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РЕЦЕПЦІЯ ІДЕЙ НІЦШЕ В «АНТИ-ЕДИПІ» ЖИЛЯ ДЕЛЬОЗА ТА ФЕЛІКСА 

ГВАТТАРІ 

 
У роботі досліджується рецепція ідей Ніцше у «Анти-Едипі» Жиля Дельоза та Фелікса Гваттарі. Насамперед, 

розкриваються три моменти цієї рецепції, що пролягають у антропологічному, етичному та культурно-історичних полях. 

У дослідженні антропологічних засад прослідковано переосмислення французькими авторами фундаментальних понять 

фройдизму та марксизму, виявлено суть шизоаналітичного вчення Дельоза і Гваттарі. В етичних засадах досліджено 

роль пам`яті. У сенсі культурно-історичному прослідковано рецепцію філософії Ніцше крізь поняття кодування та 

детериторіалізації. Також прослідковуються впливи філософії Ніцше на розуміння французькими авторами проблеми 

суб`єкта; досліджуються головні понятійні трансформації деяких засад філософії Ніцше у концептуальному апараті 

Дельоза і Гваттарі 
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У передмові до американського видання 

«Анти-Едипу» Мішель Фуко, наполягаючи на 

етичному характері цієї книги, зазначає: «Що 

робити, щоб не стати фашистом, навіть 

якщо ти вважаєш себе бійцем революції? Як 

звільнити нашу мову [discours] і дії [actions], 

наші серця і насолоди від фашизму? Як вигна-

ти фашизм, що відбився на усій нашій пове-

дінці?». У цій передмові Фуко окреслює акту-

альність цієї роботи для своєї епохи. Але ми не 

помилимось, якщо скажемо, що маса проблем, 

піднятих в «Анти-Едипі» Дельозом і Гваттарі, 

актуальні для нас не менше, ніж у Франції 60-

70-х років. Перш за все, це проблема природи 

самої влади (у найширшому значенні цього 

слова), проблема ставлення до неї. Це як проб-

лема «параноїдальності» державних машин, ор-

ганізованого безумства, так і тема супротиву 

диктатурі. У завдання цієї статті не входить 

дослідження актуальності цієї роботи для на-

ших часів. Метою цього нарису є лише спроба 

проаналізувати один із досвідів світової рецеп-

ції філософії Ніцше на конкретній роботі Жиля 

Дельоза та Фелікса Гваттарі – «Анти-Едипі», яка 

мала свої як політичні, так і ідейні передумови. 

Так чи інакше поставлена проблематика 

розглядалась у полі різних перспектив такими 

дослідниками, як А.Н.Ільїною, В.Куріциною, 

В.Петрушовою, А.В.Бузгалі-ною, О. Лосиком 

тощо. Так, деякі з них підходять до цього пи-

тання зі строго психологічного боку, а деякі – із 

політичного. Але поряд із ними є, звичайно, і 

ціла плеяда сучасних французьких дослідників.  

