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µετάφραση: Βασίλης Πατσογιάννης

ΠΛΕΘΡΟΝ

Στον απόηχο του γαλλικού Μάη του ’68 οι Ντελέζ και Γκουατταρί
δηµοσιεύουν τούτο το καταιγιστικό, ανελέητο και µνηµειώδες
«κατηγορώ» εναντίον της ψυχανάλυσης, εναντίον της κοµβικής
της έννοιας, που είναι το οιδιπόδειο σύµπλεγµα. Υποστηρίζουν
ότι το ψυχαναλυτικό αυτό τέχνασµα παγιδεύει το υποκείµενο µέσα στο οικογενειακό περιβάλλον, κάνει τη σεξουαλικότητα ένα
βρώµικο ανοµολόγητο µυστικό και αφαιρεί κάθε επαναστατική
ισχύ από το ασυνείδητο. Αυτό όµως είναι ένα εργοστάσιο επιθυµίας που οι παραγωγικές του δυνάµεις διασπούν το οικογενειακό
τρίγωνο και επενδύουν ολόκληρο το ιστορικό κοινωνικό πεδίο,
παραληρώντας φυλές, ηπείρους, πολιτισµούς. Η επιθυµία γίνεται
µέσα στο καπιταλιστικό σύστηµα το ανορθολογικό στοιχείο κάθε
ορθολογικότητας που καταστέλλεται διαρκώς διότι απειλεί να το
τινάξει στον αέρα. Καθήκον της σχιζοανάλυσης θα είναι ο εντοπισµός της διάδρασης µεταξύ των λιβιδινικών επενδύσεων και της κοινωνικής καταστολής, η εκπλήρωση της διαδικασίας της επιθυµητικής
παραγωγής.
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«Στην πραγµατικότητα, η κοινωνική παραγωγή είναι µόνο η ίδια η επιθυµητική παραγωγή εντός καθορισµένων συνθηκών.
Ισχυριζόµαστε ότι το κοινωνικό πεδίο διατρέχεται άµεσα από την επιθυµία, που είναι το ιστορικά καθορισµένο προϊόν του,
και ότι η λίµπιντο δεν χρειάζεται καµιά µεσολάβηση ή εξιδανίκευση, καµιά ψυχική διεργασία, κανέναν µετασχηµατισµό, για
να επενδύσει τις παραγωγικές δυνάµεις και τις σχέσεις παραγωγής. Το µόνο που υπάρχει είναι η επιθυµία και το κοινωνικό, τίποτε άλλο. Ακόµη και οι πλέον καταπιεστικές, οι πλέον θανατηφόρες µορφές της κοινωνικής αναπαραγωγής παράγονται από την επιθυµία, εντός της οργάνωσης που προκύπτει από την επιθυµία υπό τις τάδε ή τις δείνα συνθήκες, τις οποίες
πρέπει να αναλύσουµε. Γι’ αυτό και το βασικό πρόβληµα της πολιτικής φιλοσοφίας παραµένει πάντα εκείνο που κατάφερε
να θέσει ο Σπινόζα (και ο Ράιχ ανακάλυψε εκ νέου): ‘Γιατί οι άνθρωποι αγωνίζονται για τη σκλαβιά τους, σαν να επρόκειτο
για τη σωτηρία τους;’ Πώς φτάνει κανείς στο σηµείο να φωνάζει: ακόµη περισσότερους φόρους! Λιγότερο ψωµί!»

