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ВСТУП 

 

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. Втім, 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 в 

сучасних методологіях відіграє проблема неперекладності. В 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. 
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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; 
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 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. Під час дослідження 

інструментарієм наукового пошуку слугував метод історико-філософського 

розвідування, запропонований французьким філософом і дослідником Ж.Л. 

Марйоном. Метод полягає в реалізації чотирьох правил: 1) БУКВАЛЬНІСТЬ. 

Будь-які твердження повинні опиратися на точні тексти; 2) ВИЧЕРПНІСТЬ. 

Слід брати до уваги усі тексти досліджуваного автора; 3) 

КОНТЕКСТУАЛЬНІСТЬ. Слід враховувати інтелектуальне тло часу, в якому 

працював розглядуваний автор; 4) ВРАХУВАННЯ СПЕКУЛЯТИВНИХ 

ІНТЕРПРЕТАЦІЙ. Важливим елементом дослідження є аналіз впливу 

досліджуваного автора на подальшу думку. 

Ми також запозичили методологію Ж. Дельоза, пов’язану з 

використанням термінів-аналогій. Ми вважаємо її надзвичайно плідним 

підходом до аналізу образних і логічних компонентів концепту, цілком 

релевантним з огляду на цілі нашого дослідження. 

Наукова новизна одержаних результатів. 

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) 
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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 в 

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 украй 

малодосліджених проблем статусу реактивації в Дельозовій філософії та 
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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. В 

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 
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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. 
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РОЗДІЛ 1. ПЕРЕДРЕАКТИВАЦІЯ: ІНТЕРПРЕТАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ В 

ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИХ ТВОРАХ ЖИЛЯ ДЕЛЬОЗА 

 

1.1. Деякі особливості інтерпретації історико-філософських вчень у 

постмодерністській філософії 

 

Передусім пояснимо, що й кого ми маємо на увазі, коли говоримо про 

«постмодерністську філософію». Наше розуміння того, чим є постмодернізм 

у широку сенсі слова, ґрунтується на вченні французького філософа Ж.-Ф. 

Ліотара, який у творі «Постмодерний стан» писав: «ми вважаємо, що 

“постмодернізм” є недовірою по відношенню до метаоповідей
1
» [165, p. 63]. 

Що це означає? Метаоповіді минулого в сучасному світі, зазначає Ліотар, 

більше не легітимізуються. Стан постмодернізму такий, що делегітимізує 

будь-які метаутворення, немає певності в тому, що історія має один, єдино 

правильний сенс, замість глобального знання маємо локальне, яке за 

визначенням позбавлене претензій виголосити істину в останній інстанції. 

Однією з найвиразніших рис стану постмодернізму є те, що істина може 

міститися будь-де та породжуватися будь-ким. 

Певна річ, існує безліч інших розумінь сенсу й значення 

постмодернізму, аналіз яких виходить за межі предмету нашого дослідження. 

Див., наприклад, праці західних дослідників: Ж. Рюс «Поступ сучасних ідей: 

Панорама новітньої науки» [32], П. Андерсена «Витоки постмодернізму» 

[46], С. Конора «Постмодерна культура. Вступ до теорій сучасності» [75], Ф. 

Джеймісона «Постмодернізм, або логіка культури пізнього капіталізму» [148] 

тощо. 

Розгляд сутності й головних характеристик постмодернізму та 

Дельозове місце в ньому були докладно висвітлені, зокрема, й у вітчизняних 

та російських дослідженнях, наприклад: С. Куцепал «Французька філософія 

                                                 
1
 «Métarécit» (фр.) – термін, що складається з двох слів «méta» та «récit» (оповідь). Метаоповідь є такою 

оповіддю, яка сприймається і розуміється однаково більшою частиною суспільства і є визначальною для 

нього, наприклад, прогрес, Просвітництво, марксизм, тощо.  
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другої половини ХХ століття...» [22], І. Ільїна «Постмодернізм від витоків до 

кінця століття: еволюція наукового міфу» [17] та «Постструктуралізм, 

деконструктивізм, постмодернізм» [18], Н. Маньковської «Естетика 

постмодернізму» [26], М. Можейко «Становлення теорії нелінійних динамік 

у сучасній культурі: порівняльний аналіз синергетичної та 

постмодерністської парадигм» [28], О. Андрєєвої «Постмодернізм. 

Мистецтво другої половини ХХ – початку ХХІ століть». [4] тощо.  

Авторам постмодерної доби властиве напрочуд оригінальне 

тлумачення філософських учень минулого. Дерида у творі «Виразник істини» 

[124] писав, що філософські концепції можна віднайти не лише у 

філософських творах, а й в текстах економічних, літературних, політичних, 

теологічних, одне слово, в текстах будь-якого штибу. Західна філософія, на 

думку автора, спрямовувала зусилля на пошуки міцної опори, на якій 

зводилась концепція: Бог, абсолют, субстанція, воля, істина, що, тим не 

менше, не завадило створювати тексти, які в декотрих місцинах відхилялися 

від головного керунку та ідеї. Саме на такі девіації передусім звертали увагу 

автори постмодерної доби. Істину виражає не лише цілісний текст, але й 

окремі речені, слова, звуки, які до головної теми твору безпосереднього 

відношення можуть і не мати. 

Щоб увиразнити методологію інтерпретаційних прийомів авторів доби 

постмодернізму подамо деякі показові приклади. Перший стосуватиметься 

доповіді Фуко, відомої як «Ніцше, Фройд, Маркс» [133], що була прочитана 

на присвяченій Ніцше конференції в Руаомоні 1964 року. В ній філософ 

розглядає інтерпретаційні практики авторів, що фігурують у назві та 

визначає їхній кшталт тогодення. Другий покаже наскільки важливими для 

постмодерністів є, здавалось би, прості ужиткові слова, ба навіть обмовки чи 

необережні оціночні судження у перспективі отримання цілісного уявлення 

про концепцію певного автора, які з набуттям інтерпретаційної ваги, можуть 

сповна стати ключовими термінами, візитівкою вчення філософа. Піде мова 

про твір Дериди «Археологія фривольного: читати Кондильяка» [123], який, 
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на наш погляд, є прикладом диференціальної реактивації. Третій приклад 

стосуватиметься інтегративної реактивації. Супровідний твір, невеличкий 

текст Дельоза «Іманентність: життя…» [89]. 

 

Приклад перший 

Формулюючи тему доповіді Фуко зазначив, що насправді за нею стоїть 

одна мрія: укласти певного штибу Загальне зведення, Енциклопедію усіх 

технік інтерпретації. Мова, вважає Фуко, особливо індоєвропейські, завжди 

викликала дві підозри: по-перше, мова не завжди виражає точно те, про що 

вона говорить; по-друге, у світі безліч речей, які мовлять, одначе мовою не є. 

Кожна культурна формація мала свої інтерпретаційні техніки, свої 

способи підозрювати мову в тому, що вона хоче сказати дещо інше, ніж те, 

що говорить, з’являється підозріле передчуття того, що є інша мова у мові, 

якою володіємо та говоримо. Реалізація цього передчуття оформлює той чи 

той стиль, спосіб говоріння, та зрештою викристалізовує дискурс. Дельоз у 

«Діалогах» з К. Парне висловився так: «найбільш несприймальне – це 

становлення [les devenirs], акти, що можуть міститися лише у житті та 

можуть бути виражені лише стилем» [82, p. 9]. Стилі, як і способи життя, 

не є певними видимими конструкціями, стиль формують слова, яких не 

виміряти. На думку Дельоза, для точного вираження чогось маємо лиш 

неточні слова. Щоб це подолати слід бути чужинцем у своїй власні мові. 

Потрібно ставати не більшістю, а меншістю (devenir-minoritaire), навіщо 

імітувати дитя, божевільного, тварину, якщо можна стати усім цим, «щоби 

винайти нові сили чи нові озброєння» [ibid.]. 

Нові інтерпретаційні прийоми, якими їх бачить Фуко, випливають з 

творів Ніцше, Маркса та Фройда. Насамперед із «Народження трагедії» [30], 

«Генеалогії моралі» [29], першої книги «Капіталу» [170] та «Тлумачення 

сновидінь» [136]. Через них, пише Фуко, ми опинились у незручному 

становищі, оскільки за допомоги запропонованих методик інтерпретуємо 

самих себе. Інтерпретуємо/ся, як у Дельоза, у світлі становлення меншістю, 



 14 

ми стаємо усім тим, ми випробовуємо, інтерпретуючи. На основі аналізу 

методів тлумачення у Ніцше, Маркса та Фройда Фуко виснував, що чим далі 

ми рухаємось у процесі інтерпретації, тим ближчими стаємо до місця, де 

інтерпретація зникає як така, аж до зникнення самого інтерпретатора. Фуко 

подає цікавий приклад із «Тлумачення сновидінь»: Фройд, аналізуючи власні 

сновидіння, звісно через алюзію, зупинив процес інтерпретації з етичних 

міркувань, адже подальші кроки привели б до розголошення особистих 

таємниць. Тепер, пише Фуко, інтерпретація завжди буде ставити питання 

хто? Хто інтерпретатор? Відповісти на це питання важливо хоча б з огляду на 

те, що потрібно з’ясувати, яку підозру має інтерпретатор, про що йому не 

говорить мова. Й друге, інтерпретація завжди змушена інтерпретувати саму 

себе, адже немає нічого небезпечнішого для герменевтики за знак з 

усталеним сенсом. 

Ніцше, Фройд і Маркс займалися не творенням нових сенсів, а 

виробництвом самих знаків, що неодмінно змінювало саму інтерпретацію. 

Остання, вважає Фуко, повинна тлумачити якийсь предмет не пасивно, а 

щонайменше активно його перелаштовувати. 

Цікаво, що Фуко не згадав у своїй доповіді славнозвісну одинадцяту 

Марксову тезу про Фоєрбаха: «Філософи тільки по-різному пояснювали світ, 

але справа полягає в тому, щоб змінити його» [27, с. 248], яка напродчуд 

вдало резюмує позицію філософа щодо інтерпретації взагалі, й щодо того, 

якою вона повина бути. Карус Расевскіс у статті «Мішель Фуко, 

герменевтика та критика просвітництва» [185] писав, що розпорошеність 

сучасного світу ґрунтується на всеохопному знеціненні, що унеможливлює 

здійснення «заклику» в тезі Маркса. Трансформації у світі настільки 

непередбачувані, що будь-яка спроба контролювати й формувати реальність 

виглядає наївною, вважає автор. З точки зору політичного або (ще більшою 

мірою) економічного ладу думка Расевкіса виглядає переконливою, чого не 

скажеш про філософію та методи пошуку істини. У лекціях «Герменевтика 

суб’єкта» [130] Фуко каже про те, що суб’єкт, яким він є, не здатен дійти до 
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істини, себто не може бути істинного пізнання без трансформації самого 

суб’єкта. Істина не є лише скінченним результатом вдало побудованого 

гносеологічного процесу, істиною може бути й те, що змінює самого 

суб’єкта, налаштовує й надихає. У світлі сказаного зрозумілим стає те, що 

мав на увазі Фуко, коли писав, що Ніцше, Маркс і Фройд створювали не нові 

сенси, а змінювали природу самого знаку, інтерпретація якого неминуче 

залучає суб’єкта, ось чому сьогодні інтерпретація ставить питання «Хто?». 

Коли Фройд тлумачить сновидіння, то неодмінно приходить до власних, які 

може змінити чи випустити з розгляду через ті чи ті причини. 

Ця інтерпретаційна стратегія (безперечно, спільна для постмодерних 

учень) передбачає не просто актуалізацію чи активацію тієї чи тієї ідеї, 

поняття або терміна, що означало би тлумачити їх як незмінювану величину, 

а реактивацію, оскільки потрактування не обмежується перелічуванням і 

констатуванням головних характеристик того чи іншого знаку. 

 

Приклад другий 

Роже-Поль Друа в розмові з Деридою запитав, чи не є суперечністю те, 

що він захищає філософію та проектує «деконструювання» [184]. Дерида 

відповів, що суперечності тут немає. На його думку, необхідно розширювати 

та розвивати філософію, а не обмежувати й призупиняти. Слід її 

випробовувати й обмислювати, починаючи від того, що не є більше чи ще 

філософським. З одного боку, філософії притаманна свобода запитувати про 

усе, з іншого, це їй неабияк загрожує. Всередині неї є щось таке, що постійно 

її непокоїть. Дерида наголошує на тому, що деконструкцію
2
 слід розуміти не 

як руйнацію, ламання чи розбивання, а як те, що аналізує осадові структури 

(structures sédimentées), що формують дискурсивний елемент, філософську 

дискурсивність, в якій ми мислимо. Іншими словами, це те, що постійно 

ревізує філософські межі, змінює контури граней. Дерида розглядає 

                                                 
2
 В. Окороков у своїй монографії подає різні інтерпретації цього поняття [31, с. 173]. 
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філософські вчення насамперед крізь призму розширення (дилатація
3
) їхніх 

меж, ґрунтуючись, а це істотно, на матеріалі цих же вчень. Саме в такому 

ключі інтерпретується автором філософія Кондильяка. Слово «фривольне», 

що фігурує в назві твору Дериди, і є тією осадовою структурою, що 

аналізується. 

У трактаті Кондильяка «Есе про виникнення людських знань» (який 

аналізує Дерида) слово «фривольне» використовується п’ять разів. Випадок 

перший: автор розглядає тезу Лока про те, що ми, ймовірно, ніколи не 

дізнаємось, чи наділив Бог певну сукупність матерії змогою мислити. Таке 

судження Кондильяк оцінює як «геть-чисто фривольне» (tout-à-fait frivoles 

[74, p. 23]); в. другий: йдеться про те, що для усунення предмета суперечки та 

виявлення «фривольності багатьох питань» (le frivole de bien des questions 

[74, p. 202]) достатньо пояснити сенс термінів; в. третій: говориться про те, 

що кожна філософська школа вигадує двозначні терміни, які, переважно, 

позбавлені сенсу. У такий спосіб приховувалися слабкі місця «фривольних 

систем» (systèmes frivoles [74, p. 203]); в. четвертий і п’ятий: Кондільяк 

пише, що будь-який оригінальний автор прагне бути першим у своєму жанрі, 

тому він, переважно, прокладає нові шляхи, адже слова та стиль, що 

притаманні його часові, були винайдені попередниками. Й щоб бути 

оригінальним, йому необхідно змінити усталені конструкти мови, примусити 

її виражати й звучати по-новому. А це загрожує тим, що посередні уми 

(esprits médiocres) підберуть ці мовні дивовижі й гадатимуть, ніби саме від 

них залежатиме успіх. І тоді починається «царство витончених і 

спотворених думок, привабних антитез, блискучих парадоксів, фривольних 

зворотів…, слів, винайдених без необхідності… Публіка аплодує: фривольні, 

потішні твори, що народжуються лиш на мить, множаться…» [74, p. 229]. 

Дерида, читаючи Кондильяка, дійшов висновку, що філософський 

стиль неодмінно веде до фривольності. Адже філософ не в змозі викінчити 

власні судження, зробити їх безсумнівними та єдино правильними. Часто 

                                                 
3
 Одна з процедур диференціальної реактивації, про яку йтиме мова в останньому розділі (с. 181).  
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стилістичні прийоми маскують незнання, розгубленість чи безвихідне 

становище філософа. На відміну, скажімо, від письменника чи оратора, 

філософ не є свідком речей, ситуацій чи тез, про які говорить. І якщо автор 

заповнює мову девіаціями, то робить це (в ідеалі) заради оригінальності в 

останню чергу, першочергово заради прояснення й донесення створених ним 

ідей. Така девіація, на думку Дериди, конституює «археологію 

фривольності». Кондильяк прагнув прояснення, однозначності, й усе, що 

відхиляється від цього, є фривольним, не суттєвим, а лише одноденним. Така 

фривольність, вважає Дерида, уможливлює застосування деконструкції, адже 

вона, на яку скаржиться автор, неодмінно переслідує і його власний текст
4
.  

Справа не в тому, що положення Кондильяка є також фривольними, а в 

тому, що, описуючи дане явище, він встановлює межі для власної концепції, 

рубіж, за який система виходити не повинна. Для Дериди важливе не саме 

поняття фривольність, а те, що воно встановлює межі філософської 

концепції. Філософія, на думку Дериди, завжди повина висвітлюватися через 

ризик себе покинути. Якщо розглянути інші ключові поняття філософії 

Кондильяка, наприклад, відчуття, сприйняття, пам'ять, ідея, уява, то ми 

швидко зрозуміємо, що вони є осердям учення філософа, адже про них 

якнайчастіше пише сам автор. Натомість такі поняття як фривольність до 

уваги практично не беруться. 

Подібний метод інтерпретації є одним із найочевидніших напрямків 

філософії Дериди й узагалі постмодерністської філософії. Вище ми писали, 

що Ніцше, Маркс і Фройд, на думку Фуко, збагатили інтерпретацію не так 

новими сенси, як новими знаками, які трактувати потрібно уже по-новому. 

