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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дисертаційного дослідження зумовлена активними 

процесами трансформації історико-філософської методології, які тривають 

протягом останніх чотирьох десятиліть. Нині випрацьовуються інтегральні 

методологічні підходи, покликані поєднати переваги як аналітичної філософії, 

так і неаналітичних філософських традицій. Загалом історія філософії стає 

дедалі уважнішою до деталей і окремостей, проте не відкидає й побудови 

доволі масштабних філософських генеалогій. Утім, ці реконструкції, порівняно 

з їхніми попередниками геґелівської доби, виглядають значно обережнішими, 

приділяють незрівнянно більше уваги текстологічним обґрунтуванням, 

фактажеві, історії понять, історії термінів, даним службових історико-

філософських дисциплін. Особливу роль у сучасних методологіях відіграє 

проблема неперекладності. У цьому процесі вкрай важливою є спадщина 

французьких філософів останньої чверті ХХ століття: Ж.-Ф. Ліотара (1924-

1998), М. Фуко (1926-1984), Ж. Дериди (1930-2004), Ж. Дельоза (1925-1995), Ф. 

Гватарі (1930-1992) та інш., іноді поєднуваних під спільним знаменником 

«постмодерну», «постмодернізму», «постструктуралізму» тощо. Залишаючи 

поза увагою обґрунтованість тих чи тих -ізмів, зауважимо, що вчення цих 

філософів, спрямовані на критику традиційних метанаративів, водночас 

закладають основи для нового інтелектуального життя «після Освенцима». 

Варто відзначити, що однією з найменш досліджених тем їхніх учень є їхня 

історико-філософська методологія та співвідношення останньої з їхніми 

«оригінальними» філософськими викладами.  

На наш погляд, провідного значення в цих ученнях, особливо у філософії 

Ж. Дельоза, набуло поняття реактивації. Остання постає однією з 

найхарактерніших рис не лише історико-філософських інтерпретацій, але й 

власне філософських учень зазначених авторів, формує своєрідну 

термінологічно-концептуальну базу та світоглядну парадигму. 

Однак, дослідження цього поняття, а також узагалі термінологічно-

концептуальна фіксація впливу історико-філософських джерел на ті чи ті 

філософські вчення розглядуваного нами періоду нині є надто загальними, 

подекуди ж – тенденційним, позбавленими детального аналізу відповідних 

текстів. Саме тому нині вельми доречно звернутися до вкрай малодослідженої – 

як у вітчизняній, так і, наскільки нам відомо, у зарубіжній філософії – теми 

реактивації. Це звертання, на наш погляд, обіцяє не лише ті чи ті фактичні 

відкриття, але й має потенціал позитивного впливу на загальну методологію 

сучасних історико-філософських досліджень. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційне дослідження виконується відповідно до теми НДР 

«Трансформації західної філософії ХVII ст. і термінологічні ресурси сучасної 

української філософії» (шифр 90-Д-318) кафедри філософії ВНТУ, а також 

відповідає її навчальним програмам. 



 

 

Мета дослідження полягає у виявленні статусу й специфіки історико-

філософського складника філософського вчення Ж. Дельоза та у відображенні 

цих статусу й специфіки у Дельозових зверненнях до вчення Ляйбніца. 

Поставлена мета передбачає послідовне розв’язання таких завдань: 

– довести обґрунтовність пошуку особливої методологічної 

історико-філософської концепції у вченні Ж. Дельоза; 

– довести, що тлумачення філософії Ляйбніца Ж. Дельозом є одним 

зі способів застосування зазначеної методологічної концепції; 

– описати різні способи застосування цієї методологічної концепції; 

– описати трансформації Дельозового підходу до вчення Ляйбніца, 

відповідні змінам власних філософських інтересів Ж. Дельоза у 

«ранній» і «пізній» періоди творчості; 

– виявити та узагальнити основні Дельозові тлумачення історії 

філософії як дисципліни; 

– виокремити й описати ті елементи філософії Ляйбніца, які були 

інтегровані до Дельозового вчення, та можливу роль особливої 

історико-філософської концепції у цьому процесі. 

Об’єктом дослідження є історико-філософський складник філософії Ж. 

Дельоза. 

Предметом дослідження є рівні інтерпретації філософії Ляйбніца у 

філософських творах Ж. Дельоза. 

Теоретико-методологічна основа дослідження. Емпіричну базу 

дослідження склали:  

- практично всі твори, інтерв’ю та бесіди Ж. Дельоза, в яких прямо чи 

опосередковано йдеться про Ляйбніца, а також про загальну історико-

філософську методологію Ж. Дельоза. Історико-філософські твори: Емпіризм і 

суб’єктивність: есе про людську природу згідно з Юмом», «Критична філософія 

Канта: вчення про здатності», «Бергсонізм», «Спіноза і проблема вираження», 

«Спіноза: практична філософія», «Ніцше і філософія», «Складка: Ляйбніц і 

Бароко», «Фуко», «Симулякр і антична філософія», «Фантазм і модерна 

література», «Ідея походження в естетиці Канта», «Про чотири поетичні 

формули, які могли би резюмувати філософію Канта», «Концепція різниці у 

Берґсона», «Спіноза та загальний метод Ґеру»; філософські твори: «Марсель 

Пруст і знаки», «Різниця і повторення», «Логіка сенсу», «Анти-Едіп», «Тисяча 

плато», «Що таке філософія?» (останні три у співавторстві з Гватарі), «Кіно ІІ. 

Образ-час», «Про смерть людини і надлюдину», «Іманентність: життя…», 

«Лист до суворого критика»; інтерв’ю, бесіди та інші тексти: «Про Ніцше й 

образ думки», «Жиль Дельоз говорить про філософію», «Алфавіт Жиля 

Дельоза, з Клер Парне», «Діалоги», «Він був моїм учителем», «Метод 

драматизації»; 

- твори Ляйбніца, до яких найчастіше звертається Ж. Дельоз, і які 

допомагають розкривати зміст і описувати спосіб інтерпретації Ляйбніца Ж. 

