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ΚΚααππιιττααλλιισσµµόόςς  κκααιι  σσχχιιζζοοφφρρέέννεειιαα
11..  ΟΟ  ΑΑννττιι--ΟΟιιδδίίπποουυςς

Στον απόηχο του γαλλικού Μάη του ’68 οι Ντελέζ και Γκουατταρί
δηµοσιεύουν τούτο το καταιγιστικό, ανελέητο και µνηµειώδες
«κατηγορώ» εναντίον της ψυχανάλυσης, εναντίον της κοµβι κής
της έννοιας, που είναι το οιδιπόδειο σύµπλεγ µα. Υπο στηρίζουν
ότι το ψυχαναλυτικό αυτό τέχνασµα παγιδεύει το υποκείµενο µέ-
σα στο οικογενειακό περιβάλλον, κάνει τη σεξουαλικότητα ένα
βρώµικο α νοµολόγητο µυστικό και αφαιρεί κάθε επαναστατική
ισχύ από το ασυνείδητο. Αυ τό όµως είναι ένα εργοστάσιο επιθυ-
µίας 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 εντοπι-
σµός της διάδρασης µεταξύ των λιβιδινικών ε πενδύ σεων και της κοι-
νωνικής καταστολής, η εκπλήρωση της διαδικασίας της επι θυµητικής
παραγωγής.
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««ΣΣττηηνν  ππρρααγγµµααττιικκόόττηητταα,,  ηη  κκοοιιννωωννιικκήή  ππααρρααγγωωγγήή  εείίννααιι  µµόόννοο  ηη  ίίδδιιαα  ηη  εεππιιθθυυµµηηττιικκήή  ππααρρααγγωωγγήή  εεννττόόςς  κκααθθοορριισσµµέέννωωνν  σσυυννθθηηκκώώνν..
ΙΙσσχχυυρριιζζόόµµαασσττεε  όόττιι  ττοο  κκοοιιννωωννιικκόό  ππεεδδίίοο  δδιιααττρρέέχχεεττααιι  άάµµεεσσαα  ααππόό  ττηηνν  εεππιιθθυυµµίίαα,,  πποουυ  εείίννααιι  ττοο  ιισσττοορριικκάά  κκααθθοορριισσµµέέννοο  ππρροοϊϊόόνν  ττοουυ,,
κκααιι  όόττιι  ηη  λλίίµµππιιννττοο  δδεενν  χχρρεειιάάζζεεττααιι  κκααµµιιάά  µµεεσσοολλάάββηησσηη  ήή  εεξξιιδδααννίίκκεευυσσηη,,  κκααµµιιάά  ψψυυχχιικκήή  δδιιεερργγαασσίίαα,,  κκααννέένναανν  µµεετταασσχχηηµµααττιισσµµόό,,  γγιιαα
νναα  εεππεεννδδύύσσεειι  ττιιςς  ππααρρααγγωωγγιικκέέςς  δδυυννάάµµεειιςς  κκααιι  ττιιςς  σσχχέέσσεειιςς  ππααρρααγγωωγγήήςς..  ΤΤοο  µµόόννοο  πποουυ  υυππάάρρχχεειι  εείίννααιι  ηη  εεππιιθθυυµµίίαα  κκααιι  ττοο  κκοοιιννωω--
ννιικκόό,,  ττίίπποοττεε άάλλλλοο..  ΑΑκκόόµµηη  κκααιι  οοιι  ππλλέέοονν  κκααττααππιιεεσσττιικκέέςς,,  οοιι  ππλλέέοονν  θθααννααττηηφφόόρρεεςς  µµοορρφφέέςς  ττηηςς  κκοοιιννωωννιικκήήςς  ααννααππααρρααγγωωγγήήςς  ππααρράά--
γγοοννττααιι  ααππόό  ττηηνν  εεππιιθθυυµµίίαα,,  εεννττόόςς  ττηηςς  οορργγάάννωωσσηηςς  πποουυ  ππρροοκκύύππττεειι  ααππόό  ττηηνν  εεππιιθθυυµµίίαα  υυππόό  ττιιςς  ττάάδδεε  ήή  ττιιςς  δδεείίνναα  σσυυννθθήήκκεεςς,,  ττιιςς  οοπποοίίεεςς
ππρρέέππεειι  νναα  ααννααλλύύσσοουυµµεε..  ΓΓιι’’  ααυυττόό  κκααιι  ττοο  ββαασσιικκόό  ππρρόόββλληηµµαα  ττηηςς  πποολλιιττιικκήήςς  φφιιλλοοσσοοφφίίααςς  ππααρρααµµέέννεειι  ππάάνντταα  εεκκεείίννοο  πποουυ  κκααττάάφφεερρεε
νναα  θθέέσσεειι  οο  ΣΣππιιννόόζζαα  ((κκααιι  οο  ΡΡάάιιχχ  αανναακκάάλλυυψψεε  εεκκ  ννέέοουυ))::  ‘‘ΓΓιιααττίί  οοιι  άάννθθρρωωπποοιι  ααγγωωννίίζζοοννττααιι  γγιιαα ττηη  σσκκλλααββιιάά  ττοουυςς,,  σσαανν  νναα  εεππρρόόκκεειιττοο
γγιιαα  ττηη  σσωωττηηρρίίαα  ττοουυςς;;’’  ΠΠώώςς  φφττάάννεειι  κκααννεείίςς  σσττοο  σσηηµµεείίοο  νναα  φφωωννάάζζεειι::  αακκόόµµηη  ππεερριισσσσόόττεερροουυςς  φφόόρροουυςς!!  ΛΛιιγγόόττεερροο  ψψωωµµίί!!»»
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