Дана стратегія перейшла до постмодернізму. Знаком нового штибу можна 

вважати поняття фривольність, тлумачити яке, наприклад, ґрунтуючись на 

принципах «універсальної герменевтики» (Шляєрмахер), неможливо, адже 

вона спрямована, передусім, на отримання цілісного розуміння тексту, на 

                                                 
4
 Даний приклад можна вважати однією із спроб розхитати основи класичної метафізики, що безперечно 

було притаманно Дериді (див., наприклад, монографію С. Куцепал «Французька філософія другої половини 

ХХ століття...» [22, с. 126-127]).  
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пошуки загального сенсу. Подібна настанова не враховує рідковживаних у 

тексті слів чи понять, словом, поза увагою залишається те, що не формує 

цілісного розуміння. Саме через це, винайдення нового типу знаку 

передбачає нову герменевтику, а, в свою чергу, нові інтерпретаційні 

прийоми, що втілюють її, потребують знаків іншого кшталту. 

Постмодерністи наголошують на тому, що філософія більше не обтяжена 

завданням віднайти однозначну й єдину істину, сенс чи зміст. Текст як такий 

може містити безліч сенсів і значень, щоразу різних для кожного 

інтерпретатора. 

 

Приклад третій 

Як ми побачили на прикладі тексту Дериди, поняття фривольне у творі 

Кондильяка не було проблематизоване, не відігравало вкрай важливої ролі 

для розуміння загального сенсу концепції філософа, воно, так би мовити, 

було на периферії. Що Дерида робить? Він проблематизує фривольне в межах 

філософії Кондильяка, й згодом реактивує в межах своєї (процедура 

деконструкції). Такий прийом вельми часто використовує Дельоз
5
. 

Дельоз інтерпретує термін, що був описаний Спінозою в «Етиці». В 18-

й теоремі І-ї частини «Про Бога» Спіноза пише: «Бог є іманентною, а, звісно, 

не трансцендентною причиною всіх речей» [197, p. 13]. Щодо іманентності, 

описаної в «Етиці», Дельоз пише: «У Спінози іманентність не перебуває у 

субстанції, навпаки, субстанція й модуси перебувають у ній» [89, p. 360]. 

Даний термін розглядається Дельозом крізь призму розмежування 

трансцендентного та трансцендентального (у кантівському розумінні). За 

                                                 
5
 У «Лекціях про Ляйбніца» [80] Дельоз, розглядаючи інтерпретацію Аристотеля у творах німецького 

філософа, використовує слово «réactivation», що вельми показово, адже і сам Ляйбніц розглядав не 

безпосередньо філософію Стагірита, а відштовхувався у формуванні свого розуміння від інтерпретації, що 

тоді панувала. А це ніщо інше як реінтерпретація, яка трансформується у реактивацію коли Ляйбніц, 

скажімо, модифікує Аристотелеве поняття «ентелехія» в межах власної філософії. З цієї точки зору виглядає 

досить виправданим ужиток терміна «réactivation». Для Ляйбніца було важливо не стільки точно 

проінтерпретувати вчення Аристотеля, як спростувати уже наявні спроби тогодення. Про філософію 

Аристотеля він пише не окремий трактат, а формує свою позицію щодо цього в «Листах до Якоба 

Томазіуса» (У російському перекладі ці листи подані як «Письмо к Якобу Томазию о возможности 

примирить Аристотеля с Новой философией» [23]), міркуючи передусім над тим, як пристосувати 

Аристотеля до нової філософії. 
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відсутності свідомості, пише Дельоз, трансцендентальне поле може 

визначатися як чистий план іманентності, що віддаляється від будь-якої 

трансцендентності як суб’єкта, так і об’єкта. Рективація іманентності 

з’являється тоді, коли Дельоз відповідає на питання: що таке іманентність? 

«Вона – це життя, й ніщо інше» [ibid.], пише Дельоз. Свою відповідь він 

доповнив промовистим прикладом із творчості Ч. Дікенса: нікому не 

потрібна, усіма покинута людина перебуває на грані смерті, й усі, хто її 

оточують, виявляють неабияку турботу, усі занепокоєні її станом, одначе, 

коли хворому стало ліпше, усі вияви співчуття зникли. Передсмертний стан – 

це життя, позбавлене суб’єктивності, усіх ознак і характеристик особи, це 

життя найчистішого ґатунку, без домішок і нашарувань. Це «…життя 

чистої іманентності, нейтральне, по той бік добра й зла…» [89, p. 361]. 

Додамо, що подібний передсмертний стан є тим місцем, в якому щезає 

герменевтика, це знак з усталеним сенсом, який усі розуміють однаково – 

нейтрально. 

Дельоз у своїй філософії й зокрема у творі «Іманентність: життя…» 

прагнув виявити щось, що було б нейтральним. Дельоза аж ніяк не 

влаштовує, що джерелом іманентності, як у Спінози, є Бог, адже це 

передбачає певну мораль, установку і, так би мовити, план дій. Життя як таке 

нам не говорить ні про що, іманентність, якою її бачить Дельоз, є абсолютно 

нейтральним середовищем, чи, скажімо, фривольність, якою не опишимо 

філософію Кондильяка. Схильність до нейтралізації як певної процедури 

простежується також у промові Фуко «Порядок дискурсу» [131]. На початку 

Фуко зазначає, що він хотів би виявити якийсь голос без імені, який би 

передував моменту, коли потрібно починати говорити, який би дав 

можливість продовжувати, а не щоразу починати. До таких нейтральних 

місцин у філософії Фуко можна віднести поняття дискурсу, в Дериди ними є 

осадові структури, в Дельоза ж, наприклад, план іманенції. 

На основні цих підходів можна виокремити відповідно суб’єктивну 

герменевтику, диференціальну й інтегративну реактивації (значення 
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обидвох розглядатиметься нижче). Що ж ми розуміємо під реактивацією як 

такою? Цей метод необхідно означити, позаяк Дельоз у своїх текстах його 

суті не пояснює. На нашу думку, 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. 

Даний метод використовувався Дельозом як для історико-

філософського дослідження так і для формування власної філософської 

концепції. Інтерпретації філософських учень нерозривно пов’язані з самої 

філософією Дельоза. З цього випливає відпочаткова та найхарактерніша 

особливість підходу: реактивація філософських вчень минулого 

супроводжується їхньою інтеграцією до філософської концепції автора, що її 

здійснює. Це, наприклад, є справедливим стосовно інтерпретації 

Аристотеливого концепту ентелехія у філософії Ляйбніца, а також щодо 

інтерпретації Деридою поняття фривольного у філософії Кондильяка. 

Дельоз явно чи неявно, у той чи той спосіб, інтерпретував філософські 

вчення минулого практично в усіх своїх творах, і щоб не пройти повз 

найголовніше, ми будемо розглядати реактивацію тих чи тих ідей, термінів і 

концептів Ляйбніца у філософії Дельоза з урахуванням хронології творів 

другого, що, у свою чергу, допоможе відстежити еволюцію його поглядів та 

визначити ступінь і вид реактивації філософських ідей минулого у різні 

періоди його творчості. 

 

1.2. Огляд критичної літератури про інтерпретацію філософії Ляйбніца у 

творах Жиля Дельоза 

 

Серед українських дослідників, які прямо чи непрямо досліджували 

проблематику філософії Дельоза та Ляйбніца, слід передусім згадати праці: 

О. Хоми «Термінологія Ляйбніца як “живе дзеркало” української 

філософської термінології» [40], С. Г. Секунданта «Епістемологія Ляйбніца в 
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її нормативно-критичних основах» [37], «Мальбранш, Арно і Ляйбніц: 

суперечка про природу ідей» [34], «Монадологічний підхід в історії філософії 

та філософії історії» [35], «Суб’єкт і достовірність. Нормативно-критичні 

основи поняття суб’єкта у Ляйбніца» [36], В. Б. Окорокова «Метафізика 

епохи трансцендентального мислення: специфіка, сутність і тенденції 

розвитку» [31], С. В. Куцепал «Французька філософія другої половини ХХ 

століття...» [22], «Дельоз як історик філософії» [21], Н. Б. Адаменко 

«Необароко: спроба філософського обґрунтування поняття теоретиками 

постмодерності» [1] та «Принцип необарокової децентрованості у 

міждисциплінарній комунікації постмодерної філософії» [2], О. Є. 

Герасимової «Жиль Дельоз і перспектива онтології однозначнсоті» [9], Г. М. 

Логінової «Ризоматичність дискурсу Жиля Дельоза» [24], О. В. Вербицької 

«Трансформація концепту суб’єкта в контексті постмодернізму» [8], О. М. 

Задубрівської «Постмодерністські трансформації ніцшеанських ідей у Ж. 

Дельоза» [16]. 

Особливо ми хотіли б виокремити дисертаційне дослідження К. 

Гончаренко «Історико-філософський методологічний проект Жиля Дельоза в 

сучасному європейському дискурсі» [10].  

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

очевидність: симптоматологічне мислення у філософії Модерну» [38], В. 

Ярошовця «Історія філософії: від структуралізму до постмодернізму» [42], А. 

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

[7], О. Алєксандрової «Історія філософії як досвід безкінцевої філософської 

інтерпретації тексту» [3], Л. Дротянко «Філософський постмодернізм і 

постнекласична наука: взаємовплив ідей» [14]. 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. 
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Серед зарубіжних авторів, які досліджували Дельозову інтерпретацію 

філософій минулого чи взагалі погляди Дельоза на історію філософії, чільне 

місце посідають англо-американські дослідники останніх десятиліть ХХ ст. 

та початку ХХІ ст. Вони опрацьовували ті ділянки історико-філософських 

інтерпретацій у філософії Дельоза, які слугують предметом даного 

дослідження, піднімали найбільш нагальні питання – історико-філософських 

та культурних перетинів, відстежували взаємозв’язки між різними 

концептами. Підходи в цих дослідженнях відзначаються різноманітністю та 

неоднозначністю, відтак, даний розділ має за мету виділити головну 

проблематику, погляди та охарактеризувати основні підходи до історико-

філософських інтерпретацій Дельоза в контексті його філософії. 

Насамперед, розглянемо статтю Д. В. Сміта «Дельоз про Ляйбніца: 

різницю, неперервність та числення» [193]. У статті зазначається, що 

Ляйбніц запропонував Дельозу шлях мислення крізь призму проблеми 

індивідуації та теорії ідей. Французький філософ характеризував себе як 

класичний філософ, чим виявив почуття обов’язку перед філософами 

класичного періоду, особливо, на думку Сміта, перед Спінозою та 

Ляйбніцем. Американський дослідник апелює не до спеціально присвяченого 

Ляйбніцевій філософії твору «Складка. Ляйбніц і Бароко» ( далі – СЛБ) [94], 

а до більш ранніх праць, передусім до «Різниці і повторення» (далі – РП) [83] 

та «Логіки сенсу» (далі – ЛС) [96]. 

А. Плотнінскі у статті «Алгебри, геометрії та топології складки: 

Дельоз, Дерида та quasi-математичне мислення (із Ляйбніцем та Маларме)» 

[181], наголошує на важливості математичних страт як і у творах Дельоза так 

і у творах Дериди, та показує, що залучення цих страт філософами різниться 

тим, що Дельоз звертається до Ляйбніца, а Дерида до Маларме. 

У 2009 році К. Б. Єнсеном та К. Род’є видана колективна монографія 

«Дельозові перетини в науці, технології та антропології». Нам цікавий розділ 

«Вимога складок» [70] («A Plea for a Pleats»), автором якого є Д. С. Б’юкер. У 

СЛБ, на думку Б’юкера, багато своїх складок, це своєрідне прочитання 
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барокового філософа – висвітлення його філософії крізь призму сучасної 

йому музики, архітектури, мистецтва, математики та скульптури.  

У збірці «Дельоз і філософія» знаходимо ще одну важливу статтю 

Сміта «Дельоз, Кант і теорія іманентних ідей» [194]. Автор зазначає, що 

однією з перших цілей книги РП було запропонувати нову теорію ідей. Коли 

Дельоз намагається розвинути власну теорію ідей, він звертається не до 

Канта (хоч аналіз його теорії ідей доволі часто фігурує в РП), а до Ляйбніца. 

Сміт вказує на те, що Дельозова інтерпретація Ляйбніца є критичною та 

значущою не лише у СЛБ, але й у РП та ЛС.  

Нашого предмету дослідження торкаються й у книгах, присвячених 

секс-меншинам, як от «Підписи геїв: гомо та лесбо теорії, фікція та фільм у 

Франції 1945-1995 років». У розділі-статті «Перегляд “геїв”: Гокенгем, 

політична ідентичність і Бароко» [167] Б. Маршал розлядає тему Дельозової 

інтерпретації філософії Ляйбніца та залучає до огляду французького есеїста, 

одного із засновників «Гомосексуального фронту революційнї дії
6
» 

Гокенгема. Нашу увагу привертає підрозділ «Бароко та ідентичність: 

Дельоз/Ляйбніц/Гокенгем». У підрозділі проводяться паралелі між Дельозом 

та Гокенгемом (один рік виходу «Анти-Едіпа» (далі – АЕ) [120] та 

«Гомосексуального бажання» [146] – 1972. А в 1974 році Дельоз написав 

передмову до збірки Гокенгема «Після травня дикої природи» [102], де 

застосував цікавий термін volution, яким позначив справу Гокенгема: 

«Гокенгем не говорить ні про еволюцію, ні про революцію, а про волюції» 

[103, p. 7]). 

У ІІ розділі «Про барокову лінію: експозиція складки» книги «Не-

філософія Жиля Дельоза» [152] Ґ. Ламберта акцентується увага на 

криптографії як методі. Йдеться про те, що Бароко вже, по суті, є не 

історичним чи епохальним концептом, а процесом, тим, що виражає нахил до 

складкування чи розіскладковування, де нескінченного творення складок. 

                                                 
6
 Гомосексуальний фронт революційної дії (Front homosexuel d'action révolutionnaire) – Парижський рух, що 

був заснований у 1971 році Г. Гокенгемом та Ф. Добором. 
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Відтак, на думку автора, криптографія є ключем до прочитання речей, що 

були залучені до такого процесу. 

Книга «Абстрактні машини: Самуель Бекет і філософія після Дельоза 

та Гватарі» [127] Ґ. Доуда особливо важлива для нашого дослідження, 

найбільше ІІІ розділ «Від монадології до номадології: Ляйбніц, Дельоз, 

Бекет». У цьому розділі автор звертається до Ляйбніца, бо для останнього 

природа була нічим іншим, як машинальною нескінченністю. Літературна 

творчість Бекета, на думку Доуда, є напрочуд філософськи насиченою, дає 

вагомі підстави вважати, що твори ірландського письменника ідейно 

пов’язані з думками великих фігур в історії філософії. Бекет описує свій 

особливий вид соліпсизму як «бароковий», зазначає автор. Мерфі (герой 

однойменного роману Бекета [58]) демонструє монадичну сутність; одне з 

його помешкань було розташоване на горищі в яскравій будівлі, що є 

алюзією на Ляйбніцеву метафору двох поверхів – матерії й душі. Можна 

розглянути приклад Молоя (герой однойменного роману [57]), чий опис 

бджіл може бути прочитаним як пародія на Ляйбніцеву теорію 

передустановленої гармонії. Ці зв’язки з ідеями Ляйбніца для Бекета були 

звичними ще зі шкільної лави; наприклад, підтверджує свою думку Доуд, 

відношення до Ляйбніца є чітко помітним у французькому виданні роману 

«Мерфі». Дослідниця французької літератури, а також творчості Бекета, 

Жермена Брее, зазначає Доуд, припустила, що роман «Уот» [59] є такою собі 

«гротескною пародією» на монадологію, ніби перевтіленням Вольтерового 

«Кандіда» [206], який був першою відомою пародією на Ляйбніцеву 

монадологію та оптимізм, який з неї виходить. 

Літературні перетини взагалі та з Бекетом зокрема фігурують також у 

книзі «Бекетів Пруст/Дельозів Пруст» [60]. Фокус нашої уваги пристане до 

шостого розділу «Дельоз, Ляйбніц, Пруст і Бекет: літературне мислення», 

написаного Е. Ульманом. Щоб повністю зрозуміти манеру Дельозового 

прочитання літературних творінь і його ідей щодо творчості Пруста чи 

Бекета, спочатку потрібно виявити та проаналізувати його інтерес до 
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філософії Ляйбніца, зазначає автор. Дельоз у СЛБ та у другій книзі про кіно 

«Образ-час» писав, що Ляйбніцева концепція неспівможливості, описана в § 

414-16 «Теодицеї», є джерелом усієї модерної літератури [88, p. 440].  

Філософія та не-філософія так щільно й плідно взаємодіють у СЛБ, що 

породили цілі ділянки, окремі дискурси, спільна риса яких – нескінченні 

барокові криві, нескінченність рівнів прочитання й інтерпретації, зрештою 

міждисциплінарність, і це все можемо побачити на прикладі книги Е. Відлера 

«Викривлений простір: мистецтво, архітектура й тривога у модерній 

культурі» [202]. У Відлера постають два види викривленого простору: 

психологічний, який є вмістищем неврозів і фобій та спродукований митцем 

(автором), коли той ламає межі жанру, щоб зобразити простір на новому 

полотні. 

У своєму дослідженні просторових характеристик Ляйбніцевої 

філософії як барокової Дельоз, пише Відлер у розділі «Шкіра та кості. 

