
Tablă de materii 

1. INTRODUCERE: RIZOM 7 
Rădăcină, radicelă şi rizom. - Problemele cărţilor. - Unul şi Multi
plul. - Arbore şi rizom. - Direcţiile geografice: Orientul, Occidentul, 
America. - Ravagiile provocate de arbore. - Ce este un platou? 

2. 1914 - UN SINGUR LUP SAU MAI MULŢI? 38 
Nevroză şi psihoză. - Pentru o teorie a mulţimilor. - Haitele. - Incon
ştientul şi molecularul. 

3. 10 000 î.Hr.-GEOLOGIA MORALEI 54 
Straturile. - Dubla articulare (segmentaritate). - Ce anume face unita
tea unui strat. - Mediile. - Diversitatea unui strat: forme şi substanţe, 
epistraturi şi parastraturi. - Conţinutul şi expresia. - Diversitatea 
straturilor. - Molar şi molecular. - Maşină abstractă şi asamblaj: sta
diile lor comparate. - Metastraturi. 

4. 20 noiembrie 1923 - POSTULATELE LINGVISTICII 99 
Cuvântul de ordine. - Discursul indirect. - Cuvinte de ordine, acte şi 
transformări incorporale. - Datele. - Conţinut şi expresie: variabilele 
în ambele cazuri. - Aspectele asamblajului. - Constante, variabile şi 
variaţie continuă. - Muzica. - Stilul. - Major şi minor. - Devenirea. -
Moarte şi fugă, figură şi metamorfoză. 

5. 587 Î.Hr. - 70 d J i r . - DESPRE CÂTEVA REGIMURI 
DESEMNE 148 
Regimul semnificant despotic. - Regimul subiectiv pasional. - Cele 
două deliruri şi problema psihiatriei. - Istoria veche a poporului 
evreu. - Linia de fugă şi profetul. - Faţă, deturnare, trădare. - Cartea. 
- Sistemul subiectivităţii: coriştiinţă şi pasiune, Dublii. - Scenă domes
tică şi scenă de birou. - Redundanţa. - Figurile deteritorializării. 
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- Maşină abstractă şi diagramă. - Generativ, transformational, dia-
gramatic şi maşinic. 

6. 28 noiembrie 1947 - CUM NE PUTEM CREA UN CORP FĂRĂ 
ORGANE? 198 
Corp fără organe şi unde, intensităţi. - Oul. - Masochism, Amor curte
nesc, Tao. - Straturi şi plan de consistenţă. - Antonin Artaud. - Arta 
prudenţei. - Problema celor trei Corpuri. - Dorinţă, plan, selecţie şi 
compunere. 

7. Anul Zero - FACIALITATE 220 
Zid alb, gaură neagră. - Maşina abstractă de facialitate. - Corp, cap 
şi faţă. - Faţă şi peisaj. - Romanul curtenesc. - Teoremele deteritoria-
lizării. - Funcţiile sociale ale facialităţii. - Faţa şi Cristos. - Cele două 
figuri ale feţei: faţă şi profil, întoarcerea feţei. - Descompunerea feţei. 

8. 1874-TREI POVESTIRI SAU „CE S-AÎNTÂMPLAT?" 252 
Povestire şi poveste: secretul. - Cele trei linii. - Tăietură, fisură, rup
tură. - Cuplul, dublul şi clandestinul. 

9. 1933 - MICROPOLITICĂ ŞI SEGMENTARITATE 272 
Segmentări ta te, primitivă şi civilizată. - Molar şi molecular. - Fas
cism şi totalitarism. - Linia cu segmente, fluxul cu cantităţi. - Gabriel 
Tarde. - Mase şi clase. - Maşina abstractă: mutaţia şi supracodarea. 
- Ce este un centru de putere? - Cele trei linii şi pericolele fiecăreia. 
- Spaimă, claritate, putere şi moarte. 

