
Tablă de materii 

CAPITOLUL I: MAŞINILE DEZIRANTE 

1. Producţia dezirantă 15 
Hoinăreala schizofrenului. - Natură şi industrie. - Procesul. -

Maşină dezirantă, obiecte parţiale şi fluxuri: şi... şi... - Prima 
sinteză: sinteza contectivă sau producerea producţiei. - Producerea 
corpului fără organe. 

2. Corpul fără organe 114 
Antiproducţia. - Respingerea şi maşina paranoică. - Producţia 

dezirantă şi producţia socială: cum îşi apropriază antiproducţia 
forţele de producţie. - Apropriaţia sau atracţia, şi maşina 
miraculantă. - Cea de-a doua sinteză: sinteza disjunctivă sau 
producerea înregistrării. - Ori... ori... - Genealogie schizofrenică. 

3. Subiectul şi juisarea 123 
Maşina celibatară. - Cea de-a treia sinteză: sinteza conjunctivă 

sau producerea consumului. - Deci asta era... - Materie, ou şi 
intensităţi: eu simt. - Numele din istorie. 

4. Psihiatrie materialistă 130 
Inconştientul şi categoria producţiei. - Teatru sau uzină? -

Procesul ca proces de producţie. - Concepţia idealistă asupra dorinţei 
ca lipsă (fantasma). - Realul şi producţia dezirantă: sinteze pasive. -
Una şi aceeaşi producţie, deopotrivă socială şi dezirantă. - Realitatea 
fantasmei de grup. - Diferenţele de regim dintre producţia dezirantă 
şi producţia socială. - Socius-ul şi corpul fără organe. - Capitalismul 
şi schizofrenia ca limită (tendinţa contrazisă). - Nevroză, psihoză şi 
perversiune. 
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5. Maşinile 148 
Maşinile dezirante sunt maşini, în mod nemetaforic. - Primul 

mod de întrerupere: flux şi prelevare. - Al doilea mod: lanţ sau cod, 
şi desprindere. - Al treilea mod: subiect şi reziduu. 

6. întregul şi părţile 155 
Statutul multiplicităţilor. - Obiectele parţiale. - O critică a 

complexului Oedip, mistificarea oedipiană. - Copilul deja... -
Inconştientul-orfan. - Ce anume nu merge în psihanaliză? 

CAPITOLUL II: PSIHANALIZĂ ŞI FAMILIALISM: 
SFÂNTA FAMILIE 

1. Imperialismul lui Oedip / 67 
Modurile sale. - Cotitura oedipiană din psihanaliză. - Producţie 

dezirantă şi reprezentare. - Abandonarea maşinilor dezirante. 

2. Trei texte ale lui Freud I 74 
Oedipianizarea. - Strivirea delirului preşedintelui Schreber. - Prin 

ce anume continuă încă psihanaliza să fie pioasă. - Ideologia lipsei: 
castrarea. - Toate fantasmele sunt de grup. - Libidoul ca flux. -
Răzvrătirea fluxurilor. 

3. Sinteza conectivă de producţie 191 
Cele două utilizări ale ei, cea globală şi specifică, şi cea parţială 

şi nespecifică. - Familie şi cuplu, filiaţie şi alianţă: triangulaţia. -
Cauza triangulaţiei. - Primul paralogism al psihanalizei: extrapo
larea. - Utilizare transcendentă şi utilizare imanentă. 

4. Sinteza disjunctivă de înregistrare 1102 
Cele două utilizări ale ei, cea exclusivă şi limitativă, şi cea inclu-

sivă şi ilimitativă. - Disjuncţiile inclusive: genealogia. - Diferenţierile 
exclusive şi nediferenţiatul. - Al doilea paralogism al psihanalizei: 
double bind oedipian. - Oedip câştigă la toate loviturile. - Graniţa 
trece printre simbolic şi imaginar? 
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5. Sinteza conjunctivă de consum 1114 
Cele două utilizări ale ei, cea segregative şi biunivocă, şi cea 

nomadică şi polivocă. - Corpul fără organe şi intensităţile. - Călătorii 
şi treceri: eu devin. - Orice delir este social, istoric şi politic. - Rasele. 
- Ce vrea să însemne „a identifica". - Cum suprimă psihanaliza 
conţinuturile socio-politice. - Un familialism impenitent. - Familie şi 
câmp social. - Producţia dezirantă şi investirea producţiei sociale. -
încă din copilărie. - Cel de-al treilea paralogism al psihanalizei: 
Oedip ca „aplicare" biunivocă. - Ruşinea psihanalizei în istorie. -
Dorinţă şi infrastructură. - Segregare şi nomadism. 