Поскладковані форми від Ляйбніца до Ліна», вводить те, що сьогодні стало 

провокативним у сучасній архітектурі: складку, яка розуміється водночас як 

матеріальний феномен – наприклад, складки на скульптурі Берніні Екстаз 

Святої Терези (особливо в нижній частині одежі), та як метафізична ідея – 

складка, що з’єднує тіло й душу, два поверхи одного цілого. Дельоз нам 

нагадує, що це відділення між зовнішнім і внутрішнім, було винаходом саме 

епохи Бароко.   

Цифрове програмування архітектурних форм у Ґрега Ліна
7
 постає 

потенційним образом вищеописаної нової «барокової» архітектури. Лін в 

архітектрі використовує ізоморфні складні поверхні, так звані «blobs» 

(краплі, згортки) – пишно-помпезні форми з якоюсь мудрованою текстурою 

поверхні й складними структурними властивостями. 

Мистецькі точки дотику з філософією Дельоза продовжує англійський 

мистецтвознавець С. О’Саліван. У книзі «Мистецькі стики філософії Дельоза 

                                                 
7
 Ґрег Лін – американський архітектор. Журнал «Тайм» вніс його до списку «100 новаторів нового століття». 

Засновник фірми «Greg Lynn Form». 
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й Гватарі: мислення по той бік уявлення» [178] він подає цитату з РП, у якій 

йдеться про те, що мислення це наш примус, примус з боку стиків, а не 

пізнання. О’Саліван акцентує увагу читачів на безвихідності систем нашого 

уявлення. Наш звичний спосіб існування тріщить по швах, наша система 

знання стабільно розривається, метастазуючи в усі ключові структури. Але 

саме так ми приходимо до мислення.  

У п’ятому розділі «Від можливих світів до майбутніх складок: 

абстрактності, ситуаційні міста й Бароко у мистецтві» О’Саліван намагається 

описати стики між одним із найскладніших концептів (складка) й 

практичним мистецтвом, зокрема творчістю Ґерхарда Рихтера
8
. Автор 

зосереджується на понятті живопису і, особливо, на живописному акті, як 

одному із видів складкування/згинання; на Дельозовій ідеї, згідно з якою 

Бароко – розчленовуюче поле світу й суб’єктивності (два поверхи барокового 

будинку). Саме абстрактності Рихтера допомагають О’Салівану розуміти 

Барокову текстуру. Мистецтво, як згусток відчутів, виражає окремий і 

відмінний світ, точку зору на нього. У цьому останньому розділі О’Саліван 

використовуватиме поняття можливих світів (тема, що була розвинута 

Дельозом у книзі «Пруст і знаки» [106] [далі – ПЗ]), щоб окреслити та 

прояснити стики між філософськими концептами, такими як монада чи 

складка, та специфічною мистецькою практикою.  

Естетичний бік «Барокової філософії» аналізується у статті Рональда 

Боґа «Нова Гармонія», що вийшла у збірці «Жиль Дельоз: інтенсивна 

редукція» [65]. Головна ціль філософії, на думку Дельоза, винаходити 

концепти, проте останні доповнюються двома іншими виміри – перцепти та 

афекти (Дельоз розвиває цю тему в «Що таке філософія?» [107] (далі – ЩФ). 

Афект, перцепт і концепт три невіддільні сили, що рухаються від мистецтва 

до філософії й навпаки. Хоч французький філософ і торкається тематики 

відносин мистецтва й філософії у ЩФ, але, на думку Боґа, найкращий 

приклад таких відносин був поданий саме у СЛБ. У ньому подається 

                                                 
8
 Герхард Рихтер – сучасний німецький художник (р. н. 1932). 
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розширене прочитання Ляйбніцевої філософської концепції як подоби 

барокового світосприйняття, вираженого у мистецтві кінця XVIІ-го початку 

XVIIІ-го століть. Показовим для Боґа є Дельозове зіставлення концепту 

гармонії й гармонії у творчості барокових композиторів. Дельоз зауважує, 

пише автор, що Ляйбніц регулярно використовує музичні метафори гармонії, 

та на противагу іншим коментаторам, бачить у цьому щось більше за 

причинову фігуру мовлення. Боґ вважає, що таким собі Дельозовим гідом по 

бароковій музиці був Манфред Букофзер, чия праця «Музика в епоху 

Бароко» [72] є однією із найперших сучасних досліджень у цій ділянці.  

 Наостанок, подамо збірку текстів «Дельоз і Складка: критичне 

прочитання» [200]. Вона безпосередньо заторкує предмет нашого 

дослідження, адже в різних текстах розглядаються такі предмети, як: 

значення філософії Ляйбніца для Дельоза; комбінаторика і складка; 

Ляйбніцева математика і монада; поняття сприйняття і трансцендентальна 

філософія; різниця у філософії Дельоза, Соломона Маймона і пост-

кантіанському прочитанні Ляйбніца; філософія події, дельозове не-

феноменологічне прочитання Ляйбніца; політична онтологія складки 

(Дельоз, Гайдеґер, Уайтхед); естетика складки; тема пластичності. 

Ще можемо пригадати такі статті: К. Джу-Ю Ченг «Про суб’єктивність 

у дельозовій складці» [149], де аналізується місце суб’єкта й те, яким він став 

після Декарта й Канта; К. Келер «Складкування та подія в Уайтхеда й 

Дельоза» [150]; С. Шавіро «Дельозові стики з Уайтхедом» [192]; Д. В. Сміта 

«Математика та теорія множинностей: переосмислені Бадью й Дельоз» [195]; 

М. Джексона «Діаграма складки. Актуальність віртуальної архітектури» 

[147], де беруться до уваги сучасні архітектурні тенденції, акцентується на 

переосмисленні понять просторовості, формоутворення тощо, аналізується 

творчість Ґ. Ліна; Дж. Вільямса «Дельозова онтологія й креативність: 

становлення в архітектурі» [207]; Ґ. Ліна «Архітектурна криволінійність» 

[164]; Дж. Рейхмена «За кромкою складки» [185]; А. Граафленда 

«Заглядування у складки» [139]. 
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Зв’язки між Ляйбніцем і Дельозом, як ми це побачили на прикладі 

розглянутих досліджень, не обмежуються філософським зрізом, вони 

торкаються інших ділянок, інших дисциплін, і що важливо, вони аж ніяк не 

втрачають філософської насиченості. Філософія, на думку Дельоза, постійно 

має черпати натхнення, енергію аби здійснитися, постійно виникаючи й 

зникаючи, більш чи менш інтенсивно на території суміжних дисциплін. 

Зазначені дослідження дають нам можливість простежити цей 

міждисциплінарний динамізм, вказають на ті напрямки, якими потрібно 

рухатися, одначе вони не приділяли достатньої уваги опису способу, в який 

це відбувалося, розгляду інтерпретаційних технік і процедур. 

Книга СЛБ, що вийшла в 1988 році, кардинально вплинула, наприклад, 

на архітекторів, налаштованих на інновації, й у цьому немає нічого дивного, 

адже Дельоз своїм концептом становлення задав нові параметри, нові, так би 

мовити, сингулярні пункти у системі множинностей, і все це, наприклад, 

влилось до концепту складки, що відображає ідею саморозвитку, 

самоорганізації, надзвичайної комунікативності, пластики й текучості. У 

1993 році, за словами російської дослідниці І. Добріциної [13], концепція 

складки вперше була запропонована невеликою групою архітекторів для 

архітектурної теорії. Лідерами цієї групи були теоретики-архітектори Пітер 

Айзенман, Ґрег Лін, Джефрі Кіпніс, Бен ван Беркель. Яким було їхнє бачення 

складки? Це безрубцеве з’єднання відмінностей. Айзенман вважав, що подія 

– це потенційна енергія становлення архітектурного твору. Кожен вияв такої 

події відбивається у складці топологічної структури твору. Складка в 

архітектурі – це просторове вираження події. У літературі – це нескінчені 

події у житті героїв, те, що примушує їх мислити й дивитися на світ по-

новому. Еліас Канетті розділив свій роман «Засліплення» [19] на три розділи 

«Голова без світу», «Безголовий світ» і «Світ у голові», це, наче, тріада – 

згин, розгин і розрив. У музиці це різноманітні тональності й стрибки, які 

передбачають дедалі нові сприйняття, світовідчуття, настрої і потрясіння. 
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Розглянутим та іншим подібним дослідженням притаманне структурне 

розуміння філософії Дельоза, вчення, в якому чітко простежуються витоки, 

осердя, світоглядні висновки. З точки зору даного поділу, інтерпретації 

філософій минулого, певна річ, відносяться до витоків; якраз у такому ключі 

переважно аналізують концепцію філософа. Щонайменше недостатнім є 

такий розгляд, звісно, в деяких випадках він доречний (особливо щодо творів 

«Емпіризм і суб’єктивність: есе про людську природу за Юмом» [84] [далі – 

ЕС] і «Критична філософія Канта: вчення про здібності» [92] [далі – КФК]), 

одначе, що стосується пізніших творів, такий підхід себе не виправдовує. 

Приміром твір, центральний у нашому досліджені, СЛБ є не лише 

інтерпретацією філософії Ляйбніца, а й текстом, що асоціюється з власне 

філософією Дельоза, текстом, в якому описано її головні ідеї, концепти й 

принципи. 

Інтерпретація вчень минулого у творах Дельоза може набувати 

найрізноманітніших форм і виражень, М. Антоніолі у статті «Дельоз, між 

інтерпретацією та експериментуванням» [49] саме на це звертає увагу. На її 

думку, Дельоз полишає власне інтерпретацію (congédie l’interprétation) й 

починає експериментувати у творі, написаному разом з Гватарі, «Кафка, за 

меншу літературу» [86]. Текст стає полем, яке безперестанно, за принципом 

ризоми, виробляє гетерогенність, себто, в будь-якому місці є стільки 

множинностей, скільки потрібно для виникнення і становлення події. 

 

1.3. Історія філософії та її потрактування у творах Жиля Дельоза 

 

У нашому дослідженні тексти Дельоза розглядаються крізь призму 

наявних у них інтерпретацій філософських учень минулого. Що притаманно 

Дельозу як історику філософії? Істориків філософії можна умовно розділити 

на два типи: одні досліджувили філософські вчення й не розробляли свого, 

інші ж це поєднювали. До першого типу можна віднести, наприклад, К. 

Фішера, Ф. Коплстона, Ф. Альк’є, Ж. Іпполіта, М. Ґеру, А. Ґує тощо, до 
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другого – Аристотеля, Геґеля, Фоєрбаха, Гайдеґера, й сюди ж зараховуємо 

Дельоза. Особливістю Дельозового підходу є те, що історія філософії як така 

ним розглядається ситуативно, себто в безпосередньому відношенні до 

проблеми, яку він ставив за мету розв’язати. Наприклад, коли у творі «Фуко» 

[85] він зображує філософський портрет Мішеля Фуко, то історія філософії 

для нього постає мистецтвом портрета. Дельозу як історику філософії 

притаманно також те, що він розглядає певне філософське вчення не через 

його відношення до тієї чи тієї ідеологічної парадигми
9
, 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 історії філософії у другій половині ХХ століття. На це, 

наприклад, вказує Олег Хома у семінарах з історії філософії, проведених у 

КНУ ім. Т. Шевченка. Дослідник, аналізуючи історико-філософські 

дослідження Декарта, вказує на те, що в другій половині ХХ століття було 

здійснено чимало відкриттів, що дають підстави говорити про цілий спектр 

продуктивних історико-філософських концепцій, заснованих на потужному 

емпіричному підґрунті [див. також 39, с. 38, 41, с. 64]. 

Розбір історії філософії Дельоз здійснював щонайменше двома 

способами
10

. Перший, у листі до Мішеля Кресоля (відомий як «Лист до 

суворого критика» [95] у збірці «Переговори») він пояснює свій підхід до 

потрактування історії філософії, застосованим ним у творах, присвячених 

Канту, Спінозі, Берґсону й Ніцше: для нього це, насамперед, репродуктивний 

акт (enculage) у межах цнотливих концепцій (immaculée conception): «Я 

виображував, що підходжу до автора ззаду, із дитиною, яка була б його 

дитиною, й яка була би, утім, потворною» [95, p. 15]; й другий, в бесіді «Про 

філософію» (у цій же збірці) Дельоз пише: «Історія філософії – дисципліна, 
                                                 
9
 Такий підхід, наприклад, використовує Геґель у «Лекціях по історії філософії» [142].  

10
 У статті Я. Свірського «Послесловия. Философствовать посреди» [33] йде мова проте що, історико-

філософські інтерпретації (у ранніх творах) Дельоза можна охарактеризувати як «філософування 

посередені», що може бути третім способом.  
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передусім, нерефлексивна. Це радше мистецтво портрета у живописі. Це 

ментальні та концептуальні портрети» [95, p. 185-186]. У творах Дельоза, 

два підходи, зазвичай, використовуються окремо один від іншого. Приміром, 

репродуктивний акт Дельоз використовує у творі «Берґсонізм» [93] (далі – 

Б), прийом, притаманний його раннім, ще надто академічним, історико-

філософським текстам, тоді як мистецтво портрета простежується у 

пізньому періоді творчості, наприклад, у «Фуко» [85]. В основі цих підходів 

Дельоз бачить неможливість переказати те, що філософ уже сказав, 

неможливість не сказати те, що він каже, що, одначе, присутнє у тому, що він 

каже. Істотним є те, що автор хоче сказати, а не що він сказав. Філософія, 

тому, має потребу не лише у філософському осмислені, а й у не-

філософському. Роль історії філософії не є допоміжною, вона, насамперед, 

дозволяє наблизитися до концепту, уможливлює його вивчення, вона 

переповненна творчими функціями, творенням технік і процедур. 

Тепер роглянемо детальніше цей сегмент філософї Дельоза на прикладі 

його творів і бесід. 

 

1.3.1. Історія філософії як виявлення до-індивідуальних сингулярностей 

 

«Про Ніцше й образ думки
11

» [115]. Відповідаючи на питання про те, як 

би він означив проблеми сучасної філософії, Дельоз каже, що сьогодні 

філософи більше не вірять в Я, у персонажі чи особи, припиняють мислити в 

термінах Я чи не-Я. Протягом багатьох століть філософія зводилась на 

опозиції Бог/людина, нескінченна субстанція/кінечний суб’єкт. На думку 

Дельоза, такі протиставлення сьогодні зазнають усеохопної девальвації. 

Важливо виявляти, навпаки, безособові індивідуації (individuations 

impersonnelles) чи до-індивідуальні сингулярності (singularités pré-

individuelles). А найвагомішим є те, що всі ці нейтральності передбачають 

                                                 
11

 Назва видавця. Бесіда, в якій взяв участь Дельоз у 1968 році з приводу видання повного зібрання творів 

Ніцше.  
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становлення в актуальному світі, постають тим, що проходить актуально. 

Філософія, отже, повинна формувати способи мислити, щоразу нові 

концепції думки, оcмислювати адекватне до того, що відбувається. З огляду 

на це, філософія є невід’ємною від критики. Дельоз виділяє два види 

критики: перший, коли ми критикуємо «погану мораль», «хибне пізнання», 

«неістинні релігії», заміняючи їх на «правдиву мораль», «ідеальне пізнання», 

«істинну релігію»; другий, коли відбувається критика самих «правдивої 

моралі», «ідеального пізнання» як таких, одне слово всього довершеного й 

правильного на користь чогось, що продукує новий образ мислення. До 

критиків другого штибу Дельоз зараховує, наприклад, Лукреція, Спінозу, та 

найбільше Ніцше. Процес формування нового образу мислення вдало 

продемонстровано на прикладі творчості французького режисера Ж.-Л. 

Годара, який, на думку Дельоза, трансформував кіно, залучивши до нього 

думку. Це не думка про кіно, не щось трансцендентне, а те, чим орудує саме 

кіно. Годар зміг би зробити фільм про Канта чи Спінозу, про «критику» чи 

«етику», й це не було б абстрактно
12

. Годар зміг винайти новий спосіб, як і 

новий образ для думок персонажів, що, неодмінно, впливає на прийняття 

рішень і облаштування життя. Цей момент у філософії Дельоза Арно Буаніш 

характеризує формулою «обдумувати творення, творити в думці» («penser 

la création, créer dans la pensée» [67, p. 199]). Це ж відбувається у філософії, 

пише Дельоз, коли ми, скажімо, використовуємо історію філософії як 

«колаж», що зовсім не применшує роль великих філософів минулого. 

Художники послуговуються кольором, а філософи концептом. Колаж, у 

цьому випадку, є збіранням концептів філософій минулого. Філософ створює 

концепти й діє, пише Дельоз, у концептуальному континуумі, а, наприклад, 

музикант діє й творить у континуумі звуковому. Для Дельоза вагомим є 

походження концепту. Осатнній повинен, як у детективному романі, мати 

                                                 
12

 У зв’язку з цим, можемо пригадати фільма Годара «Жити своїм життям» 1962 року, в якому зустрічаємо 

багато філософських діалогів, втім дуже органічно поєднаних із сюжетною лінією.  
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зону присутності, забов’язаний вирішувати локальні ситуації, створювати 

драму і, подекуди, провокувати жорстокість. 