Сучасний французький філософ Венсан 

Декомб в останньому розділі роботи «Той 

самий та інший» [пор. 2, 162] згадує, що 

французька філософська думка опісля трав-

невого бунту 68-го зіштовхнулася із сукуп-

ністю певних парадоксів як у осмисленні, так і 

в задовільному поясненні тих нещодавніх 

політичних подій, які таки, попри відсутність 

вагомих до того підстав, відбулися. Панівний 

на ті часи у французькому інтелектуальному 

просторі марксизм переконаної відповіді на 

травневі події 68-го не давав. Навіть Луї 

Альтюсер, намагаючись реабілітувати в очах 

тодішніх інтелектуалів марксизм, вимуше-ний 

був послатись на «невідомі сили», які 

детально, крізь призму історичної діалекти-ки, 

пояснити йому так і не вдалось: бунт 68-го 

відбувся явно не з тих причин, на які, 

осмислюючи подібні ситуації, посилався сам 

Маркс: бунт 68-го не був спричиненим 

змінами між матеріальними виробничими 

силами суспільства і наявними виробничими 

відносинами. Ця ж сама проблема в пояс-ненні 

вказаних подій витікає в наступну: чим же 

насправді пояснюється як неповага, так і лю-

бов до влади, якщо класичних марксистських 

інтерпретацій вже недостатньо? Марксизм, 

який пояснював причинність революцій та 

повстань тим моментом, коли виробничі сили 

вступають з виробничими відносинами в кон-

флікт, актуальність втрачає. Саме така інтер-

претативна недостатність панівного на ті часи 

у Франції марксизму і обумовила серед деяких 
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мислителів необхідність введення до нього но-

вих понять, доповнень, а головно – бажання 

[désir] і насолоди [jouissance] як допоміжних 

концептів в осмисленні нової соціальної ситуа-

ції взаємин людей і влади. Поза тим, і прирів-

нювання Фройдового витіснення, як це було і 

у фройдо-марксизмі, до соціального пригні-

чення відтепер не діє: за Лаканом, витіснення 

передує будь-яким соціальним формам 

пригнічення, однак саме воно їх і пояснює. 

Французька філософія кінця 60-х – початку 70-

х вимагала нових пояснень, які змогли б вдало 

«синтезувати» марксизм (економіку) та фрой-

дизм (бажан-ня). Програмна робота 1972-го 

року Жиля Дельоза і Фелікса Гваттарі «Анти-

Едип» приймає поставлений виклик, проте не 

лише провадить у певний спосіб згаданий ви-

ще «синтез», а й залучає до своїх розмислів 

фігуру Ніцше, філософія якого стала в «Анти-

Едипі» мало не відправним теоретичним 

пунктом, на ґрунті якого вказані автори вибу-

дували нову концепцію з поєднання політики 

(марксизм) із бажанням (фройдизм). 

Наразі ми спробуємо виокремити і проде-

монструвати наявні у «Анти-Едипі» Дельоза і 

Гваттарі ніцшеанські мотиви, які явно чи не-

явно, з посиланнями на Ніцше чи без, цю ро-

боту перетинають та дають змогу реалізувати 

задуманий французькими мислителями про-

ект. Також – для зручності викладу – ми спро-

буємо виокремити три моменти рецепцій 

Ніцше в «Анти-Едипі», а саме – антрополо-

гічний, етичний та культурно-історичний. 

Відомо, що як марксизм так і фройдизм у 

своїй трактовці реальності пропонують своє-

рідну схему відношень між обома, вичленова-

ними ними, реальностями: марксизм – у сфері 

соціальній, а фройдизм – у сфері психології. 

Що марксизм, що фройдизм ділять реальність 

навпіл, виділяючи два світи: для Маркса ця 

подвійність полягає у виокремленні економіч-

них відносин та ідеології як похідної від пер-

шої; для Фройда – у виокремленні бажання та 

соціального світу, який так само вторинний 

щодо першого. Дельоз і Гваттарі цю подвій-

ність бажають подолати, адже, на думку 

французьких авторів, не існує з одного боку 

соціального виробництва реальності, а з ін-

шого – бажаючого виробництва фантазмів. Як-

що Марксові виробничі відносини та Фройдове 

несвідоме виступають прихованими двигуна-

ми історії і політики, то ті типи явних продук-

тів, які виступають нічим іншим, як їх соціаль-

ною проекцією, в самій реальності не схо-

дяться, лишаючись один до одного байду-

жими: якщо дві теоретичні основи (лібідо, нес-

відоме та виробничі відносини), які належить 

синтезувати, дають різний уречевлений, явле-

ний результат, то виникає необхідність введен-

ня додаткового чинника, який би пояснив у 

подальшому можливість возз’єднання вже 

уречевлених, вторинних матеріалів як елемен-

тів видимої реальності. На цій межі і почина-

ється основний антропологічний блок рецеп-

ції ідей Ніцше Дельозом і Гваттарі. Дельоз і 

Гваттарі бажають повернути світові цілісність. 

