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Title: Deleuze - Z as in Zigzag                                   
Abstract: The present article approaches – accepting Deleuze gestures of a huge Z in the air – the 
zigzag as method and original movement, as a way of contextual recovery dedicated to the dark 
precursor (via Paulo de Assis, Paolo Giudici, 2017 and Eleanor Kaufman, 2021), recognizing that the 
concept adds meaning to the attributive-identifying syntagma Dark Deleuze (Andrew Culp, 2016). On 
the one hand, Deleuze's perspective anticipates and corrects the hypothesis of Eleanor Kaufman, when 
assesses the concept [the dark precursor], naming it "the relatively unelaborated term by Deleuze" or 
ante-extrapolates the idea that Paulo de Assis and Paolo Giudici decreed it through an "extremely 
poetic operator", by positioning the Z on the keyboard, as a dispositif of power and/or power relations. 
On the other hand, the syntagma Dark Deleuze can be related to the prevalence of the constitutive Z: 
the questions asked by Claire Parnet if he is happy to have a Zed in his name, Deleuze is not only 
delighted, but fulfilled, that it has reached a level of thinking that defines and fixes the posthume/ 
postZumous area. 
Keywords: Dark precursor; Dark Deleuze; Z as in Zigzag; Abecedar. 

 
 

1. Deleuze – Z = Zigzag 
  
Abecedarul, marca Deleuze, reprezintă până-la-un-anumit-punct o producție 

mediatică atribuită oralității vizuale, de-la-acel-punct (al încrețirii unui presupus în 
Afară) redresându-se (experimental) pe/în suportul unei video-filosofii jurnalistice. 
Gilles Deleuze se lasă intervievat1 (în spațiul domestic, prin participare la actul 
văzut – filmat în propriul apartament!), iar succesiunea secvențelor echivalează 
unei demers văzut-enunțabil, inclus experimentului dublurii: Deleuze = dublul / 
corespondentul lui Foucault: ceea ce Deleuze îi atribuie lui Foucault  re/devine un 
altceva care conturează-prin diferență-identitatea. Un nou arhivist acționează după 
propriile reguli (Deleuze despre Foucault2) / un filosof se deplasează spre suportul 

 
1 Demersul transparent este cu atât mai relevant, cu cât Deleuze conservă  reacția filosofică refractară,  privind 
participarea la dezbateri publice. Tocmai din această perspectivă, Abecedarul nu este un interviu în sensul 
clasic/tehnic al termenului, ci un dialog.  
2Gilles Deleuze, Foucault (Cluj: Idea Design & Print Editură, Cluj, 2002), 11-14. 
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video, în concordanță cu spiritul orientării mediatice a filosofiei (Deleuze oferindu-
se pe sine); noul arhivist anunță că nu va mai ține seama (înadins) decât de enunțuri. 
Mobil, se va instala pe un soi de diagonală care va face lizibil mesajul care nu putea fi 
surprins din alt loc, adică tocmai textul compus din enunțuri (Deleuze despre 
Foucault) / video-ul-scriptural. Deleuze se mișcă și se deplasează (asemeni lui 
Foucault) într-un spațiu corespondent (expus) al emisiilor de singularități; dacă 
„puține lucruri pot fi efectiv spuse până la urmă", Foucault ține însă să ne liniștească 
(...) Ceea ce contează aici este regularitatea enunțului: nu o medie, ci o curbă. Deleuze 
afirmă (concluzionează – „și așa am terminat”) că Z-ul [marele Z + înțelepciunea 
Z(en) – maestrul care aplică lovitura de băț discipolilor] reprezintă lucrul spus la 
urmă, echivalent al precursorului sumbru (in/nevizibil), obsedat de fulgerul care face 
lucrurile vizibile, semnificând nașterea lumii, în ipostaza de creator de gând și de 

filosofie. Ceea ce contează aici nu este altceva (nici media, nici curba) decât 
existența semnului pe care Deleuze îl marchează vizual – un imens Z în aer3. 