Дельозом: «Дискурсія про метафізику», «Нова система природи і комунікації 

між субстанціями, а також про зв’язок, що існує між душею і тілом», «Проба 

Теодицеї про благість Бога, свободу людини і походження зла», «Нові проби 



 

 

про людську здатність розуміти», «Принципи природи і благодаті, засновані на 

раціо», «Монадологія» (останні два перекладені нами українською мовою); 

Серед критичної літератури про філософію Ляйбніца і Ж. Дельоза вагоме 

теоретичне значення у дисертаційному дослідженні мали праці вітчизняних 

дослідників, а саме: О. Хоми «Термінологія Ляйбніца як “живе дзеркало” 

української філософської термінології», С. Секунданта «Епістемологія 

Ляйбніца в її нормативно-критичних основах», «Мальбранш, Арно і Ляйбніц: 

суперечка про природу ідей», «Монадологічний підхід в історії філософії і 

філософії історії», «Суб’єкт і достовірність. Нормативно-критичні основи 

поняття суб’єкта в Ляйбніца», В. Окорокова «Метафізика епохи 

трансцендентального мислення: специфіка, сутність і тенденції розвитку», С. 

Куцепал «Французька філософія другої половини ХХ століття», «Дельоз як 

історик філософії», Н. Адаменко «Необароко: спроба філософського 

обґрунтування поняття теоретиками постмодерності» та «Принцип 

необарокової децентрованості в міждисциплінарній комунікації постмодерної 

філософії», О. Герасимової «Жиль Дельоз і перспектива онтології 

однозначності», Г. Логінової «Ризоматичність дискурсу Жиля Дельоза», О. 

Вербицької «Трансформація концепту суб’єкта в контексті постмодернізму», О. 

Задубрівської «Постмодерністські трансформації ніцшеанських ідей у Ж. 

Дельоза». 

Особливо хотіли б виокремити дисертаційне дослідження К. Гончаренко 

«Історико-філософський методологічний проект Жиля Дельоза в сучасному 

європейському дискурсі».  

Істотне методологічне значення мали праці: О. Хоми «Істина і 

очевидність: симптоматологічне мислення у філософії Модерну», А. 

Баумейстера «Тома Аквінський: вступ до мислення. Бог, буття і пізнання», О. 

Алєксандрової «Історія філософії як досвід безкінцевої філософської 

інтерпретації тексту», Л. Дротянко «Філософський постмодернізм і 

постнекласична наука: взаємовплив ідей», В. Ярошовця «Історія філософії: від 

структуралізму до постмодернізму». Також на загальну методологію 

дослідження вплинули праці: А. Дахнія, Г. Аляєва, В. Кебуладзе, А. Лоя, А. 

Богачова, Л. Конотоп, В. Окорокова, І. Іващенка, Н. Мозгової, Д. Прокопова. 

На концепцію системного відтворення українською мовою іншомовних 

термінологій особливий вплив мали праці О. Хоми, О. Панича, І. Іващенка.

 Дельозова інтерпретація історико-філософських вчень, зокрема Ляйбніца, 

висвітлювалася в таких зарубіжних дослідженнях: «Поточна континентальна 

теорія та модерна філософія», видана С. Даніелем, «Дельоз, Кант і теорія 

іманентних ідей», «Дельоз про Ляйбніца: різниця, неперервність і числення» Д. 

В. Сміта, «Дельозові перетини в науці, технології та антропології», видана К. 

Єнсеном та К. Род’є, «Не-філософія Жиля Дельоза» Ґ. Ламберта, «Абстрактні 

машини: Самуель Бекет і філософія після Дельоза і Гватарі» Ґ. Доуда, 

«Викривлений простір: мистецтво, архітектура і тривога в модерній культурі» 

В. Відлера, «Мистецькі стики філософії Дельоза і Гватарі: мислення по той бік 

уявлення» С. О’Салівана, «Про суб’єктивність у Дельозовому творі “Складка. 

Ляйбніц і Бароко”» Кетрін Джу-Ю Ченг; «Складкування та подія у Вайтхеда й 



 

 

Дельоза» К. Келер; «Дельозові стики із Вайтхедом» С. Шавіро; «Математика та 

теорія множинностей: переосмислені Бадью й Дельоз» Д.  Сміта; «Дельоз, між 

інтерпретацією та експериментуванням», «Дельоз та історія філософії», 

«Геофілософія Дельоза і Гватарі» М. Антоніолі, «Жиль Дельоз інтерпретує 

Юма» П. де Мартелаере, «Варіаціїї. Філософія Жиля Дельоза» Ж-К. Мартена, 

«Оса і орхідея» А. Вілані, «Дельоз. Філософія події» Ф. Зурабішвілі. 

Головним інструментом нашої розвідки є історико-філософський метод, 

запропонований відомим сучасним французьким дослідником Ж.-Л. Марйоном. 

Метод спирається на чотири засадових принципи: 1) Буквальності (будь-які 

твердження повинні опиратись на точні тексти); 2) Вичерпності (слід брати до 

уваги всі тексти досліджуваного автора); 3) Контекстуальності (слід зважати на 

інтелектуальне тло часу, в якому працював розглядуваний автор, на його 

попередників, на об’єкти його критичної уваги, на усталені в його епоху моделі 

філософування); 4) Врахування спекулятивних інтерпретацій (важливим 

елементом дослідження є аналіз впливу досліджуваного автора на подальшу 

думку та реакцій великих філосософів пізніших століть). 

Також істотною для нас є методологія Ж. Дельоза, пов’язана з 

використанням термінів-аналогій. Запропоноване ним оригінальне розуміння 

концепту, образних та логічних компонентів у ньому, на наш погляд, дає право 

на застосування термінологічного апарату, близького Дельозовому. 

Наукова новизна дисертаційного дослідження розкривається у таких 

теоретичних положеннях, що виносяться на захист: 

Вперше:  

доведено, що 

 філософії Ж. Дельоза властива концепція реактивації, яка є повноцінним 

історико-філософським методом, найістотніші риси цього методу: а) 

автентичність; б) превалювання ідей філософа-реактиватора; в) 

дилатаційність; г) апроксиматичність; д) процедурність; е) 

пенетративність. Тлумачення філософії Ляйбніца Ж. Дельозом є типовою 

формою застосування зазначеного методу;  

 Результатом застосування історико-філософського методу реактивації у 

творі «Складка. Ляйбніц і Бароко» є представлення деяких концептів 

філософії Ляйбніца (включена предикативність, співможливість, 

неспівможливість, складка тощо) як інтегральної частини власного 

Дельозового вчення; 

а також описано 

 усі наявні в творах Ж. Дельоза види реактивації (передреактивація, 

інтегративна та диференціальна реактивації), усі випадки аналізу ідей 

Ляйбніца в усіх текстах Ж. Дельоза, виданих нині (монографіях, статтях, 

інтерв’ю тощо), усі трансформації Дельозового підходу до вчення 

Ляйбніца, відповідні змінам власних філософських інтересів Ж. Дельоза;  

 основні відмінності аналізу концептуального апарату Ляйбніца «раннім» і 

«пізнім» Дельозом. 