 

1.3.2. Історія філософії як плацдарм 

 

«Жиль Дельоз говорить про філософію
13

» [137]. Дельоз, як і в 

попередній бесіді, говорить про індивідуальність та її ідейну закоріненість у 

класичному світі. Ця епоха цілковито заснована на індивідуальностях, «у ній 

індивід є рівнопротяжним буттю» [137, р. 198]. В епоху романтизму, 

продовжує Дельоз, з’являється інший тип – персонаж, який суттєво 

відрізняється від індивіда, «тут особа визначена як рівнопротяжна 

уявленню» [ibid.]. Сьогодні, на думку Дельоза, ми виявляємо світ 

безособових, до-індивідуальних сингулярностей. Вони не редукуються ні до 

індивідів, ані до особи, – це мобільні сингулярності, які заселяють 

номадичний простір. 

Відповідаючи на питання, а чи, таким чином, ви розглядаєте філософів, 

яких інтерпретуєте, як сингулярності у відкритому просторі, Дельоз каже, 

що, насамперед, філософи мають величезні проблеми з історією філософії. Її 

надбання не легко застосувати, й щоб розв’язати проблему, можна 

розглядати її як певного роду постановку, плацдарм, як нейтральне поле. Це 

означає, що написаний текст може бути висвітленим через інші цінності, не 

текстуальні, «в історії філософії існує певний театр філософії, це можливо» 

[137, p. 199]. 

До одних філософів Дельоз виявляв неабиякий інтерес, до інших 

абсолютну байдужість, яким, тим не менше, прсвячено чимало сторінок його 

творів. У чому полягає цей інтерес? Для Дельоза украй важливо, щоб 

філософам була притаманна критична й збурювальна сила, що властиво, 

наприклад, філософії Спінози й Ніцше. Чим викликана байдужість до інших 

філософів, наприклад, до Геґеля? Філософія такого штибу, вважає Дельоз, 

                                                 
13

 Бесіда, яку опублікувала Жанет Коломбель у 1969 році.  
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завантажує життя, пригнічує, пов’язує з громіздкими структурами, типу 

держави, релігії, «вписує до неї смерть» [137, p. 200] і продукує негатив. З 

Геґелевої діалектики негативного виходять теологія, спіритуалізм, 

технократія, бюрократія тощо. 

Отже, якщо класичний світ говорить про індивіда, епоха романтизму 

про персонажа, то світ сучасний про сингулярності. Філософія не створює 

сингулярності, але неодмінно про них говорить, вона їх виявляє й описує. 

Ось чому Дельоз вияляє неабияке зацікавлення емпіризмом, себто, 

плюралізмом. У передмові до американського видання «Діалогів» Дельоз 

писав: «Я завжди відчував, що я емпірик, себто, плюраліст» [104, p. 7], і 

далі: «Стан речей – це не єдності, не тотальності, а множинності» [ibid.]. 

Саме через постулювання множинностей, різного роду ліній і вимірів, 

які, за жодних умов, не зводяться одна до одної, й є щоразу відмінними, 

Дельоз виділяє концепти, які покликані виявляти осередки сингулярностей, 

що формують множинність, відслідковувати лінії, з яких вона складається. І 

щоб це здійснити, необхідно розглядати історію філосфії як плацдарм, у сенсі 

певної передумови різнобічних експлікації і синтезу їхньої концептології.  

 

1.3.3. Історія філософії як спосіб проблематизації 

 

«Алфавіт Жиля Дельоза, з Клер Парне» [151]. Для букви «h» Парне 

запропонувала тему «історія філософії». У цій бесіді, Дельоз, насамперед, 

наголошує на тому, що історія філософії не є лише пропедевтикою, вона 

самодостатня, заняття філософією неодмінно передбачає вивчення історії 

філософії. Це мистецтво портретного живопису, у тій мірі, в якій воно 

дозволяє досягати чогось. На цій думці Дельоз зупиняється, й просить Парне 

поставити інше запитання, щоб була змога висловитися точніше, адже 

сказане виглядає надто таємничо. Це просте, на перший погляд, прохання 

можна екстраполювати на вагому частину філософію Дельоза. Ті місцини 

його товрів, яким «загрожує» таємничість і, подекуди, незрозумілість, є 
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відпраними пунктами звернення автора до історії філософії, а надто ті, в яких 

формується й уточнюється проблематика. З цього приводу, Томас Бенатуй 

написав, що Дельозові історико-філософські тези «більше проблемні, ніж 

доксографічні, більше концептуальні, ніж ерудовані» [61, p. 36]. 

Історія філософії витісняє з філософії абстрактність, вона допомагає 

сформулювати проблему, яка викристалізовується в концепт. Звернення до 

філософій минулого допомагає виявляти проблеми, які ставлять перед собою 

філософи, формуючи свою концепцію. Історія філософії, зазвичай, 

створювала концепти таким чином, що не завжди ясно про що йдеться, саме 

тому, щоб увиразнити зміст концептів, потрібно віднести їх до тієї чи тієї 

проблеми, проблематизувати. У зв’язку з цим, Дельоз подає приклад 

Ляйбніцевого концепту монади. Монада позначає суб’єкта, який виражає 

цілий світ, понад те, чітко виражає лиш особливу частину, те, що Ляйбніц 

називав департаментом [158, с. 174]. У Дельоза виникає питання, чому саме 

таким виглядає концепт монади? Для відповіді, необхідно знайти проблему. 

Справа в тому, що все у світі, на думку Ляйбніца, існує як складене. [158, с. 

168] Світ – це сукупність речей, складених одна в одній. Цьому положенню, 

вважає Дельоз, передує ідея складки, згідно з якою, душа володіє думками, 

сприйняттями, відчуттями, які в ній складкуються, формуючи складки душі. 

Як відомо, СЛБ написана Дельозом набагато пізніше за інші історико-

філософські твори. Якщо у попередніх текстах, Дельоз використовував 

історію філософії як необхідний інструмент для навчання, вишколу, 

дослідження концептів інших філософів і проблем, які були сформульовані, 

то в СЛБ він намагався об’єднати проблеми свого часу із тими, що 

розв’язувалися філософією Ляйбніца, адже, вважає Дельоз, класичні 

філософи минулого неодмінно акутальні. СЛБ не обмежується висвітленням 

ідей Ляйбніцевої філософії, вона розширює й поглиблює її завдання, в ній 

створюються концепти, що виходять із Ляйбніцевих ідей. Якщо в таких 

творах, як ЕС, Б, КФК Дельоз використовував прийом «дитина-монстр» 

(enfant monstrueux), то в СЛБ, повною мірою, послуговувася колажем. 



 36 

Дельоз ілюструє метод колажу на прикладі творчості Ван Ґоґа й Поля 

Ґоґена. Йому імпонує те, як художники ставилися до кольору, що можна 

охарактеризувати через страх чи паніку. У своїх витворах вони 

використовували колір із неабиякою обережністю. У ранній період творчості, 

яскравих кольорів узагалі не було, з накопиченням досвіду, вмінь і 

майстерності, кольори дедалі більше додавались, картини ставали яскравими 

й повнобарвними. 

На думку Дельоза, концепт для філософії є тим, чим колір є для 

живопису. У СЛБ ми зустрічаємо безліч концептів, які не обов’язково 

відсилають до філософії Ляйбніца, але неодмінно із неї виходять, що є не 

лише інтерпретацією, а повною мірою реактивацією. 

 

1.3.4. Історія філософії – філософський Едіп 

 

«Переговори», «Лист до суворого критика» [95]. «Суворим критиком» 

тут є Мішель Кресоль (1948-1995), французький журналіст, есеїст і теоретик 

гомосексуалізму, відомий, насамперед, як автор книги «Дельоз» [76]. 

Кресоль вимагає від Дельоза визнати, що своєю філософією він загнав себе в 

кут. Дельоз відповідає, що зізнаватися ні в чому не буде, позаяк йдеться лиш 

про одну помилку, яку він виявив у творі Кресоля стосовно своєї філософії, й 

щоб прояснити ситуацію Дельоз пропонує власне бачення того, про що 

писав. Він відносить себе до покоління філософів, яке було розшматоване 

історією філософії, вона, й це очевидно, виконує репресивну функцію, «це, 

власне кажучи, філософський Едіп» [95, p. 3]. Багато хто зі сучасників 

Дельоза не зуміли уникнути «репресій» історії філософії, а спосіб, у який це 

зробив сам Дельоз, полягає в тому, що він, займаючись попервах історією 

філософії, істотно визначив керунки своїх подальших досліджень. 

Оригінальність Дельоза, пише Рене Шерер, у тому, що він відмежувався від 

сучасних тенденцій, що нав’язувались академічним середовищем [190]. 

Твори про Лукреція, Юма, Спінозу, Ніцше мали за мету показати, що 
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зазначені автори протистояли раціоналістичній традиції. Але найголовнішу 

роль у подоланні «філософського Едіпа» відіграло уявлення, що історія 

філософії є «репродуктивним актом» (enculage). Метафора enfant monstrueux 

означає, що автор має говорити реально про те, про що його змушують 

говорити, а умова, за якої «дитина» є монстром, означає, що відбувається 

фіксація усілякого роду зміщень, вигинів, процес, якому Дельоз приділяв, 

мабуть, найбільшу увагу в потрактуванні філософій минулого. 

Для Дельоза текст є радше потоком, ніж шифром. У РП і ЛС, які йдуть 

одразу після книг про Юма, Канта, Берґсона, прослідковується уже явне 

намагання позбутися «філософського Едіпа», подолати його репресивну 

функцію. Дельоз починає говорити від власного імені, яке моментально 

деперсоналізується у множинностях і силах, що ним заволодівають. Дельозу 

були особливо до вподоби ті сторінки РП та ЛС, які він написав на основі 

реально пережитого. 

 

1.3.5. Історія філософії як картографія 

 

«Діалоги» [82].«Щоби винайти нові сили чи нові озброєння» [82, p. 9] 

потрібно не тільки розбирати чи аналізувати, приміром, божевільного, 

дитину чи філософа, а й ставати усім тим, що інтерпретуємо. Про це ми 

писали вище, розглядаючи доповідь Фуко «Ніцше, Маркс, Фройд», однією із 

ключових думок якої є теза про те, що мова хоче сказати дещо інше й більше, 

ніж вона говорить. Тепер, цей Дельозів пасаж ми припасуємо до 

потрактування історії філософії, яка безумовно заторкнута в доповіді Фуко, 

та ще більше у першій частині «Діалогів» – «Бесіда, що це, й чому це 

служить?». 

Вельми важливим є таке занняття, як конструювання проблем. Дельоз 

вважає, що формулювання проблеми має передувати намаганню її 

розв’язати. Первинною ціллю такого заняття є не відповідь на питання, а 

вихід з його поля. Коли запитують, наприклад, а чи подолав метафізику Кант, 
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то хочуть, передусім, почути так або ні. Модель питання-відповідь Дельоза 

не влаштовує, особливо той її варіант, де запитання спрямовані у прийдешнє 

чи минуле, приміром такі: а що буде зі світом? Яка доля жінки у світі? Чи 

завершилась філософія? Монотонній низці подібних питань скінченність 

точно не загрожує. У певних зрізах цих питань приховане найбільш 

несприймальне – становлення (les devenirs), які виявляємо, якщо, до 

прикладу, «підходимо до того чи іншого філософа ззаду», в 

найнеочікуваніший для нього момент, він дефілює уже без телеологічної, 

персональної чи універсальної одежі. Тоді, найбільш розрекламовані тренди 

в інтерпретації його філософії розчиняються в орієнтаціях, керунках, входах і 

виходах самого автора, це вже не історія, це географія, точніше, картографія, 

адже усі зафіксовані точки виділень, лінії втеч, різного роду до-індивідульні 

сингулярності, наносяться на полотно, формуючи загальну картину, портрет 

філософа (див., наприклад, книгу Маноли Антоніолі «Геофілософія Дельоза і 

Гватарі» [50]). Становлення-жінкою не говорить нічого про саму жінку, про її 

історію й майбуття, становлення-революціонером не та саме, що майбутнє 

його революції, становлення-філософом у жодний спосіб не відсилає до 

історії філософії, й стосується радше тих, які нею не зачеплені. 

 

1.3.6. Історія філософії як агентура влади 

 

Дельоз розповідає, що зазнав особливого впливу від двох професорів: 

Ф. Альк’є та Ж. Іполіта. Перший навчав картезіанській філософії, другий, 

передусім, філософії Геґеля. З часом, суто історико-філософські студії стали 

надмірними й недостатніми. Для Дельоза це було гірше від схоластики 

Середніх Віків. «На щастя, був Сартр» [78, p. 18], який відкрив для молодих 

філософів Зовнішнє (Dehors). Поява Сартра стала значущою не завдяки 

винайденню нової моделі, методу чи дієвих прикладів, а завдяки тому, що 

принесла зі собою «трохи чистого повітря» [78, p. 19]. Сартр допоміг 

змінити інтелектуальне середовище, запропонував радикальну новизну, 
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використовував художню й літературну техніки у філософських пошуках, які 

відповідали сучасним викликам. Історія філософії, на думку Дельоза, завжди 

була агентом влади у філософії, таким собі тираном. Ця думка, безумовно, 

сформувалась у період навчання під керівництвом Альк’є та Іполіта. Агентом 

влади, тому що думка набувала філософського образу через продиктований 

Державою дискурс. Звідси важливість таких понять як універсальність, 

методологія, питання-відповідь, правильні й неправильні ідеї, поняття, на 

кшталт, чисте право, абсолютна Держава, справедливість. Філософія, за 

таких умов, ставала офіційною мовою чистої Держави (un pur Etat). 

Через це, Дельоз не надто цікавився «офіційними темами» історії 

філософії: cogito Декарта, тріади Геґеля, критика метафізики у філософії 

Канта тощо. Натомість він звертав увагу на філософів і теми, яких історія 

філософії уникала, про які недостатньо говорила. Ця настанова виникла не 

стільки через намагання показати альтернативний до офіційного шлях 

філософування, скільки через принципово інший підхід до потрактування 

історії філософії, який засновувався на прагненні продемонструвати 

механізми, що урухомлювали концепції тих чи тих філософів, показати їхню 

«внутрішню кухню», те, чим продиктоване творення концептів та з чого вони 

складаються. Філософія є, насамперед. творчим актом, який, неодмінно, 

передбачає виробництво нового, ось чому Дельоз практично не вживає слово 

мислитель, а тільки філософ. 

 

1.3.7. Історія філософії та «подвійне існування» 

 

РП. У передмові Дельоз зазначає, що писати філософські книги так, як 

писали до того, стає неможливо. Ніцше увів до філософії нові зособи 

вираження, змінився образ театру й кіно, у зв’язку з цим Дельоз пропонує 

також переглянути питання застосування історії філософії. Як нам уже 

відомо, він пропонує для історії філософії роль, подібну до ролі колажа у 

живописі, додаючи, що вона повина відтворювати саму філософію, діяти як 
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ідентичний двійник, включаючи максимальні відмінності, притаманні 

двійнику. «Виклади історії філософії повині примислювати певний вид 

уповільнення, застигання чи знерухомлення тексту: не лише тексту, з яким 

вони поєднуються, а й тексту, до якого примикаються. Так вони є подвійним 

існуванням, а ідеальному двійникові притаманне чисте повторення старого 

тексту й тексту актуального, один в іншому. Саме тому ми повинні 

залучати історичні замітки до самого нашого тексту, щоб наблизити це 

подвійне існування. » [83, p. 5]. РП – перший твір, в якому впроваджене 

«подвійне існування», співіснування Дельозового тексту та історичних 

текстів, це пара чи союз не штибу: питання-відповідь, чоловіче-жіноче, 

чорне-біле, це радше спаяність чи симбіоз, прикладом чого є «співпраця», 

наприклад, орхідеї й оси – є становлення орхідеї осою та оси – орхідеєю; оса 

стає частиною репродуктивного апарату орхідеї, а орхідея сексуальним 

органом для оси
14

. Дельоз таке утворення називає подвійним захопленням 

(double capture). Ця дивовижна взаємодія двох біологічних істот, між якими, 

на перший погляд, немає нічого спільного, що, тим не менше, є вельми 

важливою для їхнього виживання, відтворена у Дельозових творах у вигляді 

взаємодії тексту історико-філософського й тексту актуального, симбіоз, який 

уможливлює подвійне існування та процвітання. 

На основі зазначених трактувань історії філософії, ми можемо зробити 

висновок, що Дельоз розглядав її особливості й використовував здобутки 

крізь призму формування власної філософської концепції. Ці баченння були 

сформульовані головним чином у невеликих текстах, діалогах, листах. У них 

Дельоз намагався передусім роз’яснити займану ним філософську позицію, 

що зазвичай супроводжувалося залученням історії філософії, подібно до 

того, як у найзначніших текстах він використовував її для побудови 

автономної концепції.  

 

                                                 
14

 Крізь призму даної взаємодії філософію Дельоза розглядає Арно Вілані («Оса і орхідея. Есе про Жиля 

Дельоза» [203]). 
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1.3.8. Три образи філософів 

 

«ЛC». «Образ філософа, як науковий, так і популярний, здається, був 

зафіксований платонізмом: істота сходження, що виходить з печери, 

підіймається та очищується дедалі більше на дедалі вищому ступені 

підйому» [96, p. 152]. Це власне перший образ філософа, суть діяльності 

якого – рух назустріч вищому принципу. Такий тип філософії Дельоз 

характеризує як маніяцько-депресивний. Платонізм є втіленням даного типу, 

йому притаманні злети й падіння: «Манія надихає та веде Платона… як 

каже про Ідею Платон, “вона втікає або гине…”» [ibid.]. А, скажімо, в 

смерті Сократа, Дельоз бачить «…щось, на кшталт, депресивного суїциду.» 