Vizual-intervievat, Deleuze re-scripturalizează (Abecedarul reprezintă un 
demers textual imposibil a fi detașat de forma de manual/scrisă), inducând (în 
același registru Deleuze & Foucault) deprinderea imaginat(r)ă de a bate la mașină: 
„Tastatura unei mașini de scris nu este un enunț; însă seria aceasta de litere  –  A, 
Z, E, R, T, enumerată într-un manual de dactilografie, este enunțul ordinii 
alfabetice adoptate de mașinile de scris franțuzești (...) Astfel de mulțimi nu au o 
construcție lingvistică regulată; dar sunt, totuși, niște enunțuri4 (...) AZERT, pe 
tastatură, este un ansamblu de focare de putere, un ansamblu de raporturi de forță 
între literele alfabetului limbii franceze, în funcție de frecvența lor, și degetele 
mâinii, în funcție de distanțele dintre ele”5. Elementele mulțimii A, Z, E, R, T devin, 
în contextul Abecedarului, corespondentele lui X, Y, Z – cu un Z dominant/cu plus 
de forță („X” este necunoscut și „Y” este nespus, (im-/ ne-)pronunțabil, indicabil), 
element bifurca(n)t, care trimite la începutul lui A, tocmai prin ceea ce închide – nu 
mai urmează nimic după Z, proiectând imaginea unui cumul de enunțuri pecetluite 
în numele filosofilor – Zen, Zarathustra, LeibniZ, SpinoZa, NietZsche, BergZon 
(ingeniozitate în enumerare a lui Claire Parnet – drept replică non-verbală, Deleuze 
zâmbește/râde) și... DeleuZe. 

Prezentul articol va vedea – urmând semnul lui Z făcut de Deleuze, în aer – 
zigzagul o metodă/ mișcare și rută originară, pe care o va considera și o modalitate 
de recuperare contextualizată a demersurilor dedicate precursorului sumbru, 
recunoscând că acestea conferă un plus-sens sintagmei atributiv-identificatoare 
Dark Deleuze. În/prin chiar demersul de Abecedar, Deleuze clarifică sensul ambelor 

 
3The Deleuze Seminars, Gilles Deleuze: The ABC Primer / Recording 3 – N to Z, 
h t t p s : / / d e l e u z e . c l a . p u r d u e . e d u / s e m i n a r s / g i l l e s - d e l e u z e - a b c - p r i m e r / l e c t u r e -
r e c o r d i n g - 3 - n - z ,  a c c e s a t  î n  1 3  o c t o m b r i e  2 0 2 1 .  
4 Gilles Deleuze, Foucault, 11. 
5 Ibidem, 19. 

https://deleuze.cla.purdue.edu/node/290
https://deleuze.cla.purdue.edu/seminars/gilles-deleuze-abc-primer/lecture-recording-3-n-z
https://deleuze.cla.purdue.edu/seminars/gilles-deleuze-abc-primer/lecture-recording-3-n-z
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constructe: „există un termen care îmi place mult și pe care l-am folosit în cărțile 
mele. Cineva a explicat că între două potențiale apare un fenomen care a fost 
definit de ideea unui precursor sumbru. Acesta pune diferite potențiale în relație și, 
odată ce călătoria (traiectul) său are loc, potențialii intră într-o stare de reacție și, 
între cei doi, evenimentul vizibil clipește (apare s.n.) sub forma fulgerului”6.  

Pe de o parte, recursul lui Deleuze anticipă, corector, ipoteza de la care 
demarează Eleanor Kaufman, atunci când evaluează conceptul [precursor sumbru], 
denumindu-l „termenul relativ neelaborat de Deleuze” sau când ante-extrapolează 
ideea pe care Paulo de Assis și Paolo Giudici o decretau printr-un „operator extrem 
de poetic”, prin chiar poziționarea Z-ului pe tastatură, drept ansamblu de putere, 
de raporturi de forță. Pe de altă parte, se poate relaționa sintagma Dark Deleuze cu 
prevalența lui Z constitutiv: întrebării adresate de Claire Parnet dacă este fericit că 
Z-ul este inclus în conținutul numelui său, Deleuze se arată nu doar încântat, ci 
împlinit, deoarece este convins că a ajuns la un nivel al gândirii care definește și 
fixează arealul postum/postZum. 