Тому, поряд із виробничими відносинами 

Маркса і несвідомим Фройда, на озброєння бе-

реться концепт бажання. З цього моменту 

соціальне виробництво як видимий результат 

починає трактуватись як виробництво бажа-

юче: окрім бажання і соціального не існує 

більше нічого. Бажаючи подолати опозицію 

між свідомістю і бажанням, Дельоз і Гваттарі 

вибудовують філософію машинного характеру 

останнього і вводять концепт машини бажан-

ня. І ця машина бажання починає набирати у 

них яскравих ніцшеанських відтінків: відтепер 

бажання трактується французькими авторами 

як воля до влади, воля до міці самого Ніцше, 

яка з цього часу носить ще й суто виробничий 

характер: якщо бажання для марксиста є про-

дуктом надбудови та ідеологій, а у фройдиста 

воно не має виробничого, продукуючого ха-

рактеру взагалі (окрім фантазмів та сновидінь), 

то воля до влади Ніцше набирає виробничих 

обрисів. Застосування Ніцшевої ідеї волі до 

влади, крізь яку, власне кажучи, індивід (нес-

хопним для себе чином) конституюється і ви-

ражається, дає можливість перенести вироб-

ничий процес із надбудови і свідомості до 

прихованих рушіїв, які їх і обумовлюють: 

бажання стає виробничим. 

Поза тим, ніцшеанський мотив у розбудові 

антропології Дельоза-Гваттарі прослідко-

вується головно й у розробці їхнього проекту 

шизоаналізу. І найкраще, як на нас, така 

розбудова прослідковується у відштовхуванні 

від суб’єкта фройдистського. Якщо суб’єкт 

Фройда лишається постійним невротиком, 

який протиставляє власне Я світові, перебува-

ючи у ситуації принципової подвійності, яку 

психоаналіз, власне, і покликаний зняти, то 

шизореальність Дельоза і Гваттарі явно фрой-
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дизмові у цьому місці протистоїть. Справа в 

тім, що універсум «Анти-Едипу» носить стро-

го машинний характер. «Анти-Едип» так і по-

чинається главою про машини бажання. Реа-

льність машинна. Вона скла-дається із сукуп-

ності машин як незаверше-них об’єктів, сингу-

лярностей, які, в порядку своїх силових пото-

ків, заявляють одна одній про себе [5, 304]. 

Поза тим, «суб’єкт» «Анти-Едипа» так само 

має машинний характер. Різниця лиш у тім, 

що на етапі осмислення «суб’єкта» в такому 

розрізі з’являється проблема самої суб’єктива-

ції. Якщо класичний, для прикладу, картезіан-

ський суб’єкт від початку містить в собі певну 

ідентичність, то «суб’єкт» Дельоза і Гваттарі 

перетворюється на машину бажання, яка роз-

чиняється в потоці лібідо, будучи від початку 

позбавленою будь-якого домінантного центру: 

такий «суб’єкт» виробляє свою суб’єктивність 

у сфері різних полів. Саме тут і з’являється 

проблема розуміння французькими авторами 

як самого суб’єкта, так і процесу суб’єкти-

вації взагалі. Ще від «Ніцше і філософії» 

Дельоз намагається піддати строгій критиці як 

свідомість, так і опозицію внутрішнього і 

зовнішнього у ній. У «Ніцше і філософії» 

Дельоз вводить концепт сил і воль, що стоять 

за першими, прагнучи вказану опозицію зняти. 

З іншого ж боку – критику свідомості він 

провадить головно за допомогою генеалогії 

Ніцше. Відмітимо тільки одне: у контексті 

Анти-Едипу ми вживаємо слово «суб’єкт» в 

лапках, адже у Анти-Едипі, перш за все, 

зникає суб’єкт-об’єктне розрізнення, де про 

центрованість та опозицію внутрішнього і 

зовнішнього говорити вже не доводиться. 

