mechanizmami produkcji i upojedynczenia podmiotowości, które same siebie odnawiają
i korzystają z „symboli semiotycznych” ciała, tańca, postur i gestów, aby
przemówić językiem Guattariego, jak również z „semiotyk asemantycznych”, takich jak rytmy, muzyka i tym podobne.
Funkcja mowy nie jest tu dyskursywna, ale egzystencjalna. Mowa, pozbawiona swojej uprzywilejowanej roli, korzystając z innych semiotyk,
pozwala doprowadzić do mise-en-existence, czyli do wytworzenia terytoriów egzystencjalnych. W tych praktykach fluktuacje znaków oddziałują
na fluktuacje rzeczywistości bez zapośredniczenia przez reprezentację,
pojedynczy podmiot i jego świadomość. W uwadze Guattariego na temat
rytuału odnajdujemy odbitą, niczym w lustrze, całą jego koncepcję kolektywnego (albo maszynistycznego) asamblażu i mocy niemetaforycznego
użycia słów i znaków: „[…] pierwotna «magia» jest iluzoryczna. Tak myślą
o niej etnologowie. Ludy pierwotne są realistyczne, nie mistyczne. Wyobrażone i symboliczne, są rzeczywiste. Bez zaświatu. Wszystko rozciąga
się we wszystko. Bez przerwy — wyodrębnienia. W swoim tańcu Bambara
nie imitują, nie używają metafor, nie indeksują. Ich taniec i maski to w pełni głębokie znaki, które są zarazem reprezentacją i produkcją. Nie ogląda
się tego występu bezsilnie. Sam w sobie jest on — kolektywnie — przedstawieniem, widzem, sceną, psem itd. Dokonuje on przemiany poprzez
ekspresję, będąc znakiem połączonym z rzeczywistością. Czy raczej takim
znakiem, w którym nie ma rozziewu pomiędzy rzeczywistością a wyobrażonym zapośredniczonym przez porządek symboliczny. Pomiędzy gestem,
mową, pismem, muzyką, tańcem, wojną, ludźmi, bogami, płciami itd.”
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Dlatego też możliwe są echa i powinowactwa pomiędzy uaktualnionymi rytuałami pierwotnymi we współczesnym kapitalizmie i asamblażami
maszynistycznymi, o czym wspomina antropolożka, Barbara Glowczewski, współpracownica Guattariego. Rytuały, jako kolektywne mechanizmy
wypowiadania, w produkcji wypowiedzenia wytwarzają ciało. Ale w tym,
jak w innych przypadkach, nie chodzi o wytwory antropomorficzne. „Kolektywność” [lub „zbiorowość”], przypomina Barbara Glowczewski, jest
nieredukowana do skupisk ludzkich, jest czymś innym niż przynależnością do intersubiektywności czy zwykłą sferą społeczną: „Félix nadal budzi zainteresowanie właśnie dlatego, że definiuje podmiotowość za pomocą asamblaży, na mocy których ludzie współistnieją z innymi ludźmi
równie wcześnie, jak ze zbiorowościami [kolektywnościami], z pojęciami,
ze zwierzętami, rzeczami, jak z maszynami…”10
Rytuał, tak jak asamblaż, jest „maszyną”, która równolegle determinuje
działanie fluktuacji i kosmicznych i molekularnych, sił realnych i wirtualnych, afektów postrzeżeniowych i afektów cielesnych, jak również bytów
niecielesnych, takich jak mity czy uniwersa odwołań.
Takie rytuały i takie praktyki kulturowe wytarzają podmiotowość nieopartą na tożsamości, która jest stawaniem się, ponieważ „tu proces
jest ważniejszy niż jego efekt”11. To zaś przypomina procesualne pojęcie
„asamblażu działania” w dziele Guattariego.
Tak jak sztuka w rozumieniu Guattariego (która dla Eduardo Viveirosa de
Castro stanowi usankcjonowany rezerwat „myśli dzikiej”, o ile nie przekracza wyznaczonych jej granic), rytuał przedziera się do chaosmozy, przywracając nas do momentu rodzenia się podmiotowości, do warunków
tworzenia sztuki. „Sztuka jest dla Guattariego najpotężniejszym środkiem
wcielania w życie pewnych aspektów chaosmozy” (Jean-Claude Polack),
zanurzania się w przestrzeń poniżej podziału na przedmiot/podmiot i ponownego nasycania rzeczywistości „możliwymi” [possibles]. Te rdzenne
kultury Ameryk nie reprezentują prostego faktu przetrwania pradawnych
praktyk, które skazane są na wymarcie. Nie funkcjonują jako prostoduszna wyprawa w poszukiwaniu niemożliwej tożsamości „afrykańskiej” w obliczu rzeczywistości niewolnictwa i nierówności społecznych w Brazylii.