  

2. DeleuZe: Z-ul dedus/inclus în precursorul sumbru7 
 
Produs conceptual, germinat ideatic în intervalul anilor de studiu doctoral 

(1967–1968), conceptul precursorul sumbru dispune de o afirmare teoretică în/prin 
semnalarea termenului în cadrul Societății Franceze de Filosofie (28 ianuarie 1967, 
textul La Méthode de Dramatisation, publicat în „Bulletin de la Société Française de 
Philosophie”), mai apoi, în anul 1968, lansat, decisiv, în/prin lucrarea Diferență și 
repetiție, aliaj terminologic absent din textele ulterioare ale lui Deleuze, dar 
reafirmat douăzeci de ani mai târziu, în anul 1988, în ultimele minute ale seriei de 
opt ore ale interviurilor lui Deleuze cu Claire Parnet, cuprinse în L'Abécédaire. 

Eleanor Kaufman8 imprimă termenului de precursor sumbru o doză de 
perseverență structural-ontologică învestită perturbator, deferind gândirii lui 
Deleuze, cvasi-forța structurilor și a formelor implicate; dar, mai mult decât atât, 
extinde sensul conceptului asupra implicațiilor unei „ontologii sumbre pe care 
Deleuze însuși a ales să nu o întreprindă”9.  

 
6 The Deleuze Seminars, video menționat. 
7Termenul de „précurseur sombre” permite o întreită traducere/receptare – precursor întunecat (via Paul Patton, 
în traducerea din anul 1994  a lucrării Difference and Repetition) – precursor sumbru (opțiunea de traducere a lui 
Charles J. Stivale, cu privire la transcrierea interviurilor din L’Abécédaire, 2000) sau precursor obscur (varianta lui 
Michael Taormina, utilizată în traducerea textului The Method of Dramatization, 2004).  Articolul de față va agrea 
sensul prim – deopotrivă – livrat de Deleuze în conceptul inițial, dar și reafirmat în detenta îndrumătoare a 
Abecedarului! 
8 Eleanor Kaufman, Deleuze, The Dark Precursor. Dialectic, Structure, Being (Baltimore: The Johns Hopkings 
University Press, Baltimore, 2021). 
9 Ibidem, 3-4. 
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Delimitarea structurii precursorului sumbru – dinspre sfârșitul anilor 1960 –, îi 
(de)servește lui Deleuze drept fond constitutiv/nucleu ascuns al propriei ontologii, 
consideră Eleanor Kaufman, identificând suprapunerea de registre între/dintre 
Blanchot & Deleuze, în conferirea unui sens director adjectivului sumbru. 
Întunericul de la miezul nopții este dominat, la Blanchot, de prevalența lui „a fi”, 
demarând un proces de definire al convergenței ființei și al devenirii, într-un 
prezent imposibil de precizat („ceasul care nu a venit încă niciodată, care nu trece 
niciodată, viitorul pur, de neînțeles, ora eternă trecută”), identificabil cu 
reprezentarea pe care Deleuze o dedică momentului producerii evenimentului, cel 
care, prin impasibilitatea și prin impenetrabilitatea pe care o (de)ține, nu are 
prezent, în sensul retragerii și al avansării simultan-opuse, direcție agoniza(n)tă a 
lui a fi ca fiind „ceva ce tocmai s-a întâmplat și ceva pe cale să se întâmple; niciodată 
ceva ce se întâmplă”10.  

Comasarea registrelor funcționează în/prin paralelismul evidențiat: 
„momentul ființei miezului nopții este prezentul momentan al neantului pur. 
Miezul nopții nu este marcajul a nimic tangibil – nu există nimic acolo decât 
întuneric și noapte – totuși, din cauza acestui moment de neant, timpul este făcut 
să-și repete cercul continuu al devenirii. Miezul nopții în sine nu este cu adevărat; 
este o prezență absentă, una care se înregistrează doar ca prezență datorită 
mișcării devenirii sale”11.  