Позаяк питання про те, чи вдалось Дельозові 

свого часу цю опозицію зняти і провести 

вказану критику до кінця, стає актуальним 

саме у проблемі згаданої вище суб’єктивації: 

якщо суб’єктивація, як її розуміють Дельоз і 

Гваттарі, – це реєстрація інтенсивних станів, 

що передбачає їхнє усвідомлення та прагне 

їхнього повернення, вона, таким чином, перед-

бачає і певний центр, певний осередок реєст-

рації. Але більш вагомим, як на нас, є те, що на 

цій темі відчувається другий вагомий вплив 

філософії Ніцше на французьких мислителів: 

якщо суб’єкт психоаналізу хапається за Я, 

демонструючи свій невротичний стан, то 

«суб’єкт» Дельоза і Гваттарі складається із ма-

шини бажання (як композиту, продиктованого 

силовими, лібідозними потоками) та тіла без 

органів як віртуального запасу потенційних 

рис (про що далі), що носять аморфний, ацент-

ричний характер і суб’єктивуються суто через 

зустріч із іншими машинами, іншими інтен-

сивними точками. «Суб’єкт» шизоаналізу є ті-

льки сумою інтенсивних станів і має суто за-

лишковий ефект: шизофренік заступає невро-

тика. З одного боку, кожен існує настільки, 

наскільки єднається із навколишніми інтенсив-

ностями, обумовлюючи свою суб’єктивність. З 

іншого ж – кожен є тим, найбільшу інтенсив-

ність чого він наразі переживає. Якщо ім’я 

кожної людини – це зона інтенсивності, то фі-

гура Ніцше слугує для французьких філософів 

неперевершеним для того екземпляром: пізній 

Ніцше ототожнює себе самого з тими чи інши-

ми концептуальними персонажами, якими той 

протягом усієї своєї філософської творчості 

оперував: Діоніс, Заратустра, Антихрист тощо. 

Під кінець життя Ніцше, кажучи інакомовно, 

покинув центр свого кола, перейшовши на йо-

го краї: відтепер немає жодних підстав говори-

ти про суб’єкт без урахування тих інтенсивних 

потоків і вражень, які його продукують. 

Якщо у людині як синтезованій машині ба-

жання границі зникають, то з цієї передумови 

логічно виникає питання властивої їй пам’яті. 

Якщо моє Я як синтез має тимчасовий харак-

тер, то я перетворююсь на череду цих же син-

тезів. Якщо такі конекції мають тимчасовий 

характер, то я-як-машина-бажання у своїй 

вільній ситуації (тут і зараз) пам’яті не маю. 

На цьому етапі, на наш погляд, і розпочина-

ється головна рецепція Ніцшевої філософії 

Дельозом і Гваттарі у сенсі переосмислення як 

феномену, так і цінності совісті і пам’яті як 

етичних понять. 

Проте, перед тим як безпосередньо перейти 

до двох згаданих запозичень, належить від по-

чатку розглянути новий, введений Дельозом-

Гваттарі, концепт, а саме – тіло без органів, що 

так само має безпосередні ніцшеанські витоки. 

На початку 12-ї глави ІІ розгляду 

«Генеалогії моралі» Ніцше, розважаючи над 

походженням і філософією покарання, зважає 

на один із панівних стереотипів будь-якої 

історичної розвідки, а саме – звички 

висновувати про походження якоїсь речі, 

виходячи з інтерпретації її сьогоднішнього 

видимого результату. І як один із прикладів 

той наводить навіть людський орган: «нібито 
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око створене для бачення, рука – для 

хапання…». Але на думку Ніцше це не так. 