[ibid.]. І взагалі, вважає він, кожна філософія має свою хворобу, платонізм 

хворіє на ідеалізм. 

Другий тип філософа уособлює Емпедокл: домінація глибини, слід 

рухатись углиб печери, дедалі глибше, досократики саме там примістили 

істину, вони «філософували ударами молота… молотом геолога, 

палеонтолога» [96, p. 153]. Свинцева сандаля Емподокла протистоїть крилам 

Платона, а злетам – удари молота. Ця філософія хворіє на шизофренію: 

«…шизофренією власне філософською, абсолютна глибина, встромлена в 

тілах і думці…» [96, p. 154]. 

Мегарики, Кініки та Стоїки впроваджують новий, третій тип філософів. 

Істина перебуває уже не в царині Ідей чи глибоко в печері, а на поверхні, 

поверхневий ефект – це не сутність, а подія. Символом такої філософії постає 

Геракл: «тому що Геракл всякчас розташовується відносно трьох царин: 

пекельної безодні, небесних висот і поверхні землі. У глибині він знаходить 

тільки страшезні суміші; у небі – порожнечу, чи навіть небесних монстрів, 

які б дублювали пекельних. Що стосується землі, тут він миротворець і 

землемір, навіть поверхнею води походжає» [96, p. 157]. Здобутком цієї 

філософії є виокремлення події, позбавленої причино-наслідкових зв’язків, 

проголошення автономії поверхні, незалежної від глибини й висоти, 
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виявлення сенсів і афектів, яких не віднести ані до глибин тіл, ані до висот 

Ідей, – усе, що відбувається й проголошується, виявляється на поверхні. 

Сандаліям Емпедокла й крилам Платона протистоять поверхня, завіса чи 

мантія, ціпок або плащ, що нагадують Геркулесову дубину чи левову шкуру. 

Іноді, пише Дельоз, стоїцизм розглядають як учення, що відходить від 

платонізму й повертається до досократиків, але, насправді, відбувається 

переоцінка усього досократичного світу – все, що відбувалося на глибині, 

було відпочатковим і абсолютним, тепер, усе відбувається на поверхні, й є 

локальним та плинним: «Це світ жаху (terreur) та жорстокості, інцесту й 

антропофагії» [ibid.]. Рівночасно відбувається повна переорієнтація 

платонізму, досократичний світ стоїцизм прагне помістити ще глибше, щоб 

сильніше розчавити вагою його висоти, але, насправді, він втрачає свою 

висоту, а Ідея стає поверхневою подією, нетілесним ефектом. Межа уже не 

проходить у висоті – між універсальним і одиничним, чи на глибині – між 

субстанцією й акциденцією, і, на думку Дельоза, це завдяки кінику 

Антисфену
15

. 

Звичайно й ця філософія має свою хворобу, можливо навіть цілий 

комплекс вад, які приводять до всіляких недуг, а інколи, до благ. Дельоз, у 

зв’язку з цим, задається питанням: як назвати цю нову філософську 

діяльність, яка протистоїть водночас платонівському перетворенню 

(conversion) й поваленню (subversion) досократиків?: «Можливо словом 

збочення [perversion], яке, як би там не було, підходить системі провокацій 

цього нового типу філософів, якщо звісно, збочення окреслює певне незвичне 

мистецтво поверхонь» [96, p. 158]. Як бачимо, Дельоз використовує для 

позначення відношень між цими філософськими вченнями однокореневі 

слова, справжній сенс яких, на жаль, втрачається при перекладі; корінь/слово 

«version» означає у фр. мові варіант, версія, керунок, себто, в кожній із 

філософій, відбувається «просторова» переорієнтація; якщо платонізм і 

досократики хворіють на ментальні хвороби, які на тілі, суб’єкті, явно не 

                                                 
15

 Вплив стоїків на Дельоза детально проаналізував Ален Больє в статті «Дельоз і стоїки» [56].  
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виявляються, то кіники чи стоїки – на хвороби фізичні, чітко позначені на 

тілі та пов’язані з ним, – це різного роду збочення й вади: ненажерство, 

привселюдна мастурбація, можливість інцесту, схильність до канібалізму й 

антропофагії, але при цьому зберігається тверезість і чистота думки. 

Ця філософія проводить межу між річчю як такою, зазначеною в 

реченні, та вираженим у реченні, що поза ним не існує. У такому вченні 

субстанція, вважає Дельоз, є вторинним вираженням речі, а універсальне – 

вторинним визначенням вираженого в реченні. 

 

1.3.9. Завдання історії філософії за Жилем Дельозом, її зв’язок з 

головними положеннями Дельозового вчення 

 

Здійснена «енумерація» дає нам підстави вважати, що головними 

завданнями історії філософії Дельоз вважав такі:  

а) взаємодія концептів 

Дельоз і Гватарі
16

, розглядаючи концепт часу в філософії Канта, дійшли 

до висновку, що критика Декартового cogito відбувається насамперед через 

те, що Кант окреслив поле та сформулював проблему, яких не заповнити, не 

розв’язати в рамцях картезіанського концепту. Кант увів до cogito час, 

розуміння якого кардинально відрізняється від попередніх уявлень, – це мить 

створення нового концепту. Кантівські простір і час та Декартове cogito 

«пов’язані мостами, які є, до того ж, перехресними» [107, p. 35]. «Історія 

філософії полягає не в одній лиш дії оцінювання історичної новизни 

створених концептів, але також і в оцінці сили їхнього становлення – коли 

вони переходять від одного до іншого» [107, p. 36]; 

б) висвітлення плану іманенції 

                                                 
16

 У тексті ми часто звертатимемося до творів, написаних у співавторстві з Ґватарі. Але виникає питання: як 

розрізнити ідеї Ґватарі й Дельоза? На нашу думку, в цьому немає особливої потреби. У спільних інтерв’ю, 

як от у «Дельоз і Гватарі поясняють свою співпрацю...» [81], чи в спогадах Дельоза, наприклад, у «За 

Фелікса» [101], Дельоз доволі розлого говорить про безпосередній творчий внесок Ґватарі. Внесок 

насамперед стосувався психології, психіатрії, теорії бажання, геофілософії, а також міждисциплінарності, 

себто залучення до філософії чи психології різноманітних наукових теорій, мистецтва, літератури тощо. На 

основі цього, можна зробити висновок, що історія філософії була прерогативою Дельоза. 
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План іманенції вилучає детермінації з хаосу, з яких потім 

окреслюються нескінченні рухи та штрихи діаграм. Це дозволяє постулювати 

множинність планів, і якщо історія філософії дає так багато різноманітних 

планів, то не через ілюзію, а, зазначають Дельоз і Ґватарі, тому що кожен на 

свій манер створює іманентність, новий предмет для думки, виокремлення 

якого залежить єдино від фіксації плану іманенції. Кожен великий філософ 

окреслює новий план іманенції, себто створює новий образ думки, і, 

вважають Дельоз і Ґватарі, немає філософів, які б діяли в одному й тому ж 

плані (107, p. 52); 

в) висвітлення концептуальних персонажів 

Окрім концепту й плану іманенції існує ще концептуальний персонаж. 

Він розміщується між концептом і планом, – це той, хто виголошує: [ego] 

cogito, чим окреслює план іманенції. «Історія філософії повинина проходити 

через вивчення цих персонажів, їхніх змін згідно з планами, їхніх варіацій 

згідно з концептами. Філософія не перестає оживляти концептуальні 

персонажі, вона дає їм життя» [107, p. 61]; 

г) відтворення концептів 

Концепти, на думку Дельоза й Ґватарі, повинні мати неправильні 

контури, що би засвідчило їхнє природне, себто реальне походження. 

Універсальні концепти, чітко визначені й побудовані, зазвичай, є найменш 

цікавими. «Навіть історія філософії зовсім нецікава якщо нею не 

пропонується розворушення сплячого концепту, постановка на новій сцені, 

хоча й ціною обернення його проти себе» [107, p. 81]; 

д) історія філософії та геофілософія 

Географія є не лише набором координат, тільки географією природи, 

вона демонструє також ментальні контури, як, скажімо, карта ландшафтів – 

риси місцевості. Завдяки їй історія позбавляється культу необхідності, 

набуваючи незвідної ні до чого випадковості, вона займається уже не 

витоками, а дослідженням середовища. Важливими стають лінії втечі (lignes 

de fuite), а не структури, найменші становлення фіксуються та 
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картографуються. Врешті-решт становлення не є історією та з нею не 

пов’язано; історія протікає лінійно, й бачимо ми в той чи той момент лиш 

певну точку на ній, себто те, що відбулось. Попередні події, за таких умов, 

неодмінно трактуються через закономірності, причиново-наслідкові зв’язки, 

які не можуть бути переглянуті чи змінені. На противагу цьому, становлення 

поводить себе подібно до хвилі чи випромінювання, постійно посилюючись 

чи послаблюючись, потужно залежачи від середовища, в якому 

поширюється. 

Якщо переглядати фізичну карту землі й уявляти, що на ній 

відбувалося, й так, щоб можна було простежити геологічну еволюцію Землі, 

то нами обов’язково буде зафіксовано, як ті чи інші ділянки земної поверхні 

ставали частинами одного материка, згодом утворювали інший, ще пізніше 

тріскались, організовуючи групи островів. Дельоз пропонує дивитися на 

історію філософії так, як ми щойно дивилися на карту Землі. Якщо її 

розглядати лише як історію, яка має закономірності, факти й наслідки, 

відношення суб’єкт-обєкт, універсальне-одиничне, то творчість як така з неї 

вилучається, вона – наскрізна констатація фактів, не більше ніж 

бухгалтерській звіт. «Концепт – це не об’єкт, а територія. Він має не 

Об’єкт, а певну територію. Й сaме цим задається його минула форма, 

теперішня й можлива прийдешня» [107, p. 97]. 

М. Антоніолі у статті «Картографічні сингулярності» [51] зазначає, що 

одним із головних внесків Дельоза та Гватарі у філософію ХХ й ХХІ століть 

є вироблення геофілософії, ключовими поняттями якої є карта й картографія, 

поняття, роль яких, важко переоцінити у філософії авторів. Твором, в якому 

були розроблені принципи геофілософії, є «Тисяча Плато» [121] (далі – ТП), 

текст, де домінують такі концепти, як лінії, точки, поверхні, плани, карти, 

плато (у множині), територизація, детериторизація, згладжені (lissés) й 

борозенні (striés) простори тощо. Значущим є те, що осмислення територій і 

територизації, меж і просторів, відбувається не в полі винятково 

філософському, не метафорично, воно напрямець стосується фізичної 
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географії чи геології, це поєднання, зустріч царин, приміром, третє «плато» в 

ТП називається «Геологія моралі...». Одне «плато» постає множинністю, яка 

може з’єднатися з іншими множинностями, формуючи у такий спосіб 

ризому. 

У РП Дельоз переймався пошуками нових форм вираження, 

винайденням нової моделі й способу писання, в ЛС він уже явно 

експериментує з формами та стилями, в ТП було втілено врешті нову форму 

– образ книги-ризоми чи книги-карти, на противагу книзі-дереву. У вступі до 

ТП «Ризома» Дельоз і Гватарі пишуть: «Писати – це проводити межі, 

картографувати...» [121, p. 9]. ТП написане як ризома, що складається з 

плато. 

Тепер зіставимо виокремлене зі самою філософією Дельоза, аби 

продемонструвати її щільний зв’язок з історією філософії. 

а) взаємодія концептів  

У Дельоза вельми часто один концепт експлікується через інший або 

через множину інших, які, у свою чергу, можуть експлікуватися через один 

єдиний, який, втім, може мати чимало частин. Це можливо насамперед через 

те, що Дельозові концепти не є статичними і неподільними. Вони вельми 

сегментовані, мають різні рівні функціонування, які впливають на різні 

зовнішні сингулярності та проблематизують їх. Розглянемо цю взаємодію на 

прикладі концепту тіло без органів (corps sans organes). 

«Тіло без органів є бажанням, це те, що і через що ми бажаємо» [121, 

p. 203]. Не завжди у текстах Дельоза тіло без огранів поєднується з 

концептом бажання і навпаки. Але це тільки через те, що тіло без огранів не 

є безпосередньо даним на відмінну від бажання. Тіло без органів необхідно 

створити. А створюється воно через впровадження [Дельозом] особливого 

режиму функціонування бажання – бути знеособленим.  

б) висвітлення плану іманенції 

Тіло без органів постає також як план іманенції бажання. Дельозове 

розуміння концепту бажання відрізняється від інших розумінь тим, що 
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функціонує лише в конкретно визначеному полі іманенції. Наприклад, у 

Бодріяра планом іманенції для бажання є знаки і речі, предмети покупок, 

продажу і споживання, себто те, що, згідно з Бодріяром, визначається 

бажанням [55]. 

в) висвітлення концептуальних персонажів 

Здебільшого (зокрема в АЕ) концептуальним персонажем для тіла без 

органів або бажання є шизофренік. Одначе, в Дельоза і Гватарі є і негативні 

концептуальні персонажі. Наприклад, священник. У ТП (Розділ 6. «Листопад 

28, 1947: як зробитися тілом без органів?») автори бачать (метафорично) у 

священникові руйнівника бажання як такого. Адже, згідно з Дельозом і 

Гватарі, щоразу коли бажання зраджено чи вирвано з його поля іманенції, за 

цим стоїть священник.  

г) відтворення концептів 

Тіло без органів є концептом із тієї Дельозової серії, яка не стосується 

безпосередньо історії філософії. До таких можемо також зарахувати: ризома, 

плато, рітурнель, номад тощо. Ці концепти мали не лише неправильні 

контури, а і взагалі концептами не були. У цьому випадку можна говорити 

радше про відтворення слів/термінів (орган у творчості Арто, ризома у 

ботанці, плато в географії), які Дельозом були концептуалізовані.    

д) геофілософія 

У 10-му розділі («Становлення-інтенсивністю, становлення-твариною, 

становлення-несприйнятним») ТП Дельоз і Гватарі пишуть: «географія 

проти історії, карта проти кальки, ризома проти деревності» [121, p. 363]. 

Це речення є, на наш погляд, головною методологічною настановою пізнього 

Дельоза, особливо це помітно в АЕ і ТП. У Дельоза карта постає місцем 

функціонування філософії. Між концептами завжди зберігається відстань у 

географічному сенсі цього слова. Тим не менше, концепти сильно 

взаємодіють. Що лежить в основі цієї взаємодії? На думку Дельоза і Гватарі, 

це становлення. «Становлення є рухом, завдяки якому лінія полишає 

точку...» [121, p. 360]. «Становлення є анти-пам’яттю» [ibid.]. Географія 
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проти історії, позаяк історія пронизана незворотнім часом, карта проти 

кальки, позаяк калька є лише дубляжем, ризома проти деревності, позаяк 

дерево незмінювально структуроване. Але це зовсім не означає, що автори 

ТП виступають проти часу, дубляжу та структури, вони проти незворотності, 

одновимірності (лише) та незмінювальності. Ось чому для Дельоза і Гватарі 

важлива географія, а конкретно картографія, адже щоразу на карту можна 

наносити все нові і нові контури або змінювати вже нанесені, можна 

«номадувати» повторно і повторно, «номадувати» щораз різними локаціями 

(план іманенції), долаючи різні відстані. У цьому і полягає, на наш погляд, 

сенс геофілософії. 

Одначе, з описаного в даному підрозділі аж ніяк не випливає, що 

історія філософії в текстах Дельоза калькує його філософію або навпаки. 

Історія філософії є частиною філософської карти Дельоза, часто 

несприйнятною і абстрактною, втім вельми значущою. Її можна порівняти з 

градусною сіткою карти Землі, себто з системою меридіан і паралелей. В 

якому місці Землі ми б не опинилися, це місце матиме координати. І в 

даному випадку координати не калькують локацію, а локація не калькує 

координати. У них зовсім різні системи функціонування. Попри те, певна 

локація відповідає певним координатам і навпаки. 

 

1.4. Різновиди інтерпретаційних стратегій в історико-філософських 

творах Жиля Дельоза 

 

На наш погляд, Дельозів підбір інтерпретаційних стратегій 

безпосередньо пов’язаний з філософськими настановами цього автора, себто 

останні превалюють над змістом історико-філософських вчень. У ранніх 

історико-філософських творах Дельоз не вдається до загального опису 

концепції того чи іншого філософа чи деталізованого аналізу змісту його 

праць. Зазвичай Дельоз виокремлює певну деталь чи сукупність деталей і 

вивчає різні режими їхнього функціонування. У ранніх текстах Дельоза є 
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надзвичайно багато сформульованих на основі досліджуваного матеріалу 

запитань, на які він одначе відповідає самостійно, часто не залучаючи автора, 

якого інтерпретує. А це, на наш погляд, вказує на превалювання 

філософських ідей Дельоза над ідеями того чи того інтерпретованого ним 

філософа. 

У критичній літературі, як ми побачили вище (20-29 сс.), головним 

чином описується зміст історико-філософських інтерпретацій у філософії 

Дельоза, тоді як форма й спосіб залишаються здебільшого незаторкнутими. 