Są procesami upodmiotowienia, które aktualizują się w użyciu mitu (a dla
Guattariego mitogramy — od leninizmu do maoizmu — są niezbędne
w każdym procesie upodmiotowienia) Afryki, jaka nigdy nie istniała.
„Jest to Afryka wymyślona na nowo, Afryka przed niewolnictwem,
gdzie kobiety i mężczyźni są wolni, Afryka wynaleziona ponownie celem
wkraczania w przyszłość wolności i autonomii dla wszystkich”12. Podczas
licznych podróży do Brazylii i Japonii Guattariego fascynowała i intrygo-
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wała nie tylko moc praktyk, takich jak Candomblé („niewiarygodny czynnik w produkcji podmiotowości, który naznacza nie tylko weń wtajemniczonych, ale i całą populację”), ale także znaczenie i funkcja polityczna
tych trybów upodmiotowienia.
Dla Suely Rolnik13, praktyki te zawierają „ludową wiedzę o nieświadomym, które jest i bardzo silne, i bardzo efektywne”. A skoro odgrywają
one ważną rolę w przepracowaniu traumy niewolnictwa w sytuacji „poza
postkolonialnej”, mogą i powinny odgrywać też istotną rolę polityczną.
Ponieważ w Brazylii istnieją hierarchiczne podziały klasowe na poziomie
makropolitycznym, jakie wydają się nieprzekraczalne, na poziomie mikropolitycznym tego rodzaju „podważenia” i „ta inna polityka upodmiotowienia” przekraczają te same podziały i hierarchie społeczne, i poprzez
ciała wchodzą w obieg i rozprzestrzeniają się w całej populacji.
Według Suely Rolnik bogactwo tego mikropolitycznego wymiaru najlepiej wyraża całą swoją moc, kiedy wchodzi w asamblaż z poziomem
makro, co następowało w pewnych momentach historii Brazylii (1968,
początki lat 80., ...). Dowartościowanie takiej „produkcji innej podmiotowości” ma w Brazylii długą historię, sięgającą manifestu „antropofagicznego” z lat 20., który jako pierwszy nadał jej legitymację.
Guattari był szczególnie wrażliwy na wszystkie tryby wytwarzania
podmiotowości zasilane przez nie-zachodnie tradycje, ponieważ produkcją pierwotną we współczesnym kapitalizmie jest produkcja podmiotowości i dlatego, że kryzys, którego doświadczamy w ostatnich czterech
dekadach, „zanim stał się kryzysem ekonomicznym, polegał dokładnie
na tym, że zabrakło pośrednika upodmiotowienia. Nastąpiło osadzanie
się trybów upodmiotowienia i nikt już nie wie, czego, podmiotowo rzecz
biorąc, się teraz trzymać”.
Z faktu, że produkcja podmiotowości nigdy nie była „naturalną” wynika, że musimy wiele dowiedzieć się o tego rodzaju praktykach, abyśmy
byli zdolni je aktualizować do współczesnego kapitalizmu: „Społeczności
archaiczne są lepiej niż białe, męskie podmiotowości kapitalistyczne
wyposażone w narzędzia do wytyczania wielowartościowości i heterogeniczności tych składników [podmiotowości] i tych semiotyk, które wspierają następowanie procesu upodmiotowienia”.
Nauka, zmieniając kierunek historii, będzie wpędzać nas coraz głębiej
w świat animistyczny: „Za każdym razem, gdy nauka odkrywa nowe rzeczy, świat ożywiony powiększa się… Stanowi to oczywiście problem myślowy. Pewność wiedzy o tym, co jest ożywione, a co nie, stale się przemieszcza… znajdujemy się w problematyce animistycznej, problematyce
duszy, problematyce ożywiania, czyli animacji…”14
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I to nie tylko ewolucja nauki, ale i rozwój kapitalizmu wpędza nas
w myśl i politykę „animistyczną”.
„To, co nam wydaje się naturalne — strumienie, skały — dla autochtonek i autochtonów, praktykujących pewne odmiany totemizmu, wypełnione jest historią, a zatem jest kulturowe i nie-naturalne… Współcześnie jest nawet więcej ludzi funkcjonujących w taki sposób niż
w przeszłości, ponieważ mamy coraz mniejsze pojęcie o tym, co jest
naturalne, a kategoria ta, w powołaniu której dopomogła filozofia,
ustawia ludzi w opozycji do nienaruszonej natury. A im większe było
nasze pragnienie pozostawienia jej nietkniętą, tym lepiej się ta kategoria rozwijała. Tego rodzaju przeciwstawienie nie ma już w istocie żadnego sensu. Mimo to opozycja natura/kultura wciąż w dużym stopniu
krępuje nasze myślenie. Nadal jest naszym paradygmatem, skoro nie
przestajemy fantazjować na temat ludów rodzimych, środowisk naturalnych, fantazjować o tym, że musimy zachowywać przyrodę. I jakkolwiek myślimy w ten sposób, uważam, że mylimy się w naszych poszukiwaniach rozwiązań dla poszczególnych zagadnień. Na przykład
problem środowiska nie dotyczy w istocie ochrony przyrody poprzez
zaprzestanie jej zanieczyszczania. Przeciwnie, konieczną jest inwestycja w nowe formy asamblaży i mechanizmów kulturowych”15.