Організацію тіла Ніцше мислить як 

ситуативний і випадковий прояв волі до влади: 

кожен тілесний орган не є наслідком 

еволюційно-телеологічних метаморфоз, а є 

проявом внутрішнього творчого потенціалу 

розгортання волі до влади. За Ніцше, кожен 

людський орган як «пробна метаморфоза» 

відтоді отримує можливість піддаватись усе 

новим і новим інтерпретаціям. І справді, у 

«Тисяча плато» Дельоз і Гваттарі, розвиваю-чи 

концепт тіла без органів, цю думку 

продовжують, пропонуючи чи то «бачити 

шкірою», чи то «дихати животом» [6, 97]. 

Останнє є нічим іншим, як моментом, коли 

тіло, перенаситившись органами, хоче їх 

скинути або загубити. Таким чином, тіло без 

органів є ніщо інше, як те ж тіло, проте 

відкрите на нові функціональні інтер-претації: 

тіло без органів є таким не тому, що воно не 

містить органів, а тому, що воно не містить 

органів, роль яких задана апріорі. Тіло без 

органів протистоїть не органам, а їх «при-

родній» організації, протистоїть не органам, а 

організму як їхньому заданому наперед по-

рядку. Установка Дельоза і Гваттарі на тоталь-

не поривання структури з її функціями віддає 

тілесність на поталу не природі, натуральному 

порядку, а індивідуальному самоконструю-

ванню, самовизначанню, конфігурації та інтер-

претації. Від цього часу тіла перетворюються 

на ситуативні, а форми тілесності – на 

випадкові. Організм таким чином виступає не 

остаточно сконструйованим тілом, а лише як 

ситуативно значуща і принципово перехідна 

версія його конфігурації. 

У згаданій на початку передмові до «Анти-

Едипу» Мішель Фуко окреслює «три вороги», 

супроти яких було цю книгу спрямовано. 

Перш за все, це були «політичні аскети, 

бюрократи істини», що прагнули б зберегти 

порядок політики та її дискурсу. Другими 

стали психоаналітики і семіологи, що прагну-

ли б звести усе різноманіття бажання до бінар-

ного закону структури і нестачі. Але останнім 

із цих ворогів став фашизм. Фашизм не лише у 

класичному (політичному) розумінні цього 

слова, а у сенсі індивідуальному: не лише фа-

шизм Гітлера і Муссоліні, а й фашизм, котрий 

у всіх нас, що переслідує нашу щоденну 

поведінку, що примушує нас любити владу і 

бажати саме того, що над нами панує й 

гнітить. На початку цієї статті ми згадали, що 

«Анти-Едип» був покликаний розв’язати за-

разом і проблему влади, а конкретніше – чому 

її бажають і поважають. Якщо поглянути на 

«Анти-Едип» відстороненим оком, то можна 

отримати враження, що Дельоз і Гваттарі під 

цією роботою розробляють ніщо інше, як нове 

розуміння лібідо та лібідозних потоків таким 

чином, щоб рано чи пізно не прийти до тиранії 

(наразі – фашизму); в порядку індивідуальної 

роботи і креативності надати бажанню такий 

вектор, щоб розпорошити його ніби по полі-

тичній горизонталі, щоб ненароком не створи-

ти певного «головуючого органу», який пану-

вав би над нами або бажав би замість нас. 

«Анти-Едип» – робота яскраво анти-владна, а 

обійтись без етики в такому разі практично не-

можливо. На цьому етапі і прослідковується не 

лише рецепція, а й радикалізація Ніцшевого 

вчення про етичний суб’єкт, а конкретно – у 

понятті пам’яті, совісті та відповідальності. 