Уточнено: 



 

 

 увесь перелік основних тлумачень історії філософії як дисципліни у 

творах Ж. Дельоза, періодизацію філософської творчості Ж. Дельоза.  

Набули подальшого розвитку: 

 обґрунтування системи українських відповідників для відтворення 

термінології пізніх творів Ляйбніца, запропонованої в експериментальних 

академічних перекладах «Принципів природи і благодаті...» та 

«Монадології» (2008-2013 рр.), обґрунтування системи українських 

відповідників для основної термінології Ж. Дельоза (різниця, складка, 

складкувати, перескладка, здійсненість, розгортання, розскладка тощо). 

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів полягає у 

застосуванні історико-філософської методології Ж.-Л. Марйона до вкрай 

малодосліджених проблем статусу реактивації в Дельозовій філософії та ролі 

Ляйбніцевої спадщини у формуванні власного вчення Ж. Дельоза. Це значення 

посилюється двома обставинами: важливістю постаті Ж. Дельоза для сучасної 

думки, а також майже повною відсутністю описаної Марйоном методології у 

вітчизняних історико-філософських дослідженнях. У практичному аспекті, 

методологія, матеріали та окремі складові дисертації можуть бути застосовані 

для удосконалення української філософської термінології та складанні 

відповідних словників. В університетських лекційних курсах з філософських та 

гуманітарних дисциплін, а також при підготовці наукових перекладів 

класичних і сучасних філолосфських текстів, передовсім з французької мови.  

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною роботою, 

здійсненою в галузі історії французької філософії другої половини ХХ-го 

століття. Висновки й положення наукової новизни здобуті автором самостійно. 

Апробацію результатів дослідження здійснено на методологічних 

семінарах кафедри філософії та гуманітарних наук Вінницького національного 

технічного університету, на міжнародних конференціях «Знання, освіта, 

освіченість» (Вінниця, 2014), «Дні науки філософського факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка» (18-19 квітня 2012 року), 

«Людина. Історія. Монадологія», філософські читання пам’яті Івана Бойченка 

(21 жовтня 2011 року), Антропологічні виміри філософських досліджень 

(Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту (26-24 

квітня 2012 року і 18.04.-19.04.2013), під час проведення семінарських занять з 

філософії у ВНТУ. 

Результати дослідження висвітлені в п’яти наукових статтях автора у 

фахових виданнях з переліку ДАК України (з них одна – в українському 

виданні, що реферується у міжнародних наукометричних базах), у двох 

фахових статтях, написаних у співавторстві, в одній статті, опублікованій в 

іноземному виданні та у чотирьох опублікованих тезах виступів на 

конференціях. Також автором були здійснені п’ять наукових перекладів (з них 

один у співавторстві), написані коментарі та примітки до двох українських 

перекладів творів Ляйбніца, зіставлені з канонічним виданням Адана-Танері 

латинський і французький оригінали для академічного українського видання 

«Медитацій» Декарта (трилінгва). 



 

 

Структура дисертації зумовлена логікою висвітлюваних проблем, яка 

випливає з мети та завдань дослідження. Дисертація складається зі вступу, 

трьох розділів, кожен з яких завершується висновками, дванадцяти підрозділів, 

та загальних висновків, а також списку літератури (211 найменувань на 20-ти 

сторінках). Загальний обсяг дисертації становить 208 сторінок, з них – 188 

сторінок основного тексту. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

У Вступі обґрунтовано актуальність дослідження історико-філософської 

методології (зокрема, концепції реактивації) Жиля Дельоза у зіставленні з 

«оригінальними» філософськими викладами французького мислителя. 

Визначено об’єкт, предмет, мету й завдання дослідження, висвітлено ступінь 

розробки запропонованої теми у зарубіжній і вітчизняній літературі; наведено 

виклад методологічних засад дисертації, її наукову новизну, теоретичну й 

практичну значущість. 

У першому розділі «Передреактивація: інтерпретаційні стратегії в 

історико-філософських творах Жиля Дельоза» аналізуються й описуються 

різні інтерпретаційні стратегії у ранніх історико-філософських творах Ж. 

Дельоза. Пропонується дефініція методу реактивації та виокремлюються її три 

різновиди. Даний період творчості Ж. Дельоза зараховується до 

передреактивації, яка визначається головним чином через інтерпретаційні 

стратегії.  

У підрозділі 1.1 «Деякі особливості інтерпретації історико-

філософських вчень у постмодерністській філософії» аналізуються 

найприкметніші, на нашу думку, методологічні прийоми, застосовані 

постмодерністськими авторами (М. Фуко, Ж. Дерида) для інтерпретації 

історико-філософських учень. Відзначається, що перелік цих прийомів не 

вичерпується розглянутими прикладами. Важливість розгляду саме цих 

прикладів зумовлено тим, що творчість М. Фуко й Ж. Дериди, без сумніву, 

своїми інструментарієм та наснагою створювати нові концепти була 

співзвучною роботі Ж. Дельоза й навпаки. Розглядаються доповідь М. Фуко 

«Ніцше, Фройд, Маркс», книга Ж. Дериди «Археологія фривального: читати 

Кондильяка» та невеличкий твір Ж. Дельоза «Іманентність: життя...».  

На основні проаналізованих підходів виокремлюються відповідно 

суб’єктивна герменевтика, диференціальна й інтегративна реактивації. 

Дається дефініція методу реактивації: метод реактивації полягає в такій 

інтерпретації ідей, понять чи термінів певного філософського вчення, яка, 

зберігаючи їхні первісний зміст і звучання, доповнює, визначає та продукує те 

інше, в якому здійснюється їхня повторна активація. 

У підрозділі 1.2 «Огляд критичної літератури про інтерпретацію 

філософії Ляйбніца у творах Жиля Дельоза» розглядається критична 

література, присвячена Дельозовій інтерпретації Ляйбніца. Найголовнішим 

мотивом обрання саме цих критичних концепцій було те, що наш спосіб 



 

 

розгляду філософських творів Ж. Дельоза ґрунтується на історико-

філософській методології Ж.-Л. Марйона. Йдеться про знані чотири принципи 

історико-філософського тлумачення тексту. Обираючи критичні тексти, ми 

передовсім брали до уваги підходи, зорієнтовані на схожу методологію, тобто 

сумісні з нашим підходом. Варто зазначити, що до цього числа входять 

практично всі найавторитетніші джерела, адже така вузька спеціалізація 

зазвичай є ознакою методологічно «респектабельного» історико-філософського 

підходу. 

