
Gilles Deleuze sze rint az em ber pók -
hoz vagy kul lancs hoz fû zõ dõ vi szo nyát
leg alább annyi ra fon tos meg vizs gál ni, ha
az ál la tok ról gon dol ko dunk, mint a ku -
tyá hoz vagy a macs ká hoz fû zõ dõ vi -
szonyt. Kü lön ben könnyen össze ke ve red -
het az, amit az em ber ál lat hoz fû zõ dõ ál -
la ti vi szo nya, vagy az ál lat hoz fû zõ dõ em -
be ri vi szo nya je lent het. Deleuze-t job ban
ér dek li az ál lat hoz fû zõ dõ ál la ti vi szony.
Ta lán azért, mert azt ke vés bé tart ja me ta -
fo ri kus nak, át té te le sen más va la mi re uta -
ló nak: „a pszi cho a na lí zis oly annyi ra meg
van rög zõd ve a há zi- vagy meg szo kott ál -
la tok nál, a csa lá di ál la tok nál, hogy pél dá -
ul az ál mok ban meg je le nõ min den ál la ti
té mát meg fe lel tet egy csa lád tag nak, apá -
nak, anyá nak vagy gye rek nek, és így vá lik
az ál lat gya kor la ti lag csa lád tag gá. Ez meg -
döb bent, ezt ki nem áll ha tom. […] Ha
nagy já ból meg pró bá lom össze szed ni,
hogy mit ta lá lok olyan fel tû nõ nek az ál la -
tok nál, ak kor az el sõ, ami szem be öt lik,
nem más, mint hogy min den ál lat nak van
sa ját vi lá ga. Ez azért ér de kes vagy fur csa,
mert az em be rek kö zött ren ge te gen van -
nak, akik nek nincs vi lá guk, és akik olyan
éle tet él nek, mint bár ki más! Va gyis akár -
ki ét, akár mi lyen éle tet. Nem úgy az ál la -
tok, ne kik vi lá guk van.”

Deleuze itt vol ta kép pen azt fej te ge ti,
hogy az ál la tok nak (ami lyen pél dá ul a
kul lancs is), bi zo nyos té nye zõk iránt
rend kí vü li az ér zé keny sé ge – és ezt va la -
mi kép pen az ak ti vi tás sal kap csol ja össze
(azon nal re a gál nak egy ked ve zõ té nye zõ-
együtt ál lás ra), il let ve a ko nok, ki tar tó fi -
gye lem mel, diszponibilitással. Ezek is
szük sé ge sek ah hoz eb ben a le írás ban,
hogy az ál lat nak vi lá ga le gyen.

Egy má sik as pek tus a te rü let re vo nat -
ko zik: „a te rü let nem más, mint az ál lat
tu laj do na” – mond ja Deleuze, és ezt
össze kap csol ja a fi lo zó fi á já ban igen fon -
tos sá vá ló deterritorializáció-fogalommal,
il let ve az újra-territorializációval. Az ál lat

je le ket bo csát ki, il let ve je le ket hoz lét re,
és diszponibilitása ré vén re a gál is azok ra.
Az az em ber, aki ál la ti mó don vi szo nyul
az ál la tok hoz, eze ket a je le ket is úgy ol -
vas sa, mint az ál lat. Egyik le het sé ges pél -
dá ja en nek Deleuze-nél az a nyom ke re sõ,
aki a hát ra ha gyott je lek bõl, nyo mok ból
pon to san meg tud ja ál la pí ta ni, mi lyen ál -
lat járt ar ra. Les ben ál lás és ébe ren fi gye -
lés – ezt je len ti Deleuze sze rint az ál lat.

A fej te ge tés ere de ti leg egy film re
vett in ter jú so ro zat ban hang zik el, és
„Gilles Deleuze ábé cé jé”-nek Á-betûje.
Va gyis az el sõ be tû, hi szen fran ci á ul 
az Ál lat = Animal. Az áp ri li si Nagy vi lág
Bestiárium-összeállítása a lap szám vé ge
fe lé he lye zi el ezt a szö ve get, ame lyik bi -
zo nyos ér te lem ben a szám fó kusz pont ja
is le het ne. Az össze ál lí tás egyéb ként gaz -
dag és sok fe lé mu tat: ol vas ha tó ben ne
José Saramago és Ted Hughes, Bal zac és
Jules Renard, Hippolyte Taine és Jean
Anouilh. Szö veg tí pu sok ban: 1500-as
évek ben ke let ke zett kró ni ka rész let egy
ele fánt és egy orr szar vú ta lál ko zá sá ról
Mánuel ki rály ud va rá ban (Damiao de
Góis), ab szurd fa bu lák (Anouilh), klasszi -
kus hu sza dik szá za di ál lat re gény (Hen ry
Williamson: Tar ka, a vid ra), és 1800-as
évek bõl szár ma zó sza tí ra (Taine). Taine
írá sa (Egy macs ka éle te és fi lo zó fi ai né ze -
tei) ab ból in dul ki, amit Deleuze alig ha -
nem az ál lat hoz fû zõ dõ em be ri vi szony -
ból ve zet ne le, de ter mé sze te sen itt tu da -
tos és ref lex ív ez a vi szo nyu lás, rá adá sul
visszá já ra van for dít va: „Bá csi kám, aki
na gyon öreg és igen ta pasz talt ál lat volt,
vi lág tör té nel met ta ní tott ne kem. A dol -
gok kez de tén, ép pen ami kor õ szü le tett,
meg halt a gaz da, a gye re kei el men tek,
hogy el te mes sék, a cse lé dek vi gad tak, az
ál la tok pe dig azt csi nál tak, amit akar tak.”
A töb bit hoz zá le het kép zel ni: a ge ne zis
em lé ke ze tes és vér ta pad hoz zá. (Nagy vi -
lág, 2010. áp ri lis) 
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