Nucleu la vedere sau demers premeditat întreprins, precursorul sumbru este 
inventariat de Deleuze într-un și printr-un dublu registru. Primul vizează arondarea 
triadei abis nediferențiat-neant întunecat-animal indeterminat regulii lui versus – vs. 
– neant alb-suprafață redevenită calmă vs. determinări nelegate, menținând în 
subsidiarul (in)diferenței, deopotrivă, inflexiunile lui Blanchot, dar și explicațiile din 
Abecedar: „Fulgerul, de pildă, se distinge de cerul întunecat, dar trebuie să-l târască̆ 
după el, ca și cum s-ar distinge de ceea ce nu se distinge. S-ar spune că fondul urcă 
la suprafață̆, dar continuând să rămână fond. Diferența este această stare a 
determinării ca distingere unilaterală (...)”12. Al doilea extrapolează contextul, 
numind documentar, ceea ce Deleuze explica printr-un imens Z în aer: „Fulgerul se 
produce între intensități diferite, însă el este anunțat de un precursor sumbru, 
invizibil, insensibil, care îi determină dinainte drumul răsturnat în gol. La fel, orice 
sistem își are un precursor sumbru care asigură comunicarea între seriile mărginite. 
(...)  Nu încape îndoială că există (indeterminat – s.n.) o identitate a precursorului, 
și o asemănare între seriile pe care el le pune în comunicare”13. Ceea ce primează 
este, deopotrivă, poziția în acțiune a precursorului  – diferenția(n)t al diferențelor – 

 
10 Ibidem.  
11 Ibidem, 156. 
12 Gilles Deleuze, Diferență și repetiție (București: Editura Babel, București, 1995) 53. 
13 Ibidem, 180. 
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și substanța puterii de care dispune, survenită din ipostaza de „în-sine a diferenței”, 
de „diferit al diferitului”, de „diferență de gradul doi”.  

Referirile incluse reafirmă contextul ideatic produs al textului The Method of 
Dramatisation14, recunoscând în/prin precursorul sumbru diferențiatorul invizibil, 
imperceptibil (fulgerul), cel care „induce fenomenele de cuplare între serii, de 
rezonanță internă în sistem, și mișcările forțate sub forma unei amplitudini care 
debordează din seria de pornire însăși”15. Setul de determinări numit – câmp de 
individualizare, diferențe intensive, precursor sumbru, cuplare, rezonanță și 
mișcare forțată, subiect, dinamism(e) spațio-temporale – conturează 
coordonatele multiplicate ale întrebărilor-cheie – Cât? Cine? Cum? Unde și când? –
, constituind cadrul experimental care presupune comunicarea disparată, cumulul 
de rezonanțe și de mișcări, dar și intervenția decisivă a pluralului precursorilor 
sumbri: precursorii mențin câmpurile intensive în starea de activitate16.   

În seria dezbaterilor/discuțiilor care urmează prezentării lui Deleuze, două 
dialoguri imprimă cu plus-sens problematica precursorului. Primul vizează 
chestionarea emisă de M. P.-M. Schuhl, cu privire la dinamizarea-prin-autoreglare 
a opoziției natural-artificial, cea care îi oferă lui Deleuze pretextul unei rediscutări 
a categoriilor nediferențiate (natural – artificial) ale căror ritmii sunt raportate la 
parcursuri, locuri și direcții, la tipul de organizare, la subiecții parțiali implicați și la 
precursori17. Al doilea se referă la critica adresată de  M. F. Alquié, referitoare la 
metoda pe care o folosește Deleuze, care împrumută aplicații din diferite științe, 
dar care recurge la extrem de puține argumente din filosofie (este un singur 
exemplu filosofic, acela al adevărului, dar și acesta este anemic, dizolvat în 
determinări psihologice sau psihanalitice). Argumentul lui Deleuze valorizează nu 
numai filosofia teoriei sistemelor, ci inclusiv sistemul particular filosofic, compus 
din specificitatea dinamismelor, a subiectelor și a precursorilor care conferă 
condițiile necesare ca metoda să dispună de sens18. 