Отже, принцип буквальності. Він вимагає виносити судження лише на 

основі точних цитат. У розглянутій критиці судження й висновки авторів 

спираються винятково на тексти Дельоза. 2) Вичерпність. Щоб отримати 

цілісне уявлення про філософа, правило пропонує враховувати при 

інтерпретації усі написані ним тексти (за можливості). Ми розбирали 

літературу, яка опиралась на різні тексти Дельоза, охоплювала практично усі 

аспекти його творчості; 3) Контекстуальність. Йдеться про те, що автор не 

може бути вичерпно зрозумілим без розгляду джерел його творчості та 

концепцій попередників, дискусій, у яких брав участь, чи закидів, йому 

адресованих. У розглянутих книгах, автори не лише з’ясовували ступінь впливу 

власне філософів на концепцію Ж. Дельоза, але й рівно з цим, значення 

художників, письменників, композиторів, математиків, теоретиків 

гомосексуалізму. У випадку філософії Ж. Дельоза, про контекстуальність, на 

наш погляд, слід говорити передусім. Адже, як ми побачили у критиці, Ж. 

Дельоз за будь-якої нагоди прагнув залучити до розв’язку філософських 

проблем якомога більший спектр дисциплін, більше авторів, якими б 

різноплановими вони не були; 4) Врахування спекулятивних інтерпретацій. 

Доля філософських концепцій така, що вони постійно інтерпретуються. 

Тлумачень філософії Ж. Дельоза ще не так багато, враховуючи незначний (за 

мірками філософії) період, який пройшов після формування зрілих штибів його 

доктрини. Тим не менше, вони є. Ми відібрали ті інтерпретації, які прямцем 

стосуються Ляйбніцевих мотивів у філософії Ж. Дельоза. Ми з’ясували, 

наприклад, завдяки Ірині Добріциній, що книга «Складка. Ляйбніц і Бароко» 

вельми вплинула на сучасних архітекторів, налаштованих на інновації, 

особливо на Ейзенмана, Ліна, Кіпніса та ван Беркеля.  

Зазначається, що на концепцію дисертаційного дослідження суттєво 

вплинули праці: Е. Ульмана «Бекетів Пруст/Дельозів Пруст»; В. Відлера 

«Викривлений простір: мистецтво, архітектура й тривога в модерній культурі»; 

Ґ. Ламберта «Не-філософія Жиля Дельоза»; В. Окорокова «Метафізика епохи 

трансцендентального мислення: специфіка, сутність і тенденції розвитку». 

Ульман запропонував розглядати літературні зацікавлення Ж. Дельоза крізь 

призму інтерпретації філософії Ляйбніца, що, наприклад, суттєво в аналізі М. 

Пруста. Відлер досліджував рецепцію поняття складки в сучасній архітектурі, 

попри те, що Ж. Дельоз у творі «Складка. Ляйбніц і Бароко» пов’язував її з 

архітектурою Бароко. А це значно розширило перспективу Дельозового твору. 

Ламбертів внесок полягає в актуалізації однієї із найважливіших 

концептуальних установок Ж. Дельоза – філософія потребує не-філософії для 



 

 

свого здійснення. Вітчизняний дослідник Окороков аналізує поняття складки в 

контексті трансформацій постнекласичної філософії.  

З деякими дослідникими ми згодні не у всьому. Д. Сміт у статті «Дельоз 

про Ляйбніца: різниця, неперервність та числення» бачить в інтерпретації 

Ляйбніца й Спінози модифікацію їхніх учень, що, на наш погляд, є поверховим 

баченням, яке не враховує внутрішню специфіку історико-філософського 

підходу Ж. Дельоза. С. Куцепал у розділі «“Бути чи не бути?”: онтологія 

смислу Ж. Дельоза» книги «Французька філософія другої половини ХХ 

століття: дискурс із префіксом “пост-”», аналізуючи ключові концепти сенс, 

подія, слушно звертає увагу на значущість в їхній структурі вчень стоїків і 

творчості Л. Керола, одначе, на наш погляд, не менш істотну роль тут 

відігравала філософія Ляйбніца.  

У підрозділі 1.3 «Історія філософії та її потрактування у творах 

Жиля Дельоза» характеризуються й узагальнюються основні тлумачення 

історії філософії у творах Ж. Дельоза, а також показується залежність цих 

інтерпретацій від філософських ідей французького філософа. Зазначається, що 

характерним прийомом Ж. Дельоза як історика філософії є розгляд конкретного 

філософського вчення не через його відношення до тієї чи тієї ідеологічної 

парадигми (такий підхід, наприклад, використовує Геґель у «Лекціях по історії 

філософії»), а через концептологію текстів, які його репрезентують. Дельозів 

спосіб інтерпретації історико-філософського матеріалу, попри свою 

екстравагантність, є вельми притаманним історико-філософським 

дослідженням його часу. Тенденція аналізувати філософські вчення на основі 

достовірної текстології стала домінуючою в історико-філософській науці другої 

половини ХХ століття. Це, наприклад, доводить Олег Хома у навчальному 

курсі «Історико-філософський семінар» (Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка).  

На думку Ж. Дельоза, роль історії філософії не є допоміжною, вона 

насамперед дозволяє наблизитися до концепту, уможливлює його вивчення. 

Вона переповненна творчими функціями, творенням технік і процедур. У 

текстах Ж. Дельоза нами виокремлюються такі потрактування історії філософії: 

історія філософія як виявлення до-індивідуальних сингулярностей; історія 

філософії як плацдарм; історія філософії як спосіб проблематизації; історія 

філософії – філософський Едіп; історія філософії як картографія; історія 

філософії як агентура влади; історія філософії та «подвійне існування»; три 

образи філософів.  

Зіставляються різні завдання історії філософії, запропоновані Ж. 

Дельозом, із однією з частин його філософської теорії – теорією бажання й 

концептом тіло без органів. Зіставлення показує, що історико-філософські 

висновки Ж. Дельоза вельми точно відтворені у принципах побудови його 

філософської теорії. 