Проблему пам’яті Ніцше, як відомо, розви-

вав ще від ранніх своїх робіт. Щоправда, з 

акцентом на пам’яті культурно-історич-ній: за 

висновками Ніцше, здатність до історичного 

запам’ятовування важить не більше, ніж здат-

ність до історичного забуття. У Ніцше на сто-

рінках «Про користь та шкоду історії…» йш-

лось про історичний тягар, що гальмує істо-

ричний поступ і індивідуальну культуру – зок-

рема. Проблему відповідальності той розгля-

дає головно на фоні розробленого ним же 

аристократичного ідеалу: Ніцше підкреслює, 

що свобода аристократа (читай – надлюдини) є 

і його відповідальність як єдиний привілей, 

котрий бере на себе суверенний індивід, цей 

«вільновідпущеник, що дійсно сміє обіцяти, 

цей господар своєї волі». Совість же у Ніцше 

трактується головно на сторінках «Генеалогії 

моралі» у парі з «нечистою совістю» як резу-

льтатом дресирування мас протягом усієї їх-

ньої історії, проте, опісля генеало-гічної об-

робки, совість не те, що має право, а виму-

шена існувати як наслідок наново виробленої у 

собі моралі. Варто відзначити, що усі згадані 

нами три поняття у Ніцше дійсно тракту-

ються головно у спектрі владно-ціннісних від-

носин: що пам'ять, що відповідальність, що 

совість продукуються і насаджуються владни-

ми особами або інститутами, які ті втілюють, 

заради підтримання що порядку, що власної 
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влади. Усі ці співвідношення чудово впису-

ються у контекст інтелектуальної роботи Жиля 

Дельоза та Фелікса Гваттарі. Засновки що у 

Ніцше, що у них, якщо буде дозволено так ска-

зати, подібні, але результат – різний. Якщо 

ідеал Ніцше – надлюдина, свідома своїх цін-

ностей, бажань і волі, то ідеал «Анти-Едипу» – 

шизофренік, свідомий радше у полі своїх 

бажань, машинного характеру реальності, що 

подолав у собі невротичний тип Фройда, 

знявши в собі концепт «над-Я», а краще – за-

борону і внутрішній бар’єр до реалізації влас-

них бажань, що і визначить рано чи пізно його 

як того самого: якщо «суб’єкт» «Анти-Едипу» 

існує лише як синтез конекцій, машин бажан-

ня і не має контуру, в який його можна було б 

вписати, то у ньому, як тій же машині бажан-

ня, урухомленій, щоправда, лібідозним пото-

ком, слід попередніх конекцій, череда попе-

редніх синтезів стирається: у своїй вільній си-

туації машина бажання пам’яті не має. Так 

само – як і відповідальності, а звідси – й ідеал 

безпам’ятної веселості, пропонований 

Дельозом і Гваттарі. Істинно вільним інди-

відом, за Дельозом і Гваттарі, є «суб’єкт» ши-

зореальності як суб’єкт деконструйований, 

суб’єкт, що сам себе породжує, будучи позбав-

леним відповідальності; що говорив би від 

свого імені, не запитуючи ні в кого на це жод-

ного дозволу. Суб’єкт «Анти-Едипа» збожево-

літи не боїться, адже божевілля – це відхід від 

достовірного Я, а останнього, як відомо, не 

існує: всіляка визнана нормальність – усього 

лиш соціальна конвенція, що не має жодних 

онтологічних підстав.  

 «Анти-Едип» як програмна робота з розвін-

чання та переосмислення також і капіталізму 

дає свій антропологічно-етичний, представле-

ний нами вище, фундамент для переосмислен-

ня проблем і куль-турно-історичних та полі-

тичних. І головна проблема капіталізму, як 

вважають Дельоз і Гваттарі, полягає в наступ-

ному: капіталізм як явище не лише еконо-

мічне, а й культурно-політичне,  мав би людей 

звільнити, але натомість цього не стається: 

пропозиція індивідуального економічного ви-

бору не задовольняє того рівня свободи, на 

який претендують французькі автори. На пер-

ший погляд здається, що капіталізм і є тією 

системою, котра розв’язала б проблему реп-

ресії, домінування цілого над конекціями, ви-

падковими потоками на основі синтезів бажан-

ня тощо; знищила б вироблені історією риту-

али, ідеали і цінності в порядку їх увідноснен-

ня і остаточного розчинення в прагматиці 

індивідуального вибору окремо взятих людей.  