6. Recapitularea celor trei sinteze 1145 
Lista de stupizenii despre Oedip. - Complexul Oedip şi „cre

dinţa". - Sensul este utilizarea. - Criteriile imanente ale producţiei 
dezirante. - Dorinţa ignoră legea, lipsa şi semnificantul. - „V-aţi 
născut Hamlet?..." 

7. Reprimare şi refulare 1156 
Legea. - Cel de-al patrulea paralogism al psihanalizei: 

deplasarea, sau desfigurarea refulatului. - Dorinţa e revoluţionară. -
Agentul delegat al refulării. - Nu psihanaliza 1-a inventat pe Oedip. 

8. Nevroză şi psihoză 1169 
Realitatea. - Raţiunea inversă. - Oedip „indecidabil": 

rezonanţa. - Ce înseamnă „factor actual". - Cel de-al cincilea 
paralogism al psihanalizei: ulterioritatea. - Actualitatea producţiei 
dezirante. 

9. Procesul 1180 
A pleca. - Pictorul Turner. - întreruperile procesului: nevroză, 

psihoză şi perversiune. - Mişcarea de deteritorializare şi teritorialităţile. 
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CAPITOLUL III: SĂLBATICI, BARBARI, CIVILIZAŢI 

1. Socius-ul inscriptor /190 
înregistrarea. - în ce sens este capitalismul universal. - Maşina 

socială. - Problema socius-ului, codarea fluxurilor. - Nu a schimba, ci 
a marca şi a fi marcat. - Investirea şi dezinvestirea organelor. -
Cruzimea: a-i croi omului o memorie. 

2. Maşina teritorială primitivă / 198 
Corpul plin al pământului. - Filiaţie şi alianţă: ireductibilitatea 

lor. - Perversul satului şi grupurile locale. - Stocul filiativ şi blocurile 
de datorie ale alianţei. - Dezechilibrul funcţional: plusvaloarea de 
cod. - Lucrurile nu merg decât defectându-se. - Maşina segmentară. 
- Marea spaimă faţă de fluxurile decodate. - Moartea care urcă 
dinăuntru, dar vine din afară. 

3. Problema complexului Oedip 1210 
Incestul. - Disjuncţiile inclusive de pe corpul plin al pământului. 

- De la intensităţi la extensiune: semnul. - în ce sens este incestul 
imposibil. - Limita. - Condiţiile codării. - Elementele în profunzime 
ale reprezentării: reprezentantul refulat, reprezentarea refulantă, 
reprezentatul deplasat. 

4. Psihanaliză şi etnologie 1228 
Continuare a problemei complexului Oedip. - Un proces de cură 

în Africa. - Condiţiile complexului Oedip şi colonizarea. - Oedip şi 
etnocidul. - Nu ştiu ce fac cei care oedipianizează. - Asupra a ce se 
exercită refularea? - Culturalişti şi universalişti: postulatele lor 
comune. - în ce sens este Oedip cu adevărat universal: cele cinci 
sensuri ale limitei, printre care şi cel caracteristic complexului 
Oedip. - întrebuinţarea, sau funcţionalismul în etnologie. - Maşinile 
dezirante nu vor să spună nimic. - Molar şi molecular. 

5. Reprezentarea teritorială 1253 
Elementele ei la suprafaţă. - Datorie şi schimb. - Cele cinci 

postulate ale concepţiei eşanjiste. - Voce, grafism şi ochi: teatrul 
cruzimii. - Nietzsche. - Moartea sistemului teritorial. 
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6. Maşina despotică barbară 1265 
Corpul plin al despotului. - Noua alianţă şi filiaţia directă. -

Paranoicul. - Producţia asiatică. - Cărămizile. - Mistificările statu
lui. - Deteritorializarea despotică şi datoria infinită. - Supracodarea 
fluxurilor. 

7. Reprezentarea barbară sau imperială 1275 
Elementele ei. - Incest şi supracodare. - Elemente în profun

zime şi migrarea complexului Oedip: incestul devine posibil. -
Elemente la suprafaţă, noul raport voce-grafism. - Obiectul 
transcendent al înălţimilor. - Semnificantul ca semn deteritorializat. 
- Semnificantul despotic şi semnificaţii incestului. - Teroarea, legea. 
- Forma datoriei infinite: latenţă, răzbunare şi resentiment. - încă 
nu e Oedip... 

8. Urstaat-ul 1300 
Un singur stat? - Statul ca şi categorie. - început şi origine. -

Evoluţia statului: devenirea-concret şi devenirea-imanent. 

9. Maşina capitalistă civilizată 1307 
Corpul plin al capitalului-bani. - Decodare şi conjugare a fluxu

rilor decodate. - Cinismul. - Capitalul filiativ şi capitalul de alianţă. 
- Transformarea plusvalorii de cod în plusvaloare de flux. - Cele 
două forme ale banilor, cele două înscrieri. - Capitalismul şi dete
ritorializarea. - Plusvaloare umană şi plusvaloare maşinică. - Anti
producţia. - Diferitele aspecte ale imanenţei capitaliste. - Fluxurile. 