У підрозділі 1.4 «Різновиди інтерпретаційних стратегій в історико-

філософських творах Жиля Дельоза» виявляється специфіка Дельозового 

підходу до інтерпретації історико-філософських учень і описуються застосовані 

до них стратегії. Наголошується на тому, що інтерпретаційні стратегії є тією 



 

 

пов’язувальною ланкою, яка з’єднує філософську концепцію Ж. Дельоза з його 

історико-філософськими потрактуваннями. Цей момент ми називаємо 

передреактивацією.  

Для означення стратегії, застосованої до інтерпретації вчення Юма, 

використовується термін перформатив. Себто постулювання філософських 

принципів постає як реальне здійснення – стратегія, безперечно, вельми 

поширена у філософії Ж. Дельоза.  

Також виокремлюється метод драматизації, застосований до (та 

вилучений з) філософії Ніцше. Цей метод істотно змінив спосіб запитувати. На 

зміну традиційному питанню: «що це?» прийшли «хто?», «скільки?», «де?».  

Естетично-диз’юнктивна стратегія, застосована до філософії Канта. 

Попри екзотичність назви, ця манера дозволяє виявити характер підходу до 

авторів, погляди яких відкидалися Ж. Дельозом як неприйнятні.  

Метод екстракції (застосований до філософії Берґсона), себто з 

філософського вчення вилучається концепт у «чистому вигляді», який далі 

використовується автором без видимих ознак приналежності до тієї чи тієї 

попередньої системи.  

Інтерпретація філософії Спінози є, на наш погляд, своєрідним intermezzo 

між історико-філософськими та питомо філософськими текстами Ж. Дельоза. 

Ми зупинилися на тому, що таке тлумачення є прикметним не через 

використану Ж. Дельозом стратегію, а завдяки мірі інтегрованості вчення 

Спінози до доктрини Ж. Дельоза. Також показується, що ця інтерпретація є 

реактиваційною. 

У другому розділі «Інтегративна реактивація: сприйняття філософії 

Ляйбніца у творі “Спіноза та проблема вираження”, а також у творах, 

написаних до 1988 року» розглядається найпоширеніший у творах Ж. Дельоза 

тип реактивації – інтегративна реактивація. Для пояснення цього типу 

використовується географічний термін – естуарій. У географії естуарій – це 

лійкоподібне гирло річки, що поширюється в бік моря й утворюється через 

його затоплення морем чи океаном. У місці впадіння річки в море обидві 

водойми змішуються, утворюючи широке суцільне плесо, іншими словами, 

води річки всуціль інтегруються до вод моря чи океану. З огляду на це, 

інтегративна реактивація або естуарієподібна реактивація є суцільним 

«впадінням» чи інтеграцією ідей певного філософського вчення до вчення, в 

якому воно сприймається або реактивується, без аналізу його попередньої 

консистенції та диференціації «притоків».  

У підрозділі 2.1 «Сприйняття й значення Ляйбніца у творах, 

написаних до 1968 року» зазначається, що у творах вказаного періоду ідеї 

Ляйбніца фігурували моментами, були радше згадками, позбавленими цілісної 

інтерпретативної характеристики, розпорошеними елементами. Однак вони 

постають там запрограмованими на подальше об’єднання, сполучення з 

образом Ляйбніца, виробленим у пізніших текстах Ж. Дельоза. У цей період 

ідеї Ляйбніца використовувались Ж. Дельозом для інтерпретації інших 

філософів та письменників. У процесі активної інтерпретації вчення Ляйбніца 



 

 

набувала обрисів і сама Дельозова концепція, що власне й характеризується 

нами як інтегративна реактивація.  

Виокремлюються й описуються: перша особливість інтегративної 

реактивації: автентичність, себто ідея, термін чи поняття, що реактивується у 

новому філософському вченні, вилучається й відтворюється без порушення 

передумов системи функціонування відпочаткового концептуального змісту, 

закладеного автором; друга особливість: превалювання філософських ідей 

автора, який здійснює реактивацію.  

У підрозділі 2.2 «Сприйняття й значення Ляйбніца у творі «Спіноза 

та проблема вираження» аналізується текст, в якому звертання до Ляйбніца 

здійснювалось у кожному з розділів, постаючи тлом інтерпретації спінозизму. З 

одного боку, рецепцію Ляйбніца Ж. Дельоз здійснює тут, як і в попередніх 

творах, у межах рецепції іншого філософа. З іншого, інтерпретація виявляється 

глибшою й деталізованою, що є властивішим пізнішим творам.  

У підрозділі 2.3 «Інтеграція ідей Ляйбніца до філософії Жиля Дельоза у 

творах “Різниця і повторення” та “Логіка сенсу”» аналізується сприйняття 

ідей і концептів Ляйбніца у двох перших власне філософських творах з точки 

зору їхнього впливу на філософію Ж. Дельоза. У передмові до твору «Різниця і 

повторення» Ж. Дельоз описує істинне подвійне, істинного двійника, що є, на 

нашу думку, проартикульованим продовженням теми, наміченої ще у книзі 

«Спіноза та проблема вираження». Йдеться про органічну пов’язаність історії 

філософії і філософії в рамцях Дельозових концептуальних побудов. Взагалі, 

тема подвійності вельми притаманна Ж. Дельозові, що, наприклад, помітно в 

таких «зрілих» концептах, як подвійне захоплення чи подвійна артикуляція. 

Прикметно, що саме Ляйбніц зі Спінозою були тими історичними постатями, 

інтерпретуючи яких, Ж. Дельоз формував власні філософські ідеї.   

Ми розгялнули всі частини «Різниці і повторення», позаяк цей твір є 

першим власне філософським текстом Ж. Дельоза, і першим, в якому 

інтерпретація історико-філософських учень супроводжується побудовою 

самостійної філософської концепції. Доведено, що на формування більшості 

ключових концептів та ідей «Різниці і повторення» вплинула філософія 

Ляйбніца. 

«Логіка сенсу» проаналізована з точки зору впливу Ляйбніца на 

формування Дельозового концепту подія, який є одним із найвизначальніших у 

вченні французького філософа. 

Виокремлюється й описується третя особливість інтегративної 

реактивації: дилатаційність, що означає розширення філософом-

реактиватором концептуальних контурів, встановлених автором, що 

реактивується.  