Deleuze revine și a doua oară, în op-ul dedicat lui Foucault, prin chiar forța 
politică care funcționează, ca analogie, pentru enunțul ale cărui condiții sunt 
extrase din propria-i structură, în timp ce regimul enunțurilor apelează la 
modalitatea de încrucișare (în zigzag) a cuvintelor, a frazelor și a propozițiilor. 
Sumbru ilustrează, semantic, în acest context, referința la principiul istoric general 
pe care îl aplică Foucault: dacă „dincolo de perdea nu este nimic de văzut”, în sensul 
în care în spate sau dedesubt nu există nimic, soclul enunțiativ înregistrează, 

 
14 Gilles Deleuze, “The Method of Dramatisation,” Bulletin de la Société française de Philosophie, vol. LXII (1967): 
89-118.  
15 Ibidem, 94. 
16 Ibidem, 95. 
17 Ibidem, 101-102. 
18 Ibidem, 105-106. 
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deopotrivă, înscrierea aparentă, formală și pe cea ascunsă, forma expresiei fiind 
„alcătuită din enunț și din condiția acestuia, din soclu sau perdea”19.  

Paulo de Assis și Paolo Giudici20 introduc noțiunea de precursor sumbru în 
arealul problematicii privind capacitatea de a produce comunicarea între sistemele 
eterogene de cuplare și de rezonanță fără pre-determinarea acestora, considerând 
noțiunea una „extrem de poetică”. „Invenție dintre cele mai expresive”, recurs 
articulator care arondează disparitatea oricărui sistem intensiv dat, sau formulă de 
conectare a câmpurilor eterogene de forțe, aceasta dispune de puterea 
transductivă de a da formă și structură conceptelor care formează sistemul de 
gândire al lui Deleuze. Dacă precursorul sumbru nu poate fi niciodată considerat ca 
„deja constituit”, acesta corespunde modulării între/dintre potențialități și 
intensități – fără a fi un set de relații, și reprezintă însăși relația/fulgerul care 
luminează și precedă toate celelalte concepte. Învestit cu titulatura de maestru, 
precursorul sumbru funcționează asemeni unui operator cu rol în ghidarea 
conceptelor în/spre procesele de devenire, pregătind un set de ucenici/discipoli – 
proprii precursori sumbri. Ceea ce se evidențiază este arealul de relaționare al 
diferențelor de intensitate, precursorul sumbru constituind agentul, forța, 
activatorul, operatorul comunicării care se stabilește pentru aceste serii. 

3. „Sumbrul Deleuze creează concepte doar pentru a scrie în maniera 
unui science fiction apocaliptic”21 

Afirmația definitorie emisă de Andrew Culp este destinată (indirect) de Slavoj 
Žižek22 unui context revăzut doar ca formă și nu ca substanță directoare. 
Constatarea este axată pe devenirea corelată repetiției, precizare tributară 
paradoxului de sorginte deleuze-iană, potrivit căruia noul rezidă în repetiție. În acest 
areal conceptual, consideră S. Žižek, „apariția Noului schimbă trecutul însuși, adică 
schimbă retroactiv nu trecutul actual – nu suntem în science fiction  (s.n.) – ci 
echilibrul dintre actualitate și virtualitate la timpul trecut”23.  

A fi în afara science fiction-ului nu exclude maniera de a scrie în acest stil și sub 
amprenta substanței, element component-parte a unei filosofii dedicate și 
prelucrate de Spinoza-după-Descartes, care poziționează conceptul în arealul 
atributului infinit în sine, al mediului absolut neutru al multitudinii. Și, mai mult 
decât atât, substanța transpusă în analogia absenței subiectivității sau a 