Отже, мета підрозділу 1.4 полягатиме в тому, щоб на основі аналізу змісту 

критичної літератури й праць Дельоза дослідити та описати форму й стиль, 

виокремити інтерпретаційні стратегії та їхнє значення у філолософії Дельоза. 

Потрібно здати собі справу в тому, що Дельоз не інтерпретував філософські 

вчення минулого за чітко визначеною методологією, його тлумачення, на 

наше припущення, міцно прив’язані, а подекуди, цілковито невід’ємні від 

його філософії. Через це результати дослідження й виокремлення 

інтерпретаційних стратегій міститимуть не завжди виразні й однозначні 

формулювання, притаманні методологічним описам, чому також сприяє 

невелика кількість спеціальних критичних текстів. Передусім ними будуь 

слова чи вирази, поняття й терміни, які стосуються манери й форми 

Дельозової філософії, її завдань і напрацювань, концепти, вироблені 

філософами минулого, що були реактивованими в ній. 

Деякі дослідники, як, наприклад, Г. Лардо
17

, вважають, що Дельоз у 

своїй філософії фальсифікував філософські вчення минулого, інші, серед 

яких уже згадувана Антоніолі
18

, що він їх прикрашав. Р. Лемійо посідає 

проміжну позицію. У статті «Юм і Берґсон, практика методу в Дельоза. 

Рефлексії щодо етики прочитання» він ставить питання так: «Що робить 

Дельоз коли читає авторів?» [162, p. 70]. Для Лемійо дане питання не лише 

методологічне та практичне, а й повною мірою етичне. Для нас же значущим 

                                                 
17

Див. написаний ним розділ у книзі «Жиль Дельоз. Іманентність і життя» [153]: «Історія філософії як 

відмінне від філософії занняття».  
18

 Див. твір «Дельоз і історія філософії» [48].  
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є методологічний і практичний аспект цього питаня, те, в який спосіб 

здійснювалась інтерпретація, те, яким чином формуються й 

виокремлюються, в залежності від різних прочитань окремих авторів, 

інтерпретаційні стратегії. 

На початку попереднього підрозділу ми писали про те, що розбір 

історії філософії Дельоз здійснював щонайменше двома способами: 

репродуктивний акт в межах «цнотливих» концепцій та мистецтво портрета. 

Зазвичай вони використовувались окремо, іноді один підхід мав ледь 

відчутну перевагу, а подекуди ініціатива в тексті невідчутно переходила від 

одного до іншого, та, як це часто буває у творах Дельоза, чітко зафіксувати 

цю динаміку задача не із легких
19

, що, тим не менш, буде нашим завданням. 

У цьому підрозділі ми розглянемо інтерпретаційні стратегії в історико-

філософських (ранніх) творах Дельоза, позаяк у них очевидно окреслені та 

застосовані прийоми, притаманні всій його філософії. Аналіз таких стратегій 

уможливить також з’ясування умов, за яких відбувався перехід від історії 

філософії до філософії, яку репрезентують твори, написані Дельозом після 

1968 року. Ми вважаємо, що в питомо філософських творах виокремлення 

інтерпретаційних стратегій не є першочерговим завданням, адже в них 

передусім формується власна концепція автора, й саме від цього, насамперед, 

слід відштовхуватися, розглядаючи місце того чи іншого філософа в такому 

творі. В нашому дослідженні ми розглянемо практично всі аспекти 

присутності філософії Ляйбніца у творах Дельоза. Його ранні історико-

філософські твори не дають достатнього матеріалу для розробки цієї 

тематики, адже вони присвячені конкретному філософу, його вченню й 

специфіці. Безумовно, інтерпретаційні стратегії, розвинуті в цих текстах, 

знайшли продовження в пізніших творах, однак це стосується уже власне 

реактивації. 

 

                                                 
19

 Наприклад, у книзі Ф. Досе «Жиль Дельоз і Фелікс Гватарі. Перехресна біографія» [126] розділ, 

присвячений першим історико-філософським творам Дельоза, називається «Мистецтво портрета». На наш 

погляд, ці твори є радше прикладом підходу enfant monstrueux.  
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«Емпіризм і суб’єктивність. Есе про людську природу за Юмом» 

 

У передмові до американського видання ЕС [105] Дельоз писав: «Іноді 

ми мріємо про історію філософії, яка б містила перелік нових концептів, 

привнесених великим філософом, які є його найсуттєвішим творчим 

внеском» [105, p. 341]. У передмові до американського видання РП Дельоз 

зазначав відмінність способів писати «в історії філософії й у філософії. В 

першому випадку ми вивчаємо вказівник чи інструменти великого 

мислителя
20

, його здобич і трофеї, континенти, ним відкриті» [103, p. 280]. 

В ЕС Дельоз описав не тільки створені Юмом концепти, а й те, як вони 

функціонують, їхнє відношення до емпіризму, конституювання людської 

природи через суб’єктивність. Виходячи з цього, Дельоз формулює питання 

наступного штибу: «Як ум стає суб’єктом?», «Як виображення стає 

здібністю?» [84, p. 3], «Як зібрання стає системою?» [84, p.22]. Усі ці 

питання можна звести, на нашу думку, до одного, найголовнішого, 

сформульованого Дельозом у п’ятому розділі «Емпіризм і суб’єктивність»: 

«… як у даному може усталитися суб’єкт, який долає дане?» [84, p. 92]. 

Дельоз прагне пояснити те, що суб’єкт, який винаходить і вірить, дієвий 

субєкт, усталюється в даному таким чином, що перетворює дане на синтез. 

Так сформульована проблема допоможе розкрити, вважає Дельоз, сутність 

емпіризму. 

В ЕС Дельоз розвиває методику постановки питань і формулюваня 

проблем. В аналізі філософії Юма на перший план висунуто проблеми, які 

намагається розв’язати автор, він пише: «Насправді, філософська теорія є 

нічим іншим, як добре розгорнутим питанням, сама по собі, в собі, 

філософська теорія полягає не в розв’язанні проблеми, а в розгорненні, аж до 

кінця, необхідних імплікацій сформульованого питання» [84, p. 119]. 

Юм розвинув теорію ідей як атомізм, та теорію відношень, як 

асоціанізм. Критики філософії Юма, пише Дельоз, закидають йому те, що він 

                                                 
20

 «Penseur», слово, яке вкрай рідко використовує Дельоз у своїй творах.  
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«атомізував» дане (donné), вважаючи причиною цього суб’єктивність, 

власний досвід чи час, у якому жив і працював автор. У зв’язку з цим, 

атомізм чи асоціанізм, чи інші так критиковані концепції, трактуються як 

сумнівні філософеми, що дискредитують, насамперед, філософа, а вже потім 

його систему. Це, на думку Дельоза, нічого не пояснює й нічого істотного в 

такому розгляді немає. Насамперед потрібно зрозуміти якою є філософська 

теорія, яке підґрунтя в запроваджених нею концептах, адже створена вона не 

ex nihilo, їй щось передує та її зумовлює, й це не завжди одноосібно досвід 

автора чи його враження. Важливою є не критика, яка демонструє 

нестатечність некоректно сформульованого питання, нерелевантного щодо 

стану речей. Позитивною й дієвою вона стає тоді, коли ставить питання по-

іншому, видозмінює й удосконалює його. Що стосується атомізму та 

асоціанізму, то вони є необхідними імплікаціями питання: як суб’єкт 

усталюється в даному? Чи такі проблеми, як проблема відношень, зовнішніх 

щодо ідей, яку пояснює, наприклад, імплікація попереднього питання – 

асоціанізм. 

Це, на думку Дельоза, й визначає суть емпіризму: постановка точної 

проблеми й точний опис її умов. Згідно з Кантівською дефініцією, яка стала 

класичною, емпіризм – це теорія, за якою пізнання не лише починається з 

досвіду, а й виводиться з нього. Дельоза ж ця дефініція не зовсім влаштовує, 

адже він вважає, по-перше, що для емпіризму саме пізнання не настільки 

важливе, це лише засіб практичної діяльності; по-друге, що для емпіриків, 

зокрема для Юма, досвід не є основоположним у тій мірі, яку визначила вся 

подальша історія філософії. Дельоз виділяє два головні сенси досвіду згідно з 

Юмом: перший говорить про те, що відношення між зібраними окремими 

перцепціями не виводяться з досвіду, а є результатом дії принципів асоціації, 

які (що вельми істотно) в досвіді усталють суб’єкта, що виходить за межі 

досвіду, другий, що й самі ці принципи з досвіду не виходять, оскільки сам 

досвід, згідно з Юмом, повинен розумітися як принцип. 
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Виходячи з цього, емпіризм неможливо визначити як теорію, за якою 

пізнання виводиться з досвіду. Дельоз пропонує використовувати слово 

«дане», як те, про що говорить і з чого виводиться емпіризм як теорія. Дане, 

як і досвід в Юма, можна розуміти двоїсто: даним є як зібрання ідей, чи 

досвід, так і суб’єкт у цьому зібрані, який виходить за межі досвіду; себто 

даними є відношення, не залежні від ідей. 

Такого штибу дуалізм визначає емпіризм і відображає його в питанні: 

Як суб’єкт усталюється в даному? Емпіризм Юма – це філософія практики й 

імплікованого суб’єкта, невіддільного від обставин даного. Різного роду 

обставини афектують людські пристрасті, що дозволяє вибудовувати 

сингулярності в різних царинах: економіці, праві чи моралі. Згідно з 

Дельозом, Юма аж ніяк не можна звинувачувати в тому, що він розпилив, 

себто атомізував дане. Атомізм, як і асоціанізм, корелює з його концепцією 

суб’єкта, усталеного в даному. П. де Мартелаере в статті «Жиль Дельоз 

інтерпретує Юма» пише, що Дельозів розгляд філософії Юма є «чимсь 

чужим у словнику історичного Юма» [168, p. 224]. Щодо відображення 

загального тла концепції шотландського філософа це, можливо, й так, але 

безперечним здобутком Дельоза є те, що він об’єднав різноспрямовані 

вектори цієї філософії одним керунком, підпорядкованим намаганню 

продемонструвати, що конституювання суб’єкта відбувається в даному. 

Д. Роф на початку розділу «Девід Юм» книги «Філософський родовід 

Дельоза» [122] розглядає ранні книги ЕС та «Ніцше і філософія» [98] (далі – 

НФ) крізь призму впливу на формування подальшої філософії Дельоза. 

Перевага, на думку автора, на боці останньої, адже тематика НФ 

зустрічається й була розвинута в пізніших тестах, мотиви й стиль книги були 

визначальними щодо філософської позиції, найупізнаванішої серед інших, 

притаманних Дельозові. Натомість, в ЕС запропоновані й проаналізовані 

терміни та концепти, які меншою мірою викликають асоціації зі зрілою 

версією філософії Дельоза, позаяк, вважає Роф, ми ніде більше не 
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прочитаємо про роль Бога в організації світу культури, про кінцевість чи 

реальну метафізику. 

Якщо дивитися окремо на інструменти й на роботу, яку вони мають 

виконати, то ми неодмінно помітимо, що між ними більше відмінного ніж 

спільного, лише дія, себто застосування інструменту, дозволяє поєднати його 

із виконаною ним роботою. Припустивши адинамію концептів можна з 

упевненістю констатувати, що вони не є результативними, саме це, на нашу 

думку, притаманне розглядові філософії Юма в творчості Дельоза, 

запропонованому Рофом. 

Інтерпретація Юма здійснювалася в той період, коли в академічному 

середовищі Франції переважно вивчали й писали про «три Н» («les trois H»), 

себто про філософію Геґеля, Гусерля та Гайдеґера. Варто також зазначити, 

що професори, в яких навчався Дельоз, присвячували свої курси також 

філософії Юма: Ж. Іполіт у 1946-47 роках читав курс про нього. Й 

невипадково, що саме Іполіту був присвячений перший твір Дельоза. Твір, у 

якому емпіризм був представлений як плюралізм, дане замінило досвід, 

суб’єкт усталюється в даному таким чином, що перетворює його на синтез, 

адже ціль полягає не в тому, щоби виявити вічне, абсолютне чи універсальне, 

а знайти умови, за яких проходить виробництво нового, – це основоположна 

настанова Дельозової філософії – стан речей не є єдностями чи цілісностями, 

а множинностями. З точки зору емпіризму, вважає Дельоз, істотним є саме 

слово множинності. Завдання філософії, отже, полягає в тому, щоб 

простежити лінії, з яких складаються множинності й виокремити відповідні 

множинностям концепти. Лінії є безпосереднім становленням на полі даного, 

що кардинально відрізняється як від єдностей, так і від історії, в якій вони 

постають: «Множинності сформовані із становлень без історії, з 

індивідуації без суб’єкта (спосіб, у який індивідуалізується річка, клімат, 

подія, день, година дня)…Іншими словами, концепт існує в емпіризмі так, як і 

в раціоналізмі, але має зовсім інше застосування та іншу природу: це буття-

множинним замість буття-одним, усе-буття чи буття як суб’єкт. 
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Емпіризм фундаментально пов'язаний з логікою, логікою множинностей (…). 

[104, p. 285]». 

І неодмінно з логікою сенсу: «Логіка сенсу усуціль інспірована 

емпіризмом» [96, p. 32]. У ЛС емпіризм розгладається таким, яким він 

вийшов з ЕС. Дельоз говорить про те, що лише емпіризм у змозі вийти за 

межі позірностей досвіду та не потрапити у володіння трансцендентного. 

Події й сингулярності, що виникають/синтезуються з множинностей даного, 

зумовлюють нейтральність сенсу, його автономію. Вона легітимізується не 

лише через те, що є віддаленою від вимірів, у відповідності до яких, виник 

сенс, а радше через те, що він напрямець не припасований до актуалізації 

своєї потенційної енергії, до, іншими словами, здійснення своїх подій, які 

зумовлюються ступенем контакту з поверхнею, й які можуть бути 

внутрішніми й зовнішніми, колективними чи індивідуальними. Й це, на 

думку Дельоза, надає сенсу проблемного статусу, адже сингулярності 

розподіляються в даному як топологічні події, себто на даному, в такий 

спосіб визначаючи нові координати й виміри. Дельозу цей механізм нагадує 

періодичну систему хімічних елементів, – ми дізнаємося спершу де 

знаходяться елементи в таблиці, а вже потім якими вони є. Іншими словами 

ми вихвачуємо із поля даного сингулярності, сукупності сингулярностей – 

події, перетворюючи їх на сенс, який говорить про щось, описує територію та 

скеровує лінії, що є процесом активним, умовою, яка виробляє нове, є 

синтезом: емпіризм як дане й суб’єктивність як синтез – одна із ключових 

ідей першого Дельозового твору, одна із тих, які плідно інспірували усю 

подальшу його творчість. 

Рене Лемійо, описуючи методику ранніх історико-філософських 

інтерпретацій Дельоза, пише, що досліджувані ним концепти представлені 

дієвими, вони залучені до розв’язання реальних проблем, є практично 

значущими. У двох останніх реченнях ЕС, до яких відсилає Лемійо, Дельоз 

пише: «Філософія повинна конституюватися як теорія того, що ми робимо, 

а не як теорія того, що є. Те, що ми робимо, має свої принципи; Буття якщо 



 56 

й може бути ухопленим, то лиш як об’єкт синтетичного відношення з 

самими принципами того, що ми робимо» [84, p. 152]. Ми уже не вивчаємо 

теорію якщо запитуємо про те, що роблять концепти, ми вивчаємо їхню 

діяльність, вивчаємо практику. Лемійо такий інтерпретаційний прийом, 

вдаючись до лексикону лінгвістики, називає перформативним (перформатив 

– це висловлювання, яке водночас постає і тією дією, яка ним висловлюється: 

«я стверджую це», «я проголошую вас чоловіком і дружиною» тощо; 

перформативне висловлювання не описує, а постає безпосередньою дією). 

Для означення інтерпретаційної стратегії, яка викристалізувалась в ЕС, 

ми використаємо поняття перформативу, вельми вдало, на наш погляд, 

запропоноване Лемійо в контексті тлумачення Дельозом філософії Юма. 

Стратегія, яка далеко не обмежується ЕС, є вельми вагомою й ключовою в 

інших текстах, де набуває значних видозмін, посилюється чи послаблюється 

в залежності від проблем, які розв’язуються, й полягає в тому, що 

відбувається переорієнтація досліджуваних концептів і термінів. 

 

«Ніцше і філософія» 

 

 У підрозділі «Сенс» Дельоз пише, що філософію Ніцше не можна 

вважати збагнутою доти, доки не усвідомимо її плюралізму [98, p. 4]. Далі 

йдеться про те, що плюралізм, себто емпіризм, є ні чим іншим, як самою 

філософією. Ця думка – свого роду місток між попереднім твором Дельоза й 

текстом, написаним за дев’ять років – НФ.  

 У чому полягає плюралізм філософії Ніцше? На думку Дельоза, в тому, 

що вона занурює нас в ідею внутрішньо властивої речам багатогранності, 

існування множинності речей. Зважування найдрібнішого, оцінка деталей, 

вимірювання сил, що визначають у той чи той момент стан речей і їхню 

співвіднесеність з іншими речами є, вважає Дельоз, мистецтвом 

інтерпретувати. Йдеться про інтерпретацію в чомусь перформативну, адже 

вона фіксує активності, які в підсумку обов’язково до чогось призводять. 
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Якщо в ЕС інтерпретація зосереджена на самих речах, то в НФ – на силах, які 

ними заволодівають. Згідно з Ніцше, пише А. Буаніш, «відправним пунктом 

для мислення є не свідомість чи суб’єкт, а різні комбінації сил...» [67, p. 64].  