10. Reprezentarea capitalistă 1332 
Elementele ei. - Figurile sau fluxurile-schiză. - Cele două 

sensuri ale fluxului-schiză: capitalism şi schizofrenie. - Diferenţa 
dintre un cod şi o axiomatică. - Statul capitalist şi raportul său cu 
Urstaat-ul. - Clasa. - Bipolaritatea de clasă. - Dorinţă şi interes. -
Deteritorializarea şi re-teritorializările capitaliste: raportul dintre ele 
şi legea scăderii tendenţiale. - Cei doi poli ai axiomaticii: semni
ficantul despotic şi figura schizofrenică, paranoia şi schizofrenia. -
Recapitularea celor trei mari maşini sociale: teritorială, despotică şi 
capitalistă (codare, supracodare, decodare). 
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11. Complexul Oedip, în sfârşit 1364 
Aplicarea. - Reproducere socială şi reproducere umană. - Cele 

două ordini de imagini. - Oedip şi limitele. - Oedip şi recapitularea 
celor trei stadii. - Simbol despotic şi imagini capitaliste. - Conştiinţa 
încărcată. - Adam Smith şi Freud. 

CAPITOLUL IV: INTRODUCERE ÎN SCHIZANALIZĂ 

1. Câmpul social 1378 
Tată şi copil. - Oedip, o idee de tată. - Inconştientul ca ciclu. -

întâietatea investirii sociale: cei doi poli ai săi, paranoia şi schizo
frenia. - Molar şi molecular. 

2. Inconştientul molecular /391 
Dorinţă şi maşină. - Dincolo de vitalism şi de mecanicism. -

Cele două stări ale maşinii. - Funcţionalismul molecular. - Sintezele. 
- Libidoul, marile ansambluri şi micromultiplicităţile. - Gigantismul 
şi nanismul dorinţei. - Sexul nonuman: nu unul, nici două, ci n sexe. 

3. Psihanaliză şi capitalism 1409 
Reprezentarea. - Reprezentare şi producţie. - împotriva mitului 

şi a tragediei. - Atitudinea ambiguă a psihanalizei faţă de mit şi de 
tragedie. - în ce sens psihanaliza distruge reprezentarea şi în ce sens 
o reface. - Exigenţele capitalismului. - Reprezentare mitică, tragică 
şi psihanalitică. - Teatrul. - Reprezentare subiectivă şi reprezentare 
structurală. - Structuralismul, familialismul şi cultul lipsei. -
Sarcina distructivă a schizanalizei, curăţarea inconştientului: 
activitate răuvoitoare. - Deteritorializare şi re-teritorializare: 
raportul dintre ele şi visul. - Indiciile maşinice. - Politizarea: 
alienare socială şi alienare mintală. - Artificiu şi proces, pământuri 
vechi şi pământul cel nou. 

4. Prima sarcină pozitivă a schizanalizei 1446 
Producţia dezirantă şi maşinile ei. - Statutul obiectelor parţiale. 

- Sintezele pasive. - Statutul corpului fără organe. - Lanţul 
semnificant şi codurile. - Corpul fără organe, moartea şi dorinţa. -



TABLĂ DE MATERII 5 7 3 

Schizofrenizarea morţii. - Ciudatul cult al morţii din psihanaliză: 
pseudoinstinctul. - Problema afinităţilor dintre molar şi molecular. -
Sarcina mecanică a schizanalizei. 

5. A doua sarcină pozitivă 1471 
Producţia socială şi maşinile ei. - Teoria celor doi poli. - Prima 

teză: orice investire este molară şi socială. - Gregaritate, selecţie şi 
formă de gregaritate. - A doua teză: a distinge în investirile sociale 
investirea preconştientă de clasă sau de interes, şi investirea 
libidinală inconştientă de dorinţă sau de grup. - Natura acestei 
investiri libidinale a câmpului social. - Cele două grupuri. - Rolul 
sexualităţii, „revoluţia sexuală". - A treia teză: investirea socială a 
câmpului social este primă faţă de investirile familiale. - Teoria 
„servitoarelor" la Freud, Oedip şi familialismul universal. - Mizeria 
psihanalizei: 4, 3, 2, 1, 0. - Până şi antipsihiatria... - De ce anume 
este bolnav schizofrenul? - Cea de-a patra teză: cei doi poli ai 
investirii libidinale sociale. - Arta şi ştiinţa. - Sarcina schizanalizei 
în raport cu mişcările revoluţionare. 
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