Ale, tak jak w społeczeństwach archaicznych, nie sposób wyobrazić sobie ekologii przyrody bez równoczesnego przemyślenia ekologii umysłu
i ekologii społecznej. Należy zatem zaktualizować myślenie kosmiczne,
na mocy którego „dusza” i „maszyna” istnieją wszędzie równocześnie —
tak w nieskończenie małym, jak w nieskończenie wielkim. Trzy ekologie
Guattariego, porzucając rozczłonkowanie rzeczywistości i podmiotowości,
przybliżają nam na nowo warunki możliwości myśli i polityki kosmicznej.
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Angela Melitopoulos tworzy wideoinstalacje, wideoeseje, dokumenty i prace
dźwiękowe, a także teksty teoretyczne.
W swoich pracach eksploruje nienarracyjne
właściwości ruchomych obrazów, używając
ich do konstruowania geografii politycznych i nowych archiwów w oparciu o historie mniejszościowe, m.in. doświadczeń
migracji, ruchów antykapitalistycznego
i antyfaszystowskiego oporu, antypsychiatrii. Studiowała w Akademii Sztuk Pięknych
w Düsseldorfie, gdzie kluczowym doświadczeniem była edukacja u Nam June Paika.
Jej prace były pokazywane m.in. w Centre
Georges Pompidou w Paryżu, Whitney Museum w Nowym Jorku, Generali Foundation
w Wiedniu, Berlinale, Haus der Kulturen der
Welt w Berlinie, Antonin Tapies Foundation
w Barcelonie, KW Institute for Contemporary Art w Berlinie, a także w ramach
Manifesta 7, documenta 14. Wykłada m.in.
w School of Media Arts na Royal Danish
Academy of Fine Arts w Kopenhadze.
Maurizio Lazzarato — socjolog i filozof
specjalizujący się w badaniu relacji między
pracą, gospodarką a społeczeństwem. W latach 1970. Lazzarato był aktywistą włoskiego ruchu robotniczego (Autonomia Operaia). Jest członkiem założycielem kolegium
redakcyjnego czasopisma „Multitudes”. Prowadzi badania w ramach projektu MATISSE
(MATerials, Interfaces, Surfaces, Environment [MATeriały, Interfejsy, Powierzchnie,
Środowiska]) CNRS (Centre National de la
Recherche Scientifique [Krajowego Centrum Badań Naukowych]) i Uniwersytetu
Panthéon-Sorbonne (Uniwersytetu Paryskiego I), jest również członkiem Collège
international de philosophie (Ciph) w Paryżu.
Wykłada na Uniwersytecie Paryskim I.

Félix Guattari (1930–1992) był francuskim psychoterapeutą, filozofem, aktywistą
politycznym. Studiował psychoanalizę
u Jacques`a Lacana, od początku lat 50.
do końca życia pracował w eksperymentalnej klinice La Borde, w ramach której był
zaangażowany w wyzwolenie kreacyjnych
mocy pacjentek i pacjentów, zerwanie
z hierarchią podziału pracy i relacji między
terapeutami i pacjentami, tworzenie terapii
grupowych. W swoich pracach teoretycznych łączy psychiatrię z filozofią, estetyką,
antropologią i myśleniem ekozoficznym.
Do jego prac teoretycznych należą m.in.
Psychanalyse et transversalité (1972), La
révolution moléculaire (1977), Cartographies
schizoanalytiques (1989), Les trois écologies
(1989), Chaosmose (1992), Lignes de fuite.
Pour un autre monde de possibles (2011).
W ramach swojej praktyki psychiatrycznej
oraz teoretycznej współpracy i przyjaźni
z Gillesem Deleuezem Guattari rozwijał schizoanalizę i koncepcję ekozofii jako narzędzi
do badania złożonych relacji poszerzonej
podmiotowości wobec dynamiki środowiska (interakcji przyrodniczych, społecznogospodarczych, kosmicznych, jednostkowych). Ich wspólne książki to Anty-Edyp. Kapitalizm i schizofrenia (1972), Tysiąc plateau
(1980), Kafka. Ku literaturze mniejszej (1975),
Co to jest filozofia? (1991).