Поза тим, це не так. На цьому етапі ми спро-

буємо виділити два блоки, в розрізі яких фран-

цузькі автори і провадять свою критику капіта-

лістичних систем, адже у них, як може здатись 

на перший погляд, йдеться не лише про вимір 

економічний, а й набагато ширший – вимір як 

культури індивідуальної, так і культури полі-

тичної – зокрема, адже у їх позиції так само 

прослідковуються впливи філософії Ніцше, а 

точніше – нігілізму, успадкованого від нього. 

Як можна помітити, тема нігілізму для «Анти-

Едипу» є наріжною. Проте для того, щоб проде-

монструвати культурно-історичні запозичення 

філософії Ніцше у розбудові «Анти-Едипа», 

належіть від початку вияснити розуміння самої 

історії французькими авторами. 

Загалом, історія в розумінні Дельоза і 

Гваттарі має три етапи. Перший етап – так 

званий етап кодування, первісний етап, на яко-

му встановлюються правила, де кожна мить – 

соціальна. Другий етап – детерито-ріалізація 

(як відхід від попередніх «територій», окрес-

лень і рамок) – перехідний етап до етапу тре-

тього – декодування. Сама ж детериторіалі-

зація, в розумінні Дельоза-Гваттарі і є проце-

сом загальної історії, що визначає основний 

рух капіталізму як форми регулювання сус-

пільством виробництва, а етап декодування – 

це і є той етап, та капіталістична ситуація, де 

нібито і має звершуватись остаточне вивіль-

нення людини [пор. 5, 155]. Поза тим, цього не 

стається, адже на межі між детерито-

ріалізацією і етапом декодування постійно 

домішується ще одна зайва компонента – 

ретерито-ріалізація як повернення до старих 

або встановлення нових, вигідних капіталіс-

тичній системі, територій і меж. 

Здається, що виходом із цієї ситуації на 

індивідуальному рівні може стати ніщо інше, 

як ніцшеанська генеалогія, покликана пере-

оцінювати всілякі моральні, традиційні та інші 

узагальнення в порядку історичного аналізу, 

викривальної психології та вірності одинич-

ному перед загальним. І справді, Дельоз і 

Гваттарі на це яскраво натякають, кажучи про 

так звані молекулярні та молярні утворення. На 

їхню думку, реальність носить не лише харак-

тер машинний, а й роздро-блено-молекулярний: 
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усюди панує одиничне, яке протягом історії 

набрало узагальнень та абстрактних понять. 

Як ми вже згадали, сама реальність «Анти-

Едипа» молекулярна, проте, що стосується 

різних поглядів на неї, існує безліч так званих 

молярних перспектив, що фіксують реальність 

в усередненому ключі [пор. 5, 51]. 

Підсумовуючи, виділимо наступне. «Анти-

Едип» як програмна робота Жиля Дельоза і 

Фелікса Гваттарі, покликана звершити 

подвійний «синтез» марксизму і фройдизму, 

звершує насправді синтез потрійний, долуча-

ючи розвідки Ніцше. В антропологічному сен-

сі це прослідковується у зведенні позитивного 

бажання із волею до влади; у цьому сенсі так 

само прослідковується і радикалізація Ніцше-

вої філософії суб’єкта у сенсі ототожнення 

ацентричного суб’єкта Ніцше із «суб’єктом» 

шизореальності; у перегляді концепції 

«суб’єкта» як ситуації пережитих інтенсивних 

станів та концепції суб’єктивації як такої. В 

сенсі етичному – це тема трансформації відпо-

відального суб’єкта Ніцше – у безвідпо-

відального; радикалізація Ніцшевої «здатності 

забувати» у безпам’ятство машини бажання. У 

сенсі ж культурно-історичному і політичному 

– рецепція генеалогії як інструменту з перегля-

ду цінностей та легітимності повноважень тих 

чи інших інститутів з однією метою – розчис-

тити простір для вивільнення власного бажан-

ня, експерименту над собою, а найголовніше – 

подолати примус, фашизм і тиранію, на яких 

би рівнях ті себе не являли. 