10. 1730 - DEVENIRE-INTENS, DEVENIRE-ANIMAL, 
DEVENIRE-IMPERCEPTIBIL 305 
Devenirea. - Trei aspecte ale vrăjitoriei: mulţimile; Anomalul sau 
Veneticul; transformările. - Individuare şi Hecceitate: ora 5 seara... 
- Longitudine, latitudine şi plan de consistenţă. - Cele două planuri 
sau cele două concepţii despre plan. - Devenire-femeie, devenire-
copil, devenire-animal, devenire-molecular: zone de învecinare. - A 
deveni imperceptibil. - Percepţia moleculară. - Secretul. - Majoritate, 
minoritate, minoritar. - Caracterul minoritar şi asimetric al devenirii: 
dubla-devenire. - Punct şi linie, memorie şi devenire. - Devenire şi 
bloc. - Opoziţia dintre sistemele punctuale şi sistemele multiliniare. 
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- Muzica, pictura şi devenirile. - Ritornela. - Continuarea teoremelor 
deteritorializării. - Devenirea împotriva imitaţiei. 

11. 1837-DESPRE RITORNELA 412 
în întuneric, acasă, spre lume. - Medii şi ritm. - Pancarta şi teritoriul. 
- Expresia ca stil: feţe ritmice, peisaje melodice. - Cântecul păsărilor. 
- Teritorialitate, asamblaje şi interasamblaje. - Teritoriul şi pământul, 
Natalul. - Problema consistenţei. - Asamblaj maşinic şi maşină abs
tractă. - Clasicismul şi mediile. - Romantismul, teritoriul, pământul 
şi poporul. - Arta modernă şi cosmosul. - Formă şi substanţă, forţe 
şi material. - Muzica şi ritornelele, marea şi mica ritornela. 

12. 1227-TRATAT DE NOMADOLOGIE: MAŞINA DE RĂZBOI 469 
Cei doi poli ai statului. - Ireductibilitatea şi exterioritatea maşinii de 
război. - Războinicul. - Minor şi major: ştiinţele minore. - Corp şi 
spirit de corp. - Gândirea, statul şi nomadologia. - Primul aspect: 
maşina de război şi spaţiul nomad. - Religia. - Orientul, Occidentul 
şi statul. - Al doilea aspect: maşina de război şi compunerea oameni
lor, numărul nomad. - Al treilea aspect: maşina de război şi afectele 
nomade. - Acţiune liberă şi muncă. - Natura asamblajelor: unelte şi 
semne, arme şi bijuterii. - Metalurgia, itineranta şi nomadismul. -
încrengătură maşinică şi linii de descendenţă tehnologică. - Spaţiu 
neted, spaţiu striat, spaţiu perforat. - Maşina de război şi războiul: 
complexitatea raportului. 

13. 7000 î.Hr. - APARAT DE CAPTURARE 569 
Statul paleolitic. - Grupuri primitive, oraşe, state şi organizaţii mon
diale. - A anticipa şi a conjura. - Sensul cuvântului „ultimul" (mar
ginalism). - Schimbul şi stocul. - Capturarea: proprietate funciară 
(rentă), fiscalitate (impozit), mari lucrări publice (profit). - Problemele 
violenţei. - Formele statului şi cele trei vârste ale Dreptului. - Capita
lismul şi statul. - Supunere şi aservire. - Axiomatica şi problemele ei. 

14. 1440 - NETEDUL ŞI STRIATUL 633 
Modelul tehnologic (textil). - Modelul muzical. - Modelul maritim. 
- Modelul matematic (mulţimile). - Modelul fizic. - Modelul estetic 
(arta nomadă). 



15. CONCLUZIE: REGULI CONCRETE ŞI 
MAŞINI ABSTRACTE 667 

Filosofia-lume a unei epoci ambigue (un avertisment), postfaţă de 
Bogdan Ghiu 682 

Lista ilustraţiilor 689 