У підрозділі 2.4 «Реактивація й застосування деяких концептів і 

термінів Ляйбніца у творах, написаних між 1969 і 1988 роками» 

відзначається, що у даних творах Ж. Дельоз використовував концепти 

«compossibilité» (співможливість) і «incompossibilité» (неспівможливість), 

«envelopper» (огортати) i «développer» (розгортати)/ «enveloppement» 

(огортання) i «développement» (розгортання), «fulgurer» 



 

 

(блискотати)/«fulgurance» (блискавиця), «pli» (складка)                                                                                     

з уже прилученими до них результатами здійсненої ним раніше інтерпретації 

Ляйбніцевих ідей. Згадані концепти Ж. Дельоз використовував для 

формулювання власних філософських конструкцій, що безумовно вказує на 

інтеграцію ідей Ляйбніца у них. Також ми виявили, що власний Дельозів 

концепт складка розроблявся не лише на тлі інтерпретації Ляйбніца. Не меншу 

роль тут відіграли Дельозові сучасники: М. Гайдеґер, М. Мерло-Понті й М. 

Фуко. 

У третьому розділі «Диференціальна реактивація: сприйняття 

філософії Ляйбніца у творі “Складка. Ляйбніц і Бароко”» досліджується 

рецепція філософії Ляйбніца з точки зору її текстологічної концептології й 

процедур, застосованих Ж. Дельозом для її відтворення й опосередкованої 

реактивації у власносу вченні. Це й становить диференціальну реактивацію. 

Для пояснення інтегративної реактивації ми використали географічний термін 

естуарій, який позначає один з двох головних видів річкового гирла. Другим 

видом є дельта, яка з’являється у випадку розгалуження впадаючої в океан чи 

море річки. Причиною реактивації естуарійного типу є сама філософія Ж. 

Дельоза, себто її цілі й завдання превалюють та визначають керунок рецепції 

Ляйбніца, причиною реактивації типу дельта є сама філософія Ляйбніца, яка, 

диференціюючись, опісля, у той чи той спосіб, реактивується у філософії Ж. 

Дельоза, або, іншими словами, реактивується у ній опосередковано.  

Виокремлюється й описується перша особливість диференціальної 

реактивації: апроксиматичність. Йдеться про те, що певне філософське 

вчення, попри свою минувшість, органічно припасовується й оновлюється в 

умовах іншого. 

У підрозділі 3.1 «“Складка. Ляйбніц і Бароко”: загальна 

характеристика та інтелектуальне тло» зазначається, що французька 

традиція дослідження Ляйбніца на момент публікації вказаного твору була 

доволі тривалою. Попри екстравагантність підходу, Дельозова інтерпретація 

була в цілому сумісною зі стандартами й запитами його часу. Йдеться 

насамперед про текстологічно-термінологічний підхід, себто про тлумачення 

філософського вчення, що здійснювалося на основі точних текстів і 

враховувало наявну в них систему термінів.  

У підрозділі 3.2 «Сприйняття та реактивація ідей Ляйбніца в першій 

частині твору “Складка. Ляйбніц і Бароко” (“Складка”)» зазначається, що 

диференціальна реактивація здійснюється головним чином через застосування 

певних процедур по відношенню до ідей, термінів чи концептів, що 

реактивуються. Звідси випливає друга особливість реактивації типу дельта: 

процедурність. У першій частині «Складка» виокремлюються й описуються 

наступні процедури: концептуалізація, диверсифікація й естетизація. 

Процедура концептуалізації полягає у наданні термінові проблемного 

характеру, у його всебічному залученні до процесу функціонування світу й 

перетворення на вагому експлікативну частину останнього. Процедура 

диверсифікації полягає в розподілові концепту складка на види перескладка 

(repli), розскладка (dépli) й роди загин (rebroussement), згин (flexion), вгин 



 

 

(inflexion), скрученість (torsion) тощо. Процедура естетизації ж полягає у 

залученні різних видів мистецтва епохи Бароко до опису й розуміння змісту 

терміна складка. 

У підрозділі 3.3 «Сприйняття та реактивація ідей Ляйбніца в другій 

частині твору “Складка. Ляйбніц і Бароко” (“Включення”)» зазначається, що 

реактивація філософії Ляйбніца в другій частині здійснювалася Ж. Дельозом 

переважно через процедури реконцептуалізації, серіалізації й 

континуалізації. Реконцептуалізація є процедурою, яка, на відміну від 

процедури концептуалізації, працює не з поняттями або термінами того чи 

іншого філософа, а з його готовими концептами, надаючи останнім нового 

значення в межах іншого дискурсу та значно розширюючи їхню експлікативну 

перспективу. Процедура серіалізації полягає у тому, що для певної множини 

сингулярностей постулюється серійність їхньої появи й однаковість їхніх 

виявів і властивостей. Процедура континуалізації полягає в поєднанні 

актуальних сингулярностей з іншими в межах одного конвергентного 

(співможливого) світу.  

У прозділі 3.4 «Сприйняття та реактивація ідей Ляйбніца в третій 

частині “Складка. Ляйбніц і Бароко” (“Мати тіло”)» реактивація філософії 

Ляйбніца в останній частині здійснювалася Дельозом за допомоги головним 

чином процедур конкретизації, нейтралізації й дилатації. Конкретизація 

філософських ідей полягає у пошуках асоціативних зв’язків абстрактних 

філософських ідей з реальним, матеріальним світом. Процедура нейтралізації 

полягає насамперед у знеособлені та деоб’єктивації сингулярностей і подій. 

Процедура дилатації полягає у потрактуванні, наприклад, монади не як 

замкнутого кола, де зміна може бути лише інтеріорною, а як кола, що 

дотримується певної траєкторії, яка пронизує інтеріорні межі, розширюючись 

назовні.  

Виокремлюється й описується третя особливість диференціальної 

реактивації: пенетративність, себто, диференціально реактивовані ідеї, 

концепти чи терміни Ляйбніца опосередковано проникають, більшою чи 

меншою мірою, в усі частини філософії Ж. Дельоза. 

У Висновках представлені підсумки дисертаційного дослідження. Згідно 

з поставленою метою та сформульованими завданнями наукової роботи 

отримано такі результати:  

1. Виявлена й описана нами концепція реактивації у філософії Ж. Дельоза 

є повноцінним історико-філософським методом, найістотніші риси якого: а) 

автентичність; б) превалювання ідей філософа-реактиватора; в) дилатаційність; 

г) апроксиматичність; д) процедурність; е) пенетративність. Також ми 

виокремили й описали всі наявні у творах Ж. Дельоза види реактивації: 

передреактивація, інтегративна та диференціальна реактивації.  