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Introduction
Angela Melitopoulos

Assemblages (62 min, 2010, 3 channel videoinstallation) and The Life of
Particles (73 min, 2010, 3 channel videoinstallation) by Angela Melitopoulos and Maurizio Lazzarato is an audiovisual research project about Félix
Guattari and his revolutionary psychiatric practice, his political activism
as well as his ideas concerning ecosophy and his interest in animism especially in the Brazilian and Japanese context.
In Guattari’s work and in the same manner as in animist societies,
subjectivity loses the transcendent and transcendental status that characterizes the Western paradigm. Guattari’s thought and that of animist
societies can find common ground in this understanding of subjectivity. Aspects of polysemic, transindividual, and animist subjectivity also
characterize the world of childhood, of psychosis, of amorous or political
passion, and of artistic creation.
Assemblages reiterates the cinema of the research group around Fernand Deligny’s (Le moindre geste and Ce gamin, là), Guattari’s work in La
Borde, and his travels and encounters in Brazil as well as the interpretation of Guattari’s interest in animism by Viveiros de Castro. (Please see
the article Machinic Animism).
It shows excerpts from documentaries, essay-films, radio interviews
including films by Fernand Deligny, Renaud Victor, and others, as well as
new material produced in Brazil in the course of our research. It is based
on conversations recorded in 2009/10 with Éric Alliez (philosopher, Paris),
Jean Claude Polack (psychiatrist, psycho-analyste, Paris), Barbara Glowczewski (anthropologist, Paris) and Jean Jacques Lebel, (artist, Paris) in
France and interviews in Brazil with Eduardo Viveiros de Castro, (anthropologist, Museu Nacional, Rio de Janeiro), Peter Pál Pelbart (professor of
philosophy, Sao Paolo), Suely Rolnik (psychotherapist, art critic Sao Paolo),
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Janja Rosangela Araujo (master of Capoeira Angola, professor, Salvador
de Bahia).
The Life of Particles is the second part of this visual research project
dedicated to Guattari and his interest in animist cultures in Japan. It
enters into a dialogue with the contemporary situation of Japan in the
aftermath of the 2011 earthquake and nuclear disaster in Fukushima. It
unravels the relation between subjectivity, animist spirituality, and modern technology. Fukushima compels Japan to look back on a history that
links animist traditions and hyper-modernity. The nuclear catastrophe
reveals all that was hidden on levels of economy, politics, and culture in
Japan since the end of the war and the bombing of Hiroshima and Nagasaki. The Life of Particles is a journey that begins with the actual form of
colonisation in Okinawa through the massive presence of the US military
since WWII. The travelogue re-itinerates the Atoms for Peace campaign
in Hiroshima and the reconstruction of Japan as a country built on science within the ideology of the so-called energy millenarianism as a nuclear dream project during the Cold War. It actualises the long lasting anti-nuclear struggles against the building of a new nuclear power plant on
Iwaishi Island. The journey ends in Tokyo and Kyoto with passages by the
photographer and anthropologist Chihiro Minato and the Butoh dancer
Min Tanaka about Japan’s history of technology, where animist traditions
are central for the development of Japanese craft and the relation between nature and culture:
“We cannot resolve the problem of radioactivity with this relation between nature and culture. In Japan after Fukushima geography is psychology. The atmosphere does not move geometrically. We adapt not
only to our environment but also to our psychosis”.
The Life of Particles is based on interviews recorded in 2011 with Chihiro Minato (anthropologist, photographer University of Tokyo), Masaki
Sugimura (Japanese author and translator of Guattari’s writings, Osaka),
Yoshihide Takaesu (psychiatrist, Izumi hospital Okinawa), Minoru Kinjo
(artist, Okinawa), Kosuzu Abe (anti-US military base activist, Okinawa),
Masahiro Watarida (anti-nuclear activist, Hiroshima), Masae Yuasa, (anti-nuclear activist, Hiroshima), Uno Kuniichi (philosopher, Tokyo University of the Arts), Min Tanaka (dancer, Tokyo). It further comprises archival
material from Kudaka Island—IZAIHO ritual, material from the Takae protest camp archives, excerpts of Hiroshima Mon Amour by Alain Resnais
and Marguerite Duras, footage from the documentary The Holy Island by
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Aya Hanabusa, photographs by Keiki Nasu and YouTube clips from the
anti-nuclear protest movement in Japan.
Assemblages and The Life of Particles are displayed in the same form
of a vertical triptych. Each projection screen corresponds to one mode
of sensory address, lending a particular degree of intensity to the modality of the senses of seeing, hearing, and reading. Each screen intensifies
events triggered by the montage between sound, image, and text composed within the vertical form of layering. Between the screens a choreography of switching or playing image simultaneously over all screens
direct our gaze. The concept of an assemblage is put into work the viewer’s eye to wander from the top to the bottom or to focus on the text in
the middle.