 
19 Gilles Deleuze, Foucault, op. cit.,  52. 
20 Paulo de Assis, Paolo Giudici (eds.), The Dark Precursor, Deleuze and Artistic Research, 2 vol. (Leuven: Leuven 
University Press, 2017). 
21 Andrew Culp,  Dark Deleuze (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2016). 
22 Slavoj Z ̌ižek, Organs without Bodies. On Deleuze and Consequences ( London and New York: Routledge, 
London and New York, 2012). 
23 Ibidem, 11. 
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subiectului ca mediere irigă cu o nouă semnificație precursorul sumbru, „mediator 
între două serii diferite, punct de sutură între acestea”24.  Dacă ar fi să găsim – cu 
orice preț al substanței! – elementul de impregnare, în maniera science fiction, 
acesta s-ar situa în chiar detenta precursorului sumbru al complexului lui Oedip, 
exact acolo unde S. Žižek identifică locul în care forța de reprimare a mașinilor 
doritoare se intersectează cu sine-prin-alteritate, și acolo unde a răspunde la dubla 
perspectivă a chestionării – „Cum reprimă matricea oedipală fluxul liber al 
mașinilor care doresc?” devenită , „Ce fel de mașină de dorință este Oedip?” – se 
cere raportată la „precursorul sumbru al complexului oficial (familial, normalizator 
etc.) oedipian (...) A concepe aversul lui Oedip, în accepția lui Lacan, ca pe un fel de 
precursor sumbru în varianta lui Deleuze care mijlocește între două serii”25. 

Metoda este una a science fiction-ului, acceptând schimbarea retroactivă pe 
care o operează Deleuze, precursorul sumbru fiind semnificantul care precedă 
intensități, determinându-le în avans, deopotrivă, ca identificator al unei 
metadiferențe, dar și ca diferențiator de grad secund. Dacă, potrivit lui S. Žižek, 
„obiectul = x, lipsește de la locul său,  prin chiar  propria identitate”26, atunci z-ul 
devine, în acest context, ceea ce buchanan-ian implica prin momente textuale 
citite invers, cu scopul de a nu confunda efectele și cauzele. Astfel, z-ul, ca 
raportare inversată, implică transcenderea cauzei permutând raportarea – 
precursor sumbru = mediator de dispariție, într-un sens nou și într-o perspectivă 
inedită care intervine retroactiv asupra unui pseudo-element capabil, în corpus-ul 
multitudinii de elemente, să substituie posibilele relații stabilite. Pe de o parte, 
factor apt de scurtcircuitare, pe de altă parte, punct/intensitate de mediere, 
precursorul sumbru devine însuși mecanismul generator al science fiction-ului 
deleuze-ian: „Ideea nu este atât de a identifica substitutul realității în fantezie (...) 
ci, mai degrabă, de a identifica substitutul”27. 

 

4. Dark Deleuze 
 
Demersul lui Andrew Culp28 transcende cumulul de repere teoretic-

investigative dedicate lui Gilles Deleuze, deferindu-i acestuia un alt nume – Dark 
Deleuze – prin care pivotează în aria a trei coordonate intermedia(n)te de sens: 
poziționarea în contra „canonului bucuriei”, celebrație care (re)cunoaște în/prin 
(Gilles) Deleuze, gânditorul idealist-naiv al conectivității afirmative; 
reargumentarea persistenței unei negativități cu efect de raportare întunecată la 
reperele de construcție pe care (Sumbrul) Deleuze le așază la fundamentul de 

 
24 Ibidem, 30. 
25 Ibidem, 70-71. 
26 Ibidem, 72-73. 
27 Ibidem, 149. 
28 Andrew Culp,  Dark Deleuze. 
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construcție al lumii și predispoziția aceluiași (Sumbrul) Deleuze pentru termenii 
contrari care ghidează sarcina creației.  

Dacă biografic, (Gilles) Deleuze este predispus unui angajament ferm cu privire 
la afirmarea deplină a bucuriei de a fi și de a gândi, fără a pierde această stare 
acompaniatoare, (Sumbrul) Deleuze o dublează cu resentimentul negativității, 
întâlnirea celor două stări având ca efect, ceea ce Andrew Culp va (de)numi prin 
reperele individualizate ale „canonului bucuriei”, drept formulă care reunește, 
deopotrivă, pasivitatea contemplării/uimirii, dar și acțiunea de a crea concepte, 
operând cu ansambluri-rezultat al unei aprofundări dedicate proceselor continue 
de diferențiere.  