Здійснений текстологічно-концептуальний аналіз філософії Ж. Дельоза 

показав, з одного боку, що історико-філософський підхід французького 

філософа має спільне з підходами сучасників (Ж. Дерида, М. Фуко), з іншого, 

суттєво від них відрізняється. Так, наприклад, інтерпретоване Ж. Деридою 

поняття фривольності є лише прикладом застосування процедури 



 

 

деконструкції, і аж ніяк не притаманне концепції філософа. Метод Ж. Дельоза 

двополярний: є інтерпретація концептуально-термінологічного апарату певного 

вчення, а на додаток – неодмінна його адаптація та подекуди органічна 

асиміляція у власне вчення інтерпретатора. Ми доводимо, що ця властивість 

щонайперше стосується запропонованого Ж. Дельозом методу реактивації;  

2. Тлумачення філософії Ляйбніца Ж. Дельозом є типовою формою 

застосування реактиваційної методології. Це тлумачення філософії Ляйбніца є 

лише одним із численних прикладів застосування методу реактивації Ж. 

Дельозом. Але, на наш погляд, – найпоказовішим, позаяк охоплює практично 

всі аспекти історико-філософської роботи Ж. Дельоза: прискіпливий аналіз 

концептів, термінів, понять і їхнє подальше декомпонування; неодмінну 

адаптацію та застосування у новому філософському й культурному ареалах; 

нарешті, реінтерпретацію та реадаптацію; 

Наш опис усіх випадків аналізу ідей Ляйбніца в усіх виданих нині текстах 

автора «Складки...» (здійснений вперше у дельозознавстві) доводить, що 

практично в усіх випадках Дельозова інтерпретація Ляйбніца 

супроводжувалась формуванням власної концепції Ж. Дельоза; 

Неспростовно доведено наявність трансформацій підходу до вчення 

Ляйбніца залежно від зміни власних філософських інтересів Ж. Дельоза. Аналіз 

концептуального апарату Ляйбніца «раннім» і «пізнім» Ж. Дельозом є істотно 

відмінним. 

По-перше, інтерпретація Ляйбніца здійснювалась у багатьох творах Ж. 

Дельоза, створених упродовж тривалого часу (з 1962 по 1988 роки); по-друге, 

між творами Ж. Дельоза немає системного зв’язку та очевидного ідейно-

логічного поступу. Ці дві обставини істотно вплинули на характер і спосіб 

тлумачення філософії Ляйбніца. 

3. Результатом застосування історико-філософського методу реактивації у 

творі «Складка. Ляйбніц і Бароко» є представлення деяких концептів філософії 

Ляйбніца (включена предикативність, співможливість, неспівможливість, 

складка тощо) як інтегральної частини власного Дельозового вчення.  

Однією з найхарактерніших рис філософського підходу Ж. Дельоза є 

прагматичність. У його творчості, далекій від «мистецтва заради мистецтва», 

інтерес дуже часто підпорядкований досягненню практичної й обов’язково 

сингулярної (не універсальної) цілі. Здійснена Ж. Дельозом інтерпретація 

історико-філософських учень чи не найкраще це підтверджує. Хай би якого 

автора він аналізував, проаналізоване завжди знаходило продовження у його 

власних концептуальних побудовах. Тлумачення філософії Ляйбніца – одне з 

найпромовистіших підтверджень цього факту. 

4. Історія філософії у різні часи й у різних контекстах по-різному 

тлумачилася Ж. Дельозом. Аналіз всього переліку основних тлумачень історії 

філософії у творах Ж. Дельоза (1.3.) показує, що ці тлумачення відрізняються 

один від одного не стільки концептуальним апаратом, скільки способом його 

функціонування. Один і той самий концепт (сингулярність, плато, ризома 

тощо) функціонує в його філософії залежно від проблематизації вихідних умов 

(конвергенція чи дивергенція) і похідних ефектів (поширення чи затухання або 



 

 

внутрішня дилатація). У Ж. Дельоза проблематизація стоїть біля витоків 

концепту, є, так би мовити, його запусковим механізмом. Звернення Ж. Дельоза 

до історії філософії є насамперед процесом виявлення й обробки зразків 

проблематизації реальних об’єктів і явищ, які неодмінно фіксуються у 

концепті. У Дельозових творах немає уніфікованого чи строго дефінітивного 

трактування історії філософії (притаманного певною мірою, наприклад, 

підходам М. Гайдеґера чи Ж. Дериди), позаяк для нього історія філософії і 

філософія принципово нерозрізненні й постають як єдиний процес.  

Запропоновані Ж. Дельозом тлумачення історії філософії є передусім 

описом різних способів проблематизації. Саме це зумовило необхідність 

складеного нами експлікативного переліку Дельозових тлумачень історії 

філософії. 

5. Застосована нами в 2008-2013 рр. в експериментальних академічних 

перекладах «Принципів природи і благодаті» та «Монадології» система 

українських відповідників для відтворення термінології пізніх творів Ляйбніца 

потребує уточнення. 

Одним із результатів застосування методу реактивації Ж. Дельозом є 

виявлення й чітка фіксація концептуально-термінологічного розмаїття 

філософських учень. У зв’язку з цим ми вдавались до якомога буквальнішого й 

системнішого перекладу термінів як у тексті дисертації, так і в окремих 

перекладах творів Ляйбніца й Ж. Дельоза. 
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Бартусяк П. Реактивація філософії Ляйбніца у творах Жиля Дельоза. 
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 Дисертацію присвячено виявленню статусу й специфіки історико-

філософського складника у філософському вченні Жиля Дельоза та 

відображенню цих статусу й специфіки в Дельозових інтерпретаціях 

ляйбніціянства. Наведено підставу для пошуку особливої історико-

філософської концепції в ученні Ж. Дельоза. Остання постає як концепція 

реактивації.  
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 Наукова новизна дослідження полягає в тому, що (1) відкрито концепцію 

реактивації як складник вчення Ж. Дельоза; (2) доведено, що вона є 

повноцінним історико-філософським методом, а також, що тлумачення 

філософії Ляйбніца у творах французького філософа є одним зі способів її 

застосування. Показано, що інтерпретація філософії Ляйбніца є лише одним із 

численних прикладів застосування методу реактивації Ж. Дельозом. 

Виокремлено найістотніші риси реактиваційної методології 

(автентичність; превалювання ідей філософа-реактиватора; дилатаційність; 

апроксиматичність; процедурність; пенетративність) й усі наявні у творах Ж. 

Дельоза її різновиди (передреактивація, інтегративна та диференціальна 

реактивації). Аналізуються всі випадки рецепції ідей Ляйбніца в усіх текстах Ж. 