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Machinic
Animism
Angela Melitopoulos and Maurizio Lazzarato

“There has been a sort of de-centering of subjectivity. Today, it seems interesting to
me to go back to what I would call an animist conception of subjectivity; to rethink
the Object, the Other as a potential bearer of dimensions of partial subjectivity, if
need be through neurotic phenomena, religious rituals, or aesthetic phenomena for
example. I do not recommend a simple return to irrationalism. But it seems essential
to understand how subjectivity can participate in the invariants of scale. In other
words, how can it be simultaneously singular, singularizing an individual, a group
of individuals, but also supported by the assemblages of space, architectural and
plastic assemblages, and all other cosmic assemblages? How then does subjectivity locate itself both on the side of the subject and on the side of the object?
It has always been this way, of course. But the conditions are different due to the
exponential development of technico-scientific dimensions of the environment of
the cosmos.”
“I am more inclined… to propose a model of the unconscious akin to that of a Mexican Cuandero or of a Bororo, starting with the idea that spirits populate things,
landscapes, groups, and that there are all sorts of becomings, of haecceities everywhere and thus, a sort of objective subjectivity, if I may, which finds itself bundled
together, broken apart, and shuffled at the whims of assemblages. The best unveiling among them would be found, obviously, in archaic thought.”
—Félix Guattari

“We do not know, we have no idea what a society without a state and against the
state would be. Animism is an ontology of societies without a state and against
the state.”
—Eduardo Viveiros de Castro
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Guattari brings about a de-centering of subjectivity in separating it simultaneously not only from the subject, from the person, but also from
the human. His challenge is to escape from subject/object and nature/
culture oppositions, which makes man the measure and the center of the
Universe, in making out of subjectivity and culture specific diversions
(differences) between man and animals, plants, rocks, but also machines
and mechanics. Capitalist societies produce both a hypervalorization of
the subject and a homogenization and impoverishing of the components
of its subjectivity (parceled out into modular faculties such as Reason,
Understanding, Will, Affectivity, governed by norms).
It is within this framework of a search for a new definition of subjectivity, one that could escape the capitalist enterprise, that the reference to
animism is often made. In Guattari’s work and in the same manner as in
animist societies, subjectivity loses the transcendent and transcendental
status that characterizes the Western paradigm. Guattari’s thought and
that of animist societies can find common ground in this understanding
of subjectivity.
“I very much enjoyed a passage in which Guattari speaks of a subject/
object in such a way that subjectivity is just an object among objects
and not in a position of transcendence above the world of objects.
The subject, on the contrary, is the most common thing in the world.
That is animism: the core of the real is the soul, but it is not an immaterial soul in opposition or in contradiction with matter. On the contrary,
it is matter itself that is infused with soul. Subjectivity is not an exclusively human property, but the basis of the real and not an exceptional form that once arose in the history of the Cosmos.”1
It is not subjectivity that separates man from “nature,” because there is
nothing “natural” about it. It is not a given, but it is, on the contrary, both
an epistemological and a political operation. There is indeed something
before the subject/object opposition and it is necessary to start from
their fusion point. Guattari prefers to speak about “objectity” and “subjectity” to mark their non-separation and their reciprocal overlapping.
Guattari does not make a specific anthropological category out of animism, nor does he focus on a particular historical phase, since he does
not limit himself to non-literate, non-governmental societies. Aspects of
polysemic, transindividual, and animist subjectivity also characterize the
world of childhood, of psychosis, of amorous or political passion, and
of artistic creation. Guattari’s attachment to the La Borde clinic is surely
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linked, as Peter Pelbart suggests,2 to the radical alterity in which psychosis plunges us with regards to the subject and its modalities of “human”
(linguistic, social, individuated) expression.
“And it is true that among psychotic people, and notably among
schizophrenics, this practically daily commerce with particles of self
or perhaps with corpses, outside the self, does not pose a problem…
There is a certain very particular “animist” sensibility that one could
call delirium. Of course it is a delirium by our standard; it is something that cuts psychotics off from the social reality that is completely
dominated by language, social relations, thus effectively separating
him from the world. But this brings him closer to the other world from
which we are totally cut off. It is for this reason that Félix maintained
this laudatory view of animism, a praise of animism.”3
Guattari’s summoning of animism (he goes so far as to say that it
would be necessary to temporarily pass through animist thought in order
to rid oneself of the ontological dualisms of modern thought) does not
signify in any way a return to some form irrationalism. On the contrary,
for the anthropologist Eduardo Viveiros de Castro, expert on the Amazon
Indians, this conception of subjectivity is completely materialist, even
permitting a renewal of materialism. “I just read the passages that you
sent me on animism in Guattari’s work that I was not familiar with, in fact.