Дельоз у НФ насамперед намагається виділити, синтезувати (в 

хімічному сенсі цього слова) струшувальну силу тез Ніцше, спрямованих 

проти історії філософії, вужче проти діалектики Геґеля. «Ударами молота» 

розбиваються сенси й цінності, якими обліплені зусебіч універсальні й вічні 

істини. Ніцше критикує будь-які абсолютизації цінностей і сенсів, бачачи в 

них вияви того, що є щільно прив’язаним до різних точок зору, до активних 

сил, які конституюють їхній динамізм. Саме ці сили філософія й повинна 

виявляти, так стаючи «симптоматологією» або ж «семеологією» [98, p. 3]. 

Така переоцінка зовсім не передбачає віднайдення якогось відпочатково 

покладеного, а нині втраченого сенсу. Останній бачиться не резервуаром, на 

дні якого приліпилось суттєве, а уформованим ефектом, закони й принципи 

формування якого слід відкрити. Якщо описувати послідовно становлення 

речей, то неодмінно маємо описати й становлення тих сил, що заволоділи, чи 

заволодіватимуть цими речами, що повсякчас модифікують їхнє значення й 

сенс. 

Для Дельоза Ніцше це анти-Геґель, його філософія є анти-

діалектичною. Поняття негації й суперечності заводять філософію у 

безвихідь, позаяк вона залишається всеохопно залежною від початкової 

тотожності, негація якої постає лише як незапланований дубль. Ось звідки 

бере початок такий важливий концепт Дельозової філософії як різниця 

(différence). Саме цей концепт у НФ пояснює лейтмотив філософії Ніцше. 

Йдеться про «розрізнювальне начало» (élément différentiel), яке, синтезоване 

Дельозом з творчості Ніцше, є передусім оцінкою тих чи тих цінностей, 

критичною та творчою водночас.  

Злопам’ятству й гріховності в християнстві Ніцше протиставляє 

«автономного» індивіда, звільненого від моралі звичаїв, людину, яка здатна 

дати обіцянку [30]. Інтерпретуючи цю думку в звичний для себе спосіб enfant 
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monstrueux, Дельоз перетворює її на екзальтацію людини, звільненої від 

моралі, а відтак безвідповідальної. На його думку, безвідповідальність є 

найшляхетнішою та найпрекраснішою таємницею Ніцше. Злостивість, 

провина, нечиста совість, себто реактивні сили, є не психологічними вадами, 

а результатом семітсько-християнської думки, є способом мислити та 

інтерпретувати. З огляду на це, Ніцше ставить перед собою завдання винайти 

нові способи інтерпретації й мислення.  

Інтерпретуючі ідеї Ніцше Дельоз ставить у центр розрізнювальне 

начало, сила якого надає речам сенсу. Наприклад, концепт вічне повернення, 

за яким будь-що постале повертається згідно з циклічними рухами, бачиться 

Дельозові результатом відбору сил, вилучення слабини внаслідок 

диференціації, а тому повернення не є тим самим, повернувшись, воно стало 

іншим.  

Із прочитання філософії Ніцше випливає нове завдання філософії, яка 

не повинна більше задовольнятися відображанням свого часу, вона має 

прийти до радикалізації критики свого часу, щоб виникнути з нього, з його 

модифікацій, через несвоєчасність, неактуальність запитування й креативні 

сили. Таку інтерпретаційну стратегію Дельоз називає «методом 

драматизації», який істотно змінює спосіб запитуваня, від традиційно 

метафізичного: «що це?» відбувається перехід до питань: «хто?», «скільки?», 

«де?» і «як?», питань, що не так відкривають сутність, як визначають і 

описують щось важливіше, притаманне Ідеї. Цей метод був тематизований 

Дельозом на дебатах, які відбулись у 1967 році з приводу філософії Ніцше
21

. 

Завдяки драматизації Ідея втілюється і актуалізується, диференціюється. Ідея 

в самій собі містить систему диференційованих відносин, а також передбачає 

розподілення прикметних чи сингулярних точок, які з неї виходять. Це 

говорить про те, що Ідея, перш ніж диференціюватися в актуальному, є 

продиференційованою в собі. Ідея, вважає Дельоз, є не ясною або чіткою, а 

                                                 
21

 У посмертному збірнику малих творів Дельоза «Пустельний острів» текст дебатів був опублікований під 

назвою «Метод драматизації» [91, p. 131].  
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«чіткою-темною» [91, p. 132], посилаючись на відповідну думку Ляйбніца. 

Метод драматизації в усій його сукупності Дельоз пов’язує з концептом 

«differen
c

t
iation» (différentiation – диференціювання, différenciation – 

диференціація). Отже, диференціювання відповідає втіленню, себто певній 

внутрішній реалізації, а диференціація – актуалізації, реалізації зовнішній.  

 

«Критична філософія Канта: Вчення про здатності» 

 

КФК була видана в 1963 році й присвячена філософу, якого важко 

віднести до числа тих, які ідейно формували думки Дельоза. Невдовзі після 

публікації він казав, що цю книгу написав проти «ворога», але незабаром, у 

1968 році у статті «Ідея походження в естетиці Канта» [87] уже не 

приховував свого захоплення творами Канта. Саме подив став тим ключем, 

який відкрив для Дельоза головні ідеї його вчення: «Саме через силу 

здивування ми віднаходимо справжню критику» [115, p. 192].  

Геній Канта, на думку Дельоза, полягає у відкритті людини, складеної з 

двох відмінних здібностей: сили інтуїції, сприйняття, джерелом яких є 

відчуття, та сили здатності розуміти (Verstand/entendement), яка визначає 

форму пізнання. Поміж цими двома різнорідними вимірами Кант бачить 

незадіяну широчінь, яка є детермінантою людської природи. Цей момент 

Мадалена Аліні описує як «L’incrinatura dell’Io» [43, p. 20] («розтріскування 

Я»). У вченні філософа інтуїція та сила розуміти стають незмірними, навіть у 

перспективі скінченного та нескінченного. В цьому й полягає переворот, 

здійснений Кантом: данність і дискурсивність не компенсують одна одну, 

широчінь між ними не може бути заповненою чи усуненою. Постулюючи 

відмінність між простором-часом і «Я мислю», Кант з’ясовує умови пізнання, 

і тут з’являється третя здібність, яка функціонує «між» – «схематизм 

виображення».  
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Результатом коперніанської революції стало те, що об’єкт був 

підпорядкований суб’єкту: «Те, що саме ми є визначальними, є найпершим, 

чого вчить нас коперніанська революція...» [92, p. 23]. В «Критиці чистої 

рації» явища, як об’єкти трансцендентальної дедукції, підводилися під 

категорії (оскільки концепти – виріб здатності розуміти) й законодавчий 

розум, зчаста перебуваючи «під тиском» здатності бажати, знаходиться в 

царині розуму практичного, автономної волі, задля здійснення якої потрібна 

свобода. В центрі вчення про трансценденталізм Кант розміщує 

використання іманентності, що й слугує тим плацдармом, на якому «діє» 

автономна воля. З цього приводу Дельоз пише: «Трансцендентальний метод 

є зажди визначальним щодо іменентного використання розуму, відповідно до 

одного з його інтересів» [92, p. 54]. 

Попри критику філософії Канта, деякі дослідники, як-от Венсан 

Декомб, зараховували Дельоза до її прибічників: «Жиль Дельоз є передусім 

посткантіанцем» [125, p. 178]. Кант встановив межі для часу, суб’єкта, 

думки, а найбільше для пізнання, «ніколи, одначе, не насмілившись їх 

подолати» [48, p. 87], пише Антоніолі. Дельоз якраз і намагається це 

здійснити, вивільнити множинності, упорядковані гомогенним і незворотним 

часом, пропонує підхід, згідно з яким темпоральність є гетерогенною, а її 

фрагменти, як пише Жан-Кле Мартен, «не сходяться більше через ідеєю 

відновленої тотальності» [169, p. 34]. 

Дельоз наполягає на автономності трансцендентального, іманентного, 

чогось нейтрального, що стає очевидним коли до цього залучити 

інтерпретацію емпіризму як теорії даного, головним фактом якої є чиста 

різниця, спонтанність побудови ліній і їхніх видозмін, найрізноманітніші 

стани і етапи становлення.  

Дельозова філософія відзначається тим, що навіть найвіддаленіші від 

неї речі стають її неодмінною рисою, вона свого роду нейтральне поле, на 

якому все стає можливим, машина тотального синтезу, переважно 

диз’юнктивного, прикладом якого є ряд: говорити-їсти-дефекувати-дихати, 
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і також, на нашу думку, інтерпретація філософії Канта. Парне, ставлячи 

питання в алфавітному інтерв’ю, дійшла до букви «К», на яку у французькій 

мові надзвичайно мало слів, здебільшого це слова іншомовні, спеціальні 

терміни чи власні назви, тим не менше, знайшла одне, одночасно віддалене і 

близьке, як слова у наведеному вище диз’юнктивному ряді – «Кант». Деякі 

моменти філософії Канта викликали в Дельоза відчуття жаху, яке, одначе, 

було змішане з відчуттям захоплення, позаяк він вважав Канта геніальним.  

Те в ученні Канта, що викликало в Дельоза захоплення, було 

сформульоване в передмові до англійського видання КФК: «Про чотири 

поетичні формули, які могли би резюмувати філософію Канта» [116]. 

Формула перша «Розруй пов’язі часів» (Переклад наш. – П.Б.) [116, p. 40] – 

цитата з «Гамлета» (The time is out of joint). Якщо час залишається зв’язаним, 

то він підпорядкований руху, себто час, за такого погляду, є мірою руху, 

інтервалом або числом. Здобутком «Критики чистої рації», на думку Дельоза, 

було те, що час став незалежним від руху, те, що саме рух зумовлюється 

часом; формула друга: «Я є іншим» [116, p. 42] – цитата із Артюра Рембо. 

«Я» існує в часі, отже, постійно змінюється, здійснюючи синтез часу, того, 

що відбувається в часі, й розділяє кожну миттєвість на минуле, теперішнє і 

майбутнє. Час відділяє «Я» від «Его», як чогось усталеного; формула третя: 

«Яка це мука – бути під керуванням законів, яких не знаємо!... Позаяк 

характер законів унеобхіднює в такий спосіб секретність їхнього змісту…» 

[116, p. 45] – цитата з Кафки. Кант бачить закон в ранзі вищої інстанції. Благо 

залежить від закону, а не навпаки. Сам по собі закон говорить не про те, що 

нам потрібно робити, а про те, якому суб’єктивному правилу слід 

підпорядкуватись, хай якою буде наша поведінка. Закон як чиста форма в 

«Критиці практичної рації» відповідає часу як чистій формі в «Критиці 

чистої рації»; формула четверта: «Прийти до невідомого через розладнання в 

усіх відчуттях,… довге, важезне й обдумане розладнання в усіх відчуттях» 

[116, p. 46] – цитата з А. Рембо. Філософські побудови Канта пронизані 

усіляками розривами, великі відстані між Я та «Еґо», між виображенням і 
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здатністю розуміти, між законом і знанням його підгрунття. Здібності 

протистоять одна одній, кожна ростягнута по своїй довжині, і сходяться вони 

лише у розладі. Такий зв'язок, вважає Дельоз, є головним відкриттям 

«Критики сили судити», тоді як у «Критиці чистої рації» було виявлене 

розладнання, яке знову об’єднує.  

Поетичні формули, якими Дельоз резюмує філософію Канта, вказують 

саме на її естетичне сприйняття. Те, в який спосіб були побудовані 

концептуальні конструкції, архітектурний план, на якому безліч вільного 

місця, широчінь, яку повина заповнити здатність виображення, було 

предметом інтерпретації Кантівської філософії. Така стратегія у творах 

Дельоза зустрічається вельми рідко, вона не простежується в розгляді 

філософії, наприклад, Геґеля, Киркеґора чи Декарта, вона не реактивує й 

навіть не реактуалізує концепти Канта, а розвиває здатність дивуватися 

принципам побудови. З іншого боку диз’юнктивний синтез, один із 

ключових у Дельозових побудовах, є, на нашу думку, ще одним приводом 

звернення до Канта, й що прикметно, його інтерпретація в КФК є 

диз’юнктивним синтезом по відношенню до самих історико-філософських 

вподобань Дельоза. Таку інтерпретаційну стратегію можна назвати 

естетично-диз’юнктивною, яка є позитивною і негативною водночас. 

Приховане у творах Канта викликало захопленя, те, що на поверхні – не 

цікавило і Дельозом не засуджувалось, а було відкинуте як неприйнятна 

система поглядів.  

 

«Берґсонізм» 

 

Цим твором Дельоз продовжив лінію, яка йшла повз тодішні академічні 

інтереси, себто повз великі «les trois H
22

». Привід написати про Берґсона дав 

М. Мерло-Понті, коли запропонував Дельозу укласти розділ «Берґсон» для 

твору «Знамениті філософи» [163], що виходив за його редакції у 1956 році.  

                                                 
22

 «Три Н», йдеться про Геґеля, Гусерля та Гайдеґера (Hegel, Husserl, Heidegger).  
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З цього моменту Дельоз починає розглядати великих філософів крізь 

призму їхньої здатності винаходити нові концепти. У випадку Берґсона ми 

маємо: тривалість, пам'ять, життєвий порив, інтуїція, які, безумовно, 

нерозривно пов’язані з його вченням. Берґсон, вважає Дельоз, закладає 

підвалини своєї концепції через установку правильно формулювати 

проблеми, які щонайперше необхідно розв’язати, пропонує метод, за 

допомоги якого можна усунути хибні проблеми, метод інтуіції. Дельоз 

виділяє дві характеристики інтуїції за Берґсоном: по-перше, вона 

уможливлює бачення речей; по-друге, вона представляється як вороття. 

Головним призначенням такої концепції є подолання дуалізму між чуттєвим і 

інтелігібельним світом, які, на думку Берґсона, усуціль спричинені одним і 

тим самим рухом. 

Берґсон відкидає класичну манеру запитувати, прикладом якої може 

бути відоме питання Ляйбніцевої філософії: «Чому є радше щось, а не 

ніщо?», питання, на яке не дати однозначної відповіді. Запитуванню такого 

штибу протиставляються питання, які відсилають напрямець до різниці. 

Дельоз пише: «…буття є різницею, не незмінним чи нерозрізнимим, не 

суперечністю, яка є лиш хибним рухом» [93, p. 32]. І єдиний можливий спосіб 

подолати бінарну опозицію одиничне/множинне полягає у виявленні різниці 

як чогось відмінного. 

Берґсон ставив за мету виділити у по-різному влаштованій реальності 

гетерогенні елементи, з яких вона складається. Інтуїція є інструментом 

філософа, його методом поділу, конструкцією дуалізмів, які розділяють не 

так речі як їхні спрямованості, їхні урухомлені вписаності до тривалості 

згідно з лініями диференціації матерії. Інтуїція, у своїй перспективі, задає 

віртуальність, в якій і можна віднайти життєвий порив. Дельоз, трактуючи 

вчення Берґсона, якраз на цьому наголошує, вбачає примат різниці, що і є 

переважно головним предметом його інтерпретації: «Життєвий порив є 

різницею, позаяк він приходить до дії» [93, p. 37].  
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Зв'язок між віртуальністю і її актуалізацією виходить з тривалості, що 

проходить через пам'ять. Завдячуючи їй, минуле продовжується у 

теперішньому. Пам'ять уберігає минуле і його потенціали, уможливлюючи 

їхнє доживання до актуального. В такий спосіб Берґсон перекреслює 

традиційну концепцію часу і пориває з логікою послідовності відділених 

один від одного моментів. З цього приводу Дельоз пише: «Минуле не 

конституюється після того, що було тепер, а співіснує з собою як з 

теперішнім» [93, p. 39]. Зростання вагомості віртуальності в актуальному 

зумовлює перебування в одному моменті минулого і теперішнього, є тим, що 

привело Берґсона до концепції творчого пориву, і, на думку Дельоза, є так би 

мовити, ліричною темою, наявною у всіх творах Берґсона, пафосом, 

продиктованим жагою до новизни, до непередбачливого і винахідливого.  

«Життя – це процес різниці» [90, p. 54], писав Дельоз у статті 

«Концепція різниці в Берґсона». У будь-якому зрізі реальності процес 

диференціації знаходиться біля витоків множинності її продуктів. Берґсонова 

концепція є альтернативою діалектиці Геґеля, адже постулює різницю без 

негації. А це дозволяє подолати причинову скінченність, історичну 

телеологію, і на перший план виходить гра різнорідних темпоральних серій, 

що відкриваються у становленні, позначеному невизначеністю. 

Підсумовуючи, Дельоз пише: «Берґсонізм є філософією різниці і її 

реалізацією: є різницею в особі, що реалізується як новизна» [90, p. 72].  