În starea prezentului, (Gilles) Deleuze este luminos; în partea întunecată, 
(Sumbrul) Deleuze operează cu cinism și revoltă și înstăpânește registrul umbrelor, 
printr-o „negativitate revoluționară”, ca marcă atribuită unei „lumi caracterizate 
prin fericire obligatorie, descentralizare și supraexpunere”29, propunând un contra-
canon perpetuat în/prin registrul prefixelor pe care le (am)plasează sub semnul 
impregnant al pesimismului și al negativității. Pe de o parte, (Gilles) Deleuze invită 
explicit la găsirea de motive pentru a crede în această lume, așa cum, pe de altă 
parte, (Sumbrul)  Deleuze avertizează cu privire la cinismul criticii ideologice ca 
rațiune de a respinge lumea reală drept iluzie și la capcana de a (supra)pune 
cunoașterea credinței: „Deleuze (Gilles – s.n.) începe cu o devenire-activă legată de 
forțele care autoproduc realul. Dar în loc să aprecieze pur și simplu forțele care 
produc lumea, Dark Deleuze intervine pentru a le distruge. La un moment dat, o 
astfel de intervenție ar fi fost numită Moartea lui Dumnezeu, sau, mai recent, 
Moartea Omului. Astăzi se numește Moartea acestei lumi (...)”30. Deleuze 
inversează aporia formulată de Nietzsche, centrată pe imperativul de a „distruge 
pentru a crea”, (alături de Guattari), punctând evidența potrivit căreia, există o 
alternanță reperabilă între negativul a distruge și pozitivul a crea. Dar, mai mult 
decât atât, evidențiază  faptul că fabricarea conceptelor cu orice mijloc este o 
modalitate de a rupe consensul, ca rezultat al unei catastrofe, marcate de 
întoarcere, oboseală, suferință și neîncredere. Astfel, (Sumbrul) Deleuze critică 
datele de ființare și de manifestare ale conectivității, atașând perspectivei 
întunecate, atacul îndreptat împotriva productivismului, cel care își fixează ca 
deziderat restrictiv doar „gândirea benefică din punctul de vedere al capitalismului 
universal”, produs fundamentat reductiv al acumulării și al reproducerii, 
modalitate extinsă a gramaticii puterii. 

Calificativul „sumbrul” care sintetizează trăsătura definitorie a lui Deleuze co-
implică prezența dificultății acestuia de a fi/rămâne luminos până la capăt, ezitare 
condiționată de „alunecarea între metafizică și normativitate”: „Sumbrul Deleuze 

 
29 Ibidem, ediție online, f.p. 
30 Ibidem. 
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este alimentat de negativitate, dar nu de antinomii. După Freud, negația nu este 
un produs secundar necesar al conștiinței. Lecția care trebuie desprinsă este aceea 
că negația înseamnă găsirea unei modalități de a spune nu celor care ne spun să 
luăm lumea așa cum este. În acest scop, calea înainte este negația nondialectică a 
lui Deleuze, contrarul, cel care funcționează ca distanță dintre două căi exclusive”31. 

Dorința mărturisită de Andrew Culp este aceea de a convinge că (Sumbrul) 
Deleuze reușește să prezică finalitatea stării de fapt a prezentului [a demersului]: 
„sfârșitul acestei lumi, înfrângerea finală a statului și comunismul deplin. Este mult 
mai probabil ca pe parcurs să fie surprinse diferite aspecte ale întunericului. Ca 
orice altă mașină de război, un termen întunecat este învins atunci când preia 
izomorfic relații sau forme ale omologului său vesel. Așa că merită să rostim o notă 
de precauție din A Thousand Plateaux: chiar și atunci când este contrar, nu credeți 
niciodată că întunericul va fi suficient pentru a ne salva”32. Prin raportare la 
imaginile care compun (și) producția mediatică dedicată Abecedarului deleuze-ian, 
mișcarea văzută (și nu doar rostită) presupune prevalența luminii spectrale, cea 
care conferă existență lucrurilor-luminoase în sine: doar prin proiectare pe un 
suport-spațiu care refractă lumină, lucrurile devin sumbre, continuând însă să 
strălucească aidoma fulgerului în forma lui Z! 
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