I find this artificial alliance between animism and materialism incredibly
interesting, since it allows one to separate animism from any other form
of idealism…. To reintroduce a subject’s thought that is not idealist, a materialist theory of the subject, goes along with the thought of the Amazon
peoples who think that the basis of humans and non-humans is humanity.
This goes against the Western paradigm, which maintains that that which
humans and non-humans have in common is “nature.”4
The “animism” that Guattari claims to represent is not at all anthropomorphic, nor is it anthropocentric. The central concern is one of “animism” which one could define as “machinic,” to recycle the terms of a
discussion that we had with Eric Alliez. In Western philosophy there are
traditions of thought (neo-platonic, monadological, from the infinitely
small to the infinitely large—Leibniz, Tarde, etc) which can coincide with
the cosmologies of animist societies in certain places.
“Animism is present in the work of Deleuze before he meets Guattari.
And it is a horizon, a totally expressionist category which participates
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in that which one could call, more globally, a universal vitalism. There,
according to the neo-platonic tradition, everything breathes, and
everything conspires in a global breath. This vitalism is visible in authors like Leibniz, but also in Spinoza across the general category of
expression and expressionism…. To my mind, what is going on in his
collaboration with Guattari is that animism is no longer invested from
an expressionist or vitalist point of view, but from a machinist point of
view. And this changes everything, because it is necessary to understand once and for all ‘how it works,’ and how it works in our capitalist
world whose primary production is that of subjectivity.”5
What are we to understand by machinist animism? The concept of a
machine (and later of assemblage), which allows Guattari and Deleuze
to free themselves from the structuralist trap, is not a subgroup of technique. The machine, on the contrary, is a prerequisite of technique. In
Guattari’s “cosmology” there are all sorts of machines: social machines,
technological, aesthetic, biological, crystalline, etc.
To clarify the nature of the machine, he refers to the work of the biologist Varela who distinguishes two types of machines: allopoïétique
machines which produce things other than themselves, and autopoïétique machines which continuously engender and specify their own assemblage. Varela reserves the autopoïétique for the biological domain in
reproducing the distinction between living and non-living which is at the
foundations of the Western paradigm, whereas Guattari extends the term
to social machines, technical machines, aesthetic machines, crystalline
machines, etc.
In the universe there exist everywhere, with no distinction between
living and non-living, “non-discursive autopoïétique kernels which engender their own development and their own rules and mechanics. The
autopoïétique machinic asserts itself as one for self and one for others—
non-human others. The for self and the for others cease to be the privilege of humanity. They crystallize wherever assemblages or machines
engender differences, alterities, and singularities.
All over the Cosmos there exist becomings, haecceities and singularities. If they are not the expression of “souls” or of “minds,” they are the
expression of machinic assemblages. The disparities they create in variations have their own capacity for action and enunciation.
“For every type of machine we will question not only its vital autonomy, which is not an animal, but its singular power of enunciation.” Every
machinic assemblage (technical, biological, social, etc.), once contained
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enunciative facilities, if only at the embryonic stage. They thus possessed a proto-subjectivity. There too, like subjectivity, it is necessary to
separate the singular power of the enunciation of the subject from the
person and the human. This goes against our philosophical and political
tradition that since Aristotle has made language and speech a unique
and exclusive characteristic of man, the only animal which possesses
language and speech.
Guattari, detaching himself completely from structuralism, goes on
to elaborate an “enlarged conception of enunciation” which permits the
integration of an infinite number of substances of non-human expression
like biological, technological, or aesthetic coding or forms of assemblage unique to the socius.
The problem of assembling enunciation would no longer be specific
to a semiotic register, but would cross over into expressive heterogeneous matter (extra-linguistic, non-human, biological, technological, aesthetic, etc.). Thus, in “machinic animism,” there is not a unique subjectivity embodied by the Western man—male and white—but one of “heterogeneous ontological modes of subjectivity.” These partial subjectivities
(human and non-human) assume the position of partial enunciators.
Additionally and most importantly, the expansion of enunciation and
expression concerns artistic materials which the artist transforms into
vectors of subjectivization, in “animist” autopoïétiques facilities.
“The artist and more generally, aesthetic perception, detaches and
de-territorializes a segment of the real in order to make it play the
role of partial enunciator. The art confers meaning and alterity to a
subgroup of the perceived world. This quasianimist speaking out on
the part of the artwork consequently redrafts subjectivity both of the
artist and of his consumer.”6
Guattari’s great friend and accomplice, artist Jean Jacques Lebel, on
whom Jean Rouch’s Mad Masters (Les maîtres fous), filmed in Cameroon
on the occasion of a society of witch doctors’ trance ritual, “left an indelible impact,” was one of the first to emphasize the filiation between the
thought of non-Western “savages” and the “savage” artists of the East.