Дельоза, виданих нині. Завдяки цьому аналізові було виявлено, що результатом 

застосування історико-філософського методу реактивації у творах Ж. Дельоза 

(«Різниця і повторення», «Логіка сенсу», «Складка. Ляйбніц і Бароко» тощо) є 

перетворення деяких концептів, термінів і понять ляйбніціянства (можливі 

світи, включена предикативність, співможливість, неспівможливість, складка 

тощо) на інтегральні частини власного Дельозового вчення. Це доводить, що 

практично в усіх випадках Дельозова інтерпретація Ляйбніца 

супроводжувалась формуванням власної філософської концепції Ж. Дельоза. 

 Ключові слова: Ж. Дельоз, Ляйбніц, історія філософії, реактивація, 

передреактивація, інтегративна реактивація, диференціальна реактивація. 
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Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук 

по специальности 09.00.05 – история философии. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко, МОН Украины. – Киев, 2015. 

Диссертация посвящена выявлению статуса и специфики историко-

философской составляющей в философском учении Жиля Делеза и их 

отображения в Делезовых интерпретациях лейбницианства. Указано основание 

для поиска особой историко-философской концепции в учении Ж. Делеза – 

концепция реактивации. 

Научная новизна исследования состоит в (1) открытии концепции 

реактивации как составляющей учения Ж. Делеза; (2) доказательстве того, что 

она является полноценным историко-филосфским методом, а также того, что 

истолкование философии Лейбница в произведениях французского философа 

является одним из способов применения упомянутой концепции. Показано, что 

интерпретация философии Лейбница является одним из многочисленных 

примеров применения Ж. Делезом метода реактивации. 

В исследовании выделены главные отличительные черты 

реактивационной методологи (аутентичность; превалирование идей философа-

реактиватора; дилатационность; аппроксиматичность; процедурность; 

пенетрантность) и все разновидности реактивации как метода (дореактивация, 



 

 

интегративная и дифференциальная), фигурирующие в произведениях Ж. 

Делеза. Проанализированы все случаи рецепции идей Лейбница во всех 

изданных ныне произведениях Ж. Делеза. Благодаря этому анализу было 

доказано, что результатом применения историко-философского метода 

реактивации в произведениях Ж. Делеза («Различие и повторение», «Логика 

смысла», «Складка. Лейбниц и Барокко» и т. п.) является превращение 

некоторых концептов, терминов и понятий лейбницианства (возможные миры, 

включенная предикативность, совозможность, несовозможность, складка и т. п.) 

в интегральные части собственного учения Ж. Делеза. Это доказывает, что 

практически во всех случаях Делезова интерпретация Лейбница 

сопровождалась формированием собственной философской концепции Ж. 

Делеза.  

 Ключевые слова: Ж. Делез, Лейбниц, история философии, реактивация, 

дореактивация, интегративная реактивация, дифференциальная реактивация.  
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Bartusyak P. Reactivation of the philosophy of Leibniz in the works of 

Gilles Deleuze. – Manuscript copyright. 

 Thesis for the Candidate of philosophical sciences degree, specialty 09.00.05 – 

History of Philosophy.– Vinnytsia National Technical University, Kyiv Taras 

Shevchenko National University, MOES of Ukraine.– Kyiv, 2015.  

This thesis investigates the status and specificity of the historico-philosophical 

component in the philosophy of Gilles Deleuze and its reflection in Deleuze's 

interpretation of Leibniz's teachings. It presents the concept of reactivation as 

fundamental to the investigation of a particular historico-philosophical conception in 

Deleuze's teaching.  

The textual and conceptual analysis of Deleuze’s philosophy conducted in the 

thesis demonstrated that, on the one hand, historico-philosophical approach of the 

French philosopher is similar to the approaches of his contemporaries (J. Derrida, M. 

Foucault) and, on the other hand, its’ essential difference. For example, interpreted by 

Derrida Condillac’s concept of frivolity is only the way to illustrate using of 

deconstruction procedure. Conceptually, the frivolity does not belong to the 

philosophy of Derrida. The approach of Deleuze is ambipolar: he provides an 

interpretation of the conceptual structure of a certain theory and on the top of that 

necessarily adapts and even coherently assimilates it in his own conception of 

interpreter. Most of all this feature regards to the method of reactivation, proposed by 

G. Deleuze. 

The scientific novelty of this research consists in:  

 discovering the concept of reactivation as a component in Deleaze's 

teaching;  

 proving that this concept is a fully developed historico-philosophical 

methodology, and, additionally, showing that Deleuze's interpretation of 

Leibniz demonstrates the application of this methodology (of this historico-



 

 

philosophical conception).   

The thesis argues that interpreting Leibniz is one of the many examples of 

Deleuze's use of the method of reactivation, but also that this interpretation is present 

in practically all aspects of Deleuze's philosophical work: in his analysis of concepts; 

terms; definitions and their further decomposition; in the necessary adaption and use 

of such concepts in the new philosophical and cultural sphere, and, finally, in the 

reinterpretation and readaptation.  

The transformations of the approach to reading of Leibniz’s philosophy 

depending on changing of own philosophical intentions of Deleuze are being 

described. The analysis of the conceptual system of Leibniz by “early” and “late” 

Deleuze is essentially different. Firstly, the interpretation of Leibniz’s philosophy 

has been accomplished in many works of Deleuze, composed from 1962 until 1988, 

secondly, there is no indissoluble connection and the evident progression among the 

works of Deleuze. These circumstances materially influenced the manner of reading 

of Leibniz’s philosophy. 

The main distinguishing features of the reactivation methodology, such as 

authenticity, the dominance of the ideas of the philosopher-reactivator, ability to 

dilate, approximation, procedural character, and penetration, along with all of the 

different types of reactivation as method, such as pre-reactivation, integrative and 

differential reactivation, are discussed as they figure in Deleuze's work. All instances 

of Deleuze's reception of Leibniz's ideas are analyzed in all currently published works 

of Deleuze. This analysis shows that Deleuze's use of the method of reactivation 

results in turning Leibniz's concepts, terms, and definitions (“possible worlds”, 

“included predication”, “compossibility”, “incompossibility”, “fold”, and so on) into 

integral parts of Deleuze's own teaching. This proves that in practically all instances 

Deleuze's interpretation of Leibniz was accompanied by the formation of his own 

philosophical conception. 

Key words: Deleuze, Leibniz, the history of philosophy, reactivation, pre-

activation, integrative reactivation, differential reactivation. 