 

ЛІТЕРАТУРА: 

1. Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей (черновики и наброски из наследия 

Фридриха Ницше 1883-1888 годов в редакции Элизабет Фёрстер-Ницше и Петера Гаста). – М.: 

Культурная революция, 2016. – 824 с. 

2. Декомб. В. Современная французская философия: [Сборник]. / Пер. с франц. – М.: 

Издательство «Весь Мир», 2000. – 344 с. 

3. Ницше. Ф. Полное собрание сочинений в 13 томах. – М.: Культурная Революция, 2012. – 

Т.5: По ту сторону добра и зла. К генеалогии морали. Случай Вагнер. – 480 с. 

4. Deleuzian Encounters. Studies in Contemporary Social Issues. Edited by Anna Hickey-Moody 

and Peta Malins. – palgrave macmillan, 2007. – 271 p. 

5. Gilles Deleuze, Félix Guattari. Capitalisme et schizophrénie. L'Anti-Œdipe. – Paris.: Les 

éditions de minuit, 1980. – 494 p. 

6. Gilles Deleuze, Félix Guattari. Capitalisme et schizophrénie. Mille plateaux. – Paris.: Les 

éditions de minuit, 1980. – 645 p. 
 
Беркаль М.Д.  

РЕЦЕПЦИЯ ИДЕЙ НИЦШЕ В «АНТИ-ЭДИПЕ» ЖИЛЯ ДЕЛЁЗА И ФЕЛИКСА ГВАТТАРИ 

В статье исследуется рецепция идей Ницше в «Анти-Эдипе» Жиля Делёза и Феликса Гваттари. В первую очередь в 

статье раскрываются три момента этой рецепции, которые просматриваются в антропологическом, этическом и 

культурно-историческом полях. В исследовании антропологических начал прослежено переосмысление французскими 

авторами фундаментальных понятий фрейдизма и марксизма, выявлено суть шизоаналитического учения Делёза и 

Гваттари. В этических началах исследована роль памяти, ответственности и вечного возвращения Ницше как 

возвращения интенсивных состояний. В смысле культурно-историческом прослежено рецепцию философии Ницше через 

понятия кодирования и детерриториализации. Также прослеживаются влияния философии Ницше на понимание 

французскими авторами проблемы субъекта; исследуются главные понятийные трансформации некоторых основ 

философии Ницше в концептуальном аппарате Делёза и Гваттари. 

Ключевые слова: воля к власти, желание, марксизм, фрейдизм, желающая машина, тело без органов, ответственность, 

безответственность, фашизм. 
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THE RECEPTION OF THE NIETZSCHE`S IDEAS IN «ANTI-OEDIPUS» BY GILLES DELEUZE AND FELIX GUATTARI 

The article researches the reception of the ideas of Nietzsche in «Anti-Oedipus» by Gilles Deleuze and Felix Guattari. Firstly, the article 

reveals three points of this reception, which are placed in anthropological, ethical and cultural-historical spheres. In the study of 

anthropological principles, a rethinking by the French authors of the fundamental concepts of Freudism and Marxism was reconsidered, 

and the essence of the schizoanalytic doctrine of Deleuze and Guattari was discovered. Ethically, the role of memory, responsibility, and 

eternal return of Nietzsche as the return of intensive states is explored. In cultural and historical meanings, the reception of Nietzsche's 

philosophy is traced through the concept of coding and deterritorialization; the influence of Nietzsche's philosophy on the understanding 

of the subject by the French authors is analyzed; the main conceptual transformations of some fundamentals of Nietzsche's philosophy in 

the conceptual apparatus of Deleuze and Guattari. 

Key words: will to power, desire, marxism, freudism, machine of desire, body without organs, responsibility, irresponsibility, fascism. 