Guattari was not only in the friendly company of anthropologists, who included Pierre Clastres of Societies without State and Against the State, but
also artists who solicited the “wild libertarian flux” of the unconscious and
its intensities.
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“(This leads us) above all to the “savage, to savage thought. Permanent
and major influence. Thanks to Artaud and his Tarahumaras, thanks to
the surrealist gaze resting on magic art, and thanks to my father who
turned me on (starting in childhood) to the art of primitive peoples,
with respect to art that is radically different from that which is considered classic, I never considered Paris or New York, Rome or Berlin to
be the Center of the world. The intensity that comes from primitive art
at its peak is the standard against which I judge what I like or what I
do not like in Western art.”7
On its end, Lebel’s “Direct Poetry” provides a critique of the “imperialism of the signifier” in “blowing up language” and in carrying out an
a-grammatical poetry that is “beyond and beneath the verbal.” This is
another theme that runs throughout Guattari’s work: that of asignifying,
a-grammatical, or a-syntactical semiotics, to borrow Lebel’s terms. The
privilege of speech has a profound political meaning. Not only have
signifying and linguistic semiotics served as an instrument of division between human and non-human, but of hierarchization, subordination, and
domination inside the human as well. All of the nonlinguistic semiotics
such as those of archaic societies, the mentally ill, children, artists, and
minorities, were considered for a long time to be lacunar and inferior.
It was only in the 1960s and 1970s that these non-linguistic modes of
expression began to be appreciated for their major political role and for
making up an experimental field of psychiatry, like at La Borde or as in
the work of Deligny with the autistic “savage children” and their a-signifying modes of expression.
“It was an obsession in all of the history of Western thought to define
what was natural and what was not, to the point where people thought
that if there was no spoken language, it was necessarily animal. Thus
they forbade the “savage children” who grew up among animals and
without speech to express themselves with signs. People behaved in a
similar fashion towards deaf people. For 100 years the Vatican forbade
the use of sign language, though it is a language par excellence.”8
Polysemic trans-individual animist subjectivity does not constitute
a “vestige” or even a simple “renaissance” of ritual ancestral practices
in capitalist societies. It is also updated and activated as both a micro
and macro-political force which fuels the resistance and creativity of the
“dominated,” as Suely Rolnick and Rosangela Araujo explain.
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“Trans-individual polysemic animist” subjectivity uncovers the possibility of producing and enriching itself in societies such as that of Brazil
(and, according to Guattari, in another way in Japan) by means of updated “animist” rituals. This fascinated Guattari. The Capoeira and the Candomblé, as described by Janja (Rosangela Araujo),9 a master of Capoeira
Angola, are mechanisms of production and singularization of subjectivity
that renew themselves and use “semiotic symbols” of the body, dance,
postures, and gestures to speak the language of Guattari, as well as
“a-signifying semiotics” such as rhythms, music, and so on.
The function of speech is not discursive, but existential. With other
semiotics and with no privileged role, it helps bring about the “mise en
existence” or the production of existential territories. In these practices,
the fluctuations of signs act upon real fluctuations without the mediation
of representation, of the individual subject and its consciousness. In a
remark by Guattari on the subject of ritual, we find, as if in a mirror, his
entire concept of the collective (or machinic) assemblage of enunciation
and of the power of the non-metaphorical use of signs and words: “…
primitive ‘magic’ is illusory. This is how ethnologists see it. Primitive peoples are realistic, not mystical. The imaginary and the symbolic are real.
No backworld. Everything extends into everything. No break—separation.
Bambara does not imitate, does not use metaphors, does not index. Its
dance and its mask are wholly rich signs which are at the same time representation and production. One does not watch the performance, powerless. It is itself, collectively, the show, the spectator, the stage, the dog,
etc. It transforms by means of expression, as a sign that is connected
to reality. Or rather a sign such that there is no break between a reality,
an imaginary mediated by a symbolic order. No break between gesture,
speech, writing, music, dance, war, men, gods, the sexes, etc.”
Thus there are possible echoes and cross-checks between updated
ancestral rituals in contemporary capitalism and machinic assemblages,
as was discussed by anthropologist Barbara Glowczewski who worked
with Guattari. Rituals like collective enunciation mechanisms produce
the body as they manufacture an enunciation. But in one case as in others, it is not a question of anthropomorphic productions. The “collectivity,” as Barbara Glowczewski reminds us, is irreducible to a human grouping, it is other than belonging to inter-subjectivity or simply to the social:
“If people are interested in Félix today, it is precisely because he defines
subjectivity by assemblages according to which humans are just as soon
with other humans as with collectivities, with concepts, with animals, objects, as with machines…”10
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The ritual, like assemblage, is a “machine” that concomitantly determines the action of the cosmic and molecular fluctuations, of real and
virtual forces, of sensible affects and corporal affects, and of incorporeal
entities such as myths and universes of references.
These rituals and these cultural practices produce a subjectivity not
based in identity that is becoming, since “the process is more important
than the result.”11 This is reminiscent of the process-driven concept of
the assemblage of activity in Guattari’s work.
As through art as Guattari understands it (and which constitutes for
Eduardo Viveiros de Castro an authorized reserve for “savage thought,”
providing that it does not transgress assigned boundaries), ritual pierces
the chaosmosis, bringing us back to the point of subjectivity’s emergence, to the condition of the creation of the new. “Art is, for Guattari,
the most powerful means of putting into practice some aspect of the
chaosmosis” (Jean Claude Polack), to plunge beneath the subject/object division and to reload the real with “possibles.” These indigenous
cultures of the Americas do not represent a simple survival of ancestral
practices that are doomed to extinction. They do not constitute a simple
quest for the improbable “African” identity in the face of the reality of
slavery and the social inequalities in Brazil. These processes of subjectivization are actualized through the use of the myth (and, for Guattari,
mythograms—from Leninism to Maoism—are indispensable in any process of subjectivization) of an Africa that never existed.
“It is a reinvented Africa, an Africa before slavery, where men and
women are free, in order to be propelled into a future of liberty and autonomy for all.”12 What fascinated and intrigued Guattari during his numerous voyages to Brazil and Japan was not only the power of practices
like the Candomblé (“an unbelievable factor in the production of subjectivity which contaminates not only its initiates, but the entire population”),
but also the meaning and the political function of these modes of subjectivization.
For Suely Rolnik,13 these practices contain a “popular knowledge of
the unconscious which is very strong and very effective.” If they play
a major role in the elaboration of the trauma of slavery in a “beyond
post-colonial” situation, they can and should play a major political role.
If there are hierarchical class divisions at the macro-political level in
Brazil which seem insurmountable, at the micro-political level this “questioning of” and “this other politics of subjectivization” cross the same divisions and class hierarchies and circulate and diffuse into the population
as a whole, through bodies.
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According to Suely Rolnik, the richness of the micro-political dimension expresses all of its power when it assembles with the macro dimension, as it has occurred at certain moments in Brazilian history (1968, the
beginning of the 1980s…). The valorization of this “production of other
subjectivity” has a long history in Brazil, since the “anthropophagic”
manifesto of the 1920s had already legitimized it.
Guattari was particularly attentive to all of the modes of production
of subjectivity that recharge themselves in non-Western traditions, since
the primary production in contemporary capitalism is the production of
subjectivity and since the crisis that we have been experiencing for the
last forty years, “before being economic, it is precisely the fact that there
is no intermediary for subjectivization. There is a settling of modes of
subjectivizations, and no one knows what to cling to, subjectively speaking, anymore.”
The production of subjectivity, having never been “natural,” means
we have things to learn about these practices if we are to be capable of
updating them for contemporary capitalism: “Archaic societies are better
armed than white, male capitalist subjectivities in charting the multivalence and the heterogeneity of components and of semiotics that help
bring about the process of subjectivization.”
For a reversal of history, science will force us deeper and deeper into
an animist world: “Every time science discovers new things, the world of
the living gets bigger… It is obviously a thought problem. The certitude
of knowing what is living and what is not continues to shift… we are in an
animist problematic, of the soul, of animation…”14
It is not only the evolution of science, but the development of capitalism itself which forces us to an “animist” thinking and politics.
“That which appears natural to us—springs, rocks—are loaded with
history for the aboriginal peoples, who practice forms of totemism,
and are thus cultural and non-natural… There are those here among us
who function this way even more today than in the past, because we
have less and less apprehension regarding what is natural, while the
category that philosophy contributed to setting up opposes humans
to untouched nature. And the greater the desire was to leave it untouched, the more it was developed. This sort of opposition no longer
really makes any sense. The nature/culture opposition nevertheless
constricts our thinking a great deal. It is still our paradigm, since we
continue to fantasize about natural peoples, natural environments,
about the fact that we must preserve nature. And as much as we think
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this way, I think we are wrong when it comes to the solutions to be
found for the different problems. For example, the question of the environment is not really about protecting nature by stopping pollution.
On the contrary, it is necessary to invest it with new forms of assemblages and cultural mechanisms.”15
But, as in archaic societies, one cannot imagine an ecology of nature
without simultaneously considering an ecology of the mind and of the
social. One must then update a cosmic thinking, where “soul” and “machine” exist everywhere concurrently—in the infinitely small as in the
infinitely large. The three ecologies of Guattari, leaving behind the parceling of reality and subjectivity, reacquaint us with the conditions of possibility of a cosmic thinking and politics.
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