Дослідниця Анн Совагнарг у статті «Дельоз з Берґсоном» пише, що 

«Берґсон спрямовує Дельоза до філософії різниці, як діяльності життя» 

[189, p. 153]. Це особливо помітно в Дельозовому потрактуванні «Творчої 

еволюції» [62]; у курсі 1960 року, присвяченому ІІІ-му розділу
23

 цього твору 

він говорив, що життєвий порив – це тривалість, що урізноманітнюється (se 

différencie) [189, p. 153]. Як бачимо Дельоз не обмежується однією 

актуалізацією Берґсонової тематики, він наполегливо переходить від 

віталізму до диференційованості. У своєму курсі він зближає Фройда і 

                                                 
23

 «Про сигніфікацію життя. Порядок природи і форма розуму» 
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Берґсона, які, на його думку, перебували в одному й тому самому становищі 

– прикріплювали свободу до новизни, а пам'ять до функції, скерованої у бік 

прийдешнього. Дельоз, як може здатись, жодним чином не впадає до різних 

форм дуалізмів, що він робить, так це побільшує значення і роль ліній різниці 

згідно з рухами диференціації. Класичному дуалізму традиційної філософії 

між суб’єктом уявлення (sujet de représentation) і уявленим об’єктом (objet 

représenté) Берґсон, і потім Дельоз, протиставляють інший шлях, згідно з 

яким, свідомість не може бути свідомістю про щось, як вважають 

феноменологи, адже свідомість є вже чимось. Що стосується досвіду, то він є 

передусім мікстурами найрізноманітших речей, в яких еволюціонує суб’єкт, і 

саме до цього застосовується метод інтуїції. 

З перших сторінок твору про Берґсона, Дельоз різко критикує бачення, 

згідно з яким інтуїція у Берґсона є похідною від певної форми 

підрефлексивної (неусвідомленої) спонтанності, себто чимсь випадковим. 

Навпаки, цей інструмент Берґсонізму є «одним з найопрацьованіших методів 

філософії» [93, p. 1], пише Дельоз. Ця взята ним на озброєння стратегія є 

самим завданням філософії, вмінням належно формулювати проблеми, що 

було вже Дельозом висвітлено в книзі про Юма. У Б Дельоз продовжує 

спростовувати хибну постановку проблем. Істинне і хибне повинні 

перевірятися не лише здобутими рішеннями, а насамперед через поставлені 

питання, адже належно сформулювати проблему означає не розвінчати те, 

що є, а виробити здатність винаходити.  

У центрі Дельозової інтерпретації філософії Берґсона знаходиться ідея, 

згідно з якою, серцем його доктрини є не життєвий порив, не пам'ять і навіть 

не інтуіція, а логіка множинностей. Концепт множинності дозволив Берґсону 

подолати Геґелеву діалектику, яка, на його думку, є надто абстрактною, 

відірваною від життєвого досвіду, дозволив замістити її сприйняттям 

чисельних сингулярностей, на яких засновується наш досвід.  

У «Концепції різниці в Берґсона» Дельоз пише, що Берґсонова 

філософія різниці здійснюється двопланово: методологічно та онтологічно. З 
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одного боку, визначаються різниці природи тих чи тих речей, що допомагає 

наблизитися до самих речей, з іншого боку, якщо буття речей полягає в їхніх 

різницях за природою, то потрібно припустити, що сама різниця є чимось, що 

має природу. Ці дві проблеми неодмінно корелюють, переходять одна в одну: 

проблема різниць у природі в проблему природи різниці і навпаки. З 

філософії Берґсона Дельоз синтезує екстракт самої різниці, різниці у собі, яка 

стане головним «персонажем» РП. Якщо в інтерпретації філософії Ніцше 

Дельоз апелював до ідеї, яка у самій собі містить систему диференційованих 

відносин, а також передбачає розподілення прикметних чи сингулярних 

точок, які з неї виходять, то у випадку інтерпретації Берґсона ми маємо 

різницю в природі та природу самої різниці – чистий концепт, який 

проблематизує природу. Така інтепрепретаційна стратегія, яка на відміну від 

стратегії драматизації, притаманної тлумаченню філософії Ніцше, вилучає 

насамперед у чистому вигляді концепт, і є чимось схожою на метод 

екстрагування у хімії, що полягає у розділенні мікстури речовини на її 

складові частини за допомоги розчинника, роль якого у філософії Берґсона 

грає природа і різниці у ній.  

Такий «розчинник» дав можливість Дельозу отримати концепт різниці 

у чистому вигляді – інтерпретаційна стратегія, яку можна назвати методом 

екстракції. «Екстрагування» поняття різниці дозволило Дельозу 

використовувати його автономно, себто без відношення до тієї чи іншої 

філософської доктрини. 

 

«Спіноза та проблема вираження» 

 

Про філософів минулого, головних персонажів ранніх творів Дельоза, 

можна говорити, що вони однаково займали привілейоване місце, відігравали 

рівно важливу роль у становлені його концепції, попри те, кожен у різний 

спосіб, впливали то на один, то на інший сегмент учення. Що стосується 

Спінози, то у 1977 році, у «Діалогах» Дельоз говорить: «… саме Він був тим 
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протягом, із найбільшим на мене ефектом, що дме у вашу спину щоразу, 

коли його читаєте, тією мітлою чарівника, на яку вас змушують сідати» 

[82, p. 22]. Багато років опісля, у 1991 році у ЩФ Дельоз і Гватарі писали: 

«Спіноза, нескінченне становлення-філософом. Він показав, виробив, обдумав 

план іманенції “найкраще”, себто найчистіше, той, хто не впадає у 

трансцендентне» [107, p. 59]. Реконцептуалізація
24

 концепту іманентність є 

центральною в реактивації Спінозової філософії Дельозом, на що, наприклад, 

вказує Аурелія Армстронґ: «міркування щодо Дельозового стосунку до 

Спінози неодмінно фокусуються на темі іманентності...» [52]. Одначе в 

«Спінозі та проблемі вираження» [109] (далі – СПВ) головною темою є 

проблематизація, або іншими словами, концептуалізація, поняття вираження.  

У 1968 році Дельоз додаткову (другу) дисертацію (першою була РП) 

присвячує Спінозі, тема: «Ідея вираження у філософії Спінози», яка потім 

вийшла окремою книгою під назвою СПВ. Науковим керівником дисертації 

був Ф. Альк’є. Останній неухильно захищав картезіанський дуалізм від 

спінозистського монізму, що, тим не менше, зовсім не впливало на побудову 

й вектори тексту, повністю підпорядковані Дельозовому баченню й тодішнім 

проблемам, які він передусім намагався розв’язати. Тоді Спіноза розглядався 

як автор системи водночас ідеалістичної і неприступної, і не йде мова про те, 

що Дельоз намагався спростувати такий підхід чи позицію, він проходить 

повз розгляду установок «академічного дискурсу», але в той самий час 

імпліцитно їх відкидає. Класична філософська традиція розтиражувала образ 

Спінози як чистого метафізика, який не розглядає питання свободи. 

Наприклад, для Геґеля Спіноза є творцем чисто теоретичної системи, 

підтримуючи цю тезу, Александр Кожев вважав, що філософія Спінози є 

мертвою системою, яка виключає як свободу так і суб’єктивність. Дельоз же 

через свій інтерпретаційний підхід виводить його концепцію з «володінь 

Аїда», так би мовити, оживляє, вона стає філософією чистої іманенції. Думка 
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 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.  
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Спінози є передусім думкою про життя, його силу, про тріумф позитивних 

афектів над негативними, і саме цей аспект Дельоз щонайперше реактивує. В 

іншому творі про Спінозу «Спіноза. Практична філософія» (далі – СПФ) він 

пише: «Життя не є ідеєю, справою теорії в Спінози. Воно є способом буття, 

самим вічним модусом у всіх атрибутах» [110, p. 22].  

У СПВ Дельоз тематизує проблему, яка, на його думку, є центральною 

для Спінози – проблема вираження, що була окреслена у першій книзі 

«Етики»: «Під Богом я розумію суще абсолютно нескінченне, себто 

субстанцію, складену із нескінченних атрибутів, кожен з яких виражає вічну 

і нескінченну есенцію» [197, p. 21]. Проблема вираження, вважає Дельоз, 

виявляє складні відносини між субстанцією і розмаїттям її атрибутів. Саме 

через вираження спінозизм є монізмом.  

В «Етиці» поняття «вираження» не було тематизованим. На думку 

Дельоза, ця ідея у Спінози не була ні об’єктом ні дефініцією ані доведенням, 

те, що вона підкреслює, є стверджувальним характером атрибутів, себто 

чимось виражальним: «Філософія Спінози є філософією чистого 

ствердження. Ствердження є спекулятивним принципом, від якого 

залежить уся “Етика”» [109, p. 51]. Подібною інтерпретацією Дельоз 

встановлює зв'язок із своїм твором про Юма, характеризує підхід 

нідерландського філософа як емпіричний, і бачить підставою цьому 

кардинальне переінакшення картезіанського запитування щодо чіткості і 

ясності, що передбачає створення такого методу, який би не полягав у 

відповіді на питання звідкіля у нас неадекватні ідеї, а у тому, як можна дійти 

до формулювання ідей адекватних, і ось чому, спінозизм є глибоко 

емпіричним вченням, адже, по суті, емпіризм передбачає знаходження, і в 

результаті, вираження чогось. 

 

«Спіноза. Практична філософія» 
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У 1981 році виходить друга книга Дельоза про Спінозу СПФ, яка 

безпосередньо пов’язана із першою, і є головним чином практичним 

висновком прочитання «Етики». Цей твір, вважає Дельоз, не є трактатом про 

мораль, а есе з етології
25

: «Етологія – це передусім учення про відношення 

між швидкістю і повільністю, між силами афектувати і бути 

афектованим, що є характерним для кожної речі» [110, p. 168]. Питання 

різних швидкостей є напрочуд важливим для Дельоза. Наприклад, щоб 

визначати річ чи індивіда не через його форму чи функції, через субстанцію 

чи суб’єкт, а через його довготу і широту. Дельоз переймає у Спінози 

зроблену ним дистинкцію між двома модусами індивідуації: екзистенція, що 

передбачає поділ сукупності на екстенсивні частини, себто кількісне 

побільшення, та есенція, яка передбачає поділ на частини інтенсивні – 

побільшення якості. Ця дистинкція потім служитиме Дельозу і Гватарі 

матрицею для осмилення картографії тіла.  

Те, що було написано Дельозом про Спінозу у першій книзі, не було 

суттєво видозмінено у другій, хоча, наприклад, французький дослідник 

Франсуа Зурабішвілі у статті «Дельоз і Спіноза» наголошує на тому, що 

Спіноза став «філософським героєм другого Дельоза» [210, p. 240]. У чому ж 

полягає важливість твору СПФ для пізнього Дельоза? Цей твір був 

опублікований після «бунтівного травня» 1968 року і після публікації двох 

томів «Капіталізму і шизофренії». З огляду на це, зміщення акценту на 

практичний вимір філософії Спінози виглядає достоту доречним, практичний 

аспект його філософії передбачає новий modus vivendi, і щоб він утвердився 

потрібно було, на думку Зурабішвілі, розпочати боротьбу проти: влади і її 

заборон, трансцендентного, що руйнує зв'язок між мисленням і його 

потенціалами, і нарешті проти «руйнівної концепції відношень теорії-

пратики (примат першої над другою)» [210, p. 238]. Спінозова філософія у 

такий спосіб стає одним із найбільших прикладів мислення цілком 

іманентного, практичного, яке можна звести до трьох викликів, один з яких 
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 Етологія – розділ зоології, який вивчає поводження організмів у всіх його виявах. 
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кинутий свідомості, інший цінностям та останній журливим пристрастям. 

Спіноза є для пізнього Дельоза токою собі машиною війни проти головним 

чином структуралізму та психоаналізу. Його концепція вивищує сили життя 

над будь-якими виявами почуття вини, над будь-якою думкою про нестачу 

чи відсутність, з цього приводу Дельоз пише: «Етична радість є корелятом 

спекулятивного ствердження» [110, p. 43]. Ця думка пояснює як саме 

долання журливих пристрастей веде до демонтажу стін між теорією і 

практикою, адже будь-яка теорія, яка виражає насправді існуючі проблеми, 

неодмінно стосується життя людини, ось чому для Дельоза, філософія 

Спінози є глибоко іманентною, є нейтральним полем, на якому виникає щось 

лиш у тому випадку, коли наявні сили як щось стверджувальне. Вище ми 

наводили цитату Дельоза про те, що ствердження є тим спекулятивним 

принципом, на якому ґрунтується увесь твір «Етика», і цей принцип 

виводиться із поняття сили, яка на думку Спінози є еквівалентом есенції, і 

кожна істота пронизана силою існування, що є в людини «частиною 

нескінченної сили, себто есенції, Бога чи Природи» [197, p. 224]. Ця 

божественна сила роздвоюється у людині: на силу існувати і діяти та на силу 

думати і пізнавати.  

 Субстанційні й сутністі форми в історії філософії критикувалися 

найрізноманітнішими способами, але підхід Спінози, на думку Дельоза, є 

особливо радикальним – речі розглядаються так, ніби вони позбавлені форми 

і функцій, і в цьому сенсі є абстрактними, навіть коли абсолютно реальні. 

Якщо і можна їх розрізнити, то лиш за допомоги руху і спокою, повільності і 

швидкості. Дельоз і Гватарі у ТП називають такі речі «остаточними малими 

нескінченними частинами чогось нескінченно актуального, що вистелені на 

тому самому плані, є тієї самої консистенції чи композиції» [121, p. 310]. В 

залежності від ступеня швидкості чи спокою вони належать тій чи іншій 

індивідуальності, яка може бути частиною іншої, що керується складнішими 

відношеннями, і так до нескінченності. Отже, існують більш чи менш 

наповненні нескінченності, одначе не завдяки числу, а завдяки композиції 
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відношення, яке притаманне їх частинам. Усі нескінченності групуються на 

певному «фіксованому плані» [121, p. 311], і відрізняються швидкістю і 

повільністю. Такий план і є планом іманенції чи одназначності. Єдине в 

одному й тому самому сенсі говорить про все множинне, буття в одному й 

тому самому сенсі про все, що розрізняється. Те, що інтерпретується 

Дельозом, є не єдністю субстанції, а нескінченністю модифікацій, які є 

частиною одна одної на одному й тому ж плані життя. 

Це перший аспект інтерпретації філософії Спінози, який виразно 

окреслюється. Є й інший, який полягає у тому, що кожному відношеню руху 

і спокою, швидкості і повільності, що групують нескінченність частин, 

притаманна ступінь сили. Відношенням, що модифікують індивідуальність, 

відповідають інтенсивності, які афектують її, збільшують або зменшують 

здатність до дії. В цьому сенсі афекти є становленням. Спіноза в «Етиці» 

ставить питання: на що здатне тіло? Дельоз проблематизує це питання через 

концепти довготи і широти. Широтою тіла є афекти, на які воно здатне 

завдяки наявній степені сили, і створюється з інтенсивних частин, що 

відповідають певній здатності, а довгота – з частин екстенсивних, що 

відповідають певному відношенню. Довготою тіла є композиції, які 

групуються на ньому в залежності від міри консистенції. Дельоз відходить 

завдяки філософії Спінози від характеристики тіла через органи і функції, 

через видові чи родові ознаки, і звертає увагу, передусім, на афекти як його 

становлення. Таке дослідження тіла він називає етологією, і саме в цьому 

сенсі, на його думку, слід розуміти «Етику» Спінози. Ми нічого не знаємо 

про тіло, поки не дізнаємось на що воно здатне, себто якими є його афекти, 

або чим воно афектується.  

Результатом інтерпретації вчення Спінози є, по-перше, 

проблематизація вираження, по-друге, проблематизація тіла. План іманенції 

та етологія як те, в рамцях чого Дельозом концептуалізуються дані поняття. 

Множинне, про яке єдине говорить в одному і тому самому сенсі та афекти 

як інтенсивності становлення. Стверджувальний, себто виражальний 
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характер спрямовує силу, лінії якої окреслюються на плані іманенції, довгота 

і широта пронизують тіло, і тим сильніше, чим більша інтенсивність.  

Дельозові твори про Спінозу відрізняються від інших його історико-

філософських творів, які ми розглядали. По-перше, твори були написані у 

період, коли виходили власне філософські твори Дельоза, СПВ у період 

публікації РП та СПФ через рік після виходу ТП. Звісно, істирико-

філософська концентрація цих творів є високою, попри те, їхня консистенція 

достоту насичена філософією самого Дельоза. Приміром, у ЛС, що вийшов 

через рік після публікації СПВ, одним із головних концептів є поверхня, на 

ній розгортаються події, які є поверхневими ефектами. Ця тема предметно 

розроблялась, певна річ, в контексті філософії Спінози, у другій частині СПВ 

«Паралелізм та іманентність». У ТП Дельоз і Гватарі пишуть про етологію, 

використовують учення Спінози для опису становлення, а також 

послуговуються його концепцією тіла у розробці концепту картографія. 

Багато з того, що було написано про Спінозу у творі СПФ, було осмислено 

уже в ТП, себто дана інтерпретація задіяна для побудови філософської 

концепції раніше, ніж була одноосібно висвітлена в спеціальному творі. 

Певна річ, схожі ідеї Дельоз мав і до оприлюднення ТП, ба навіть до АЕ, 

адже у 1970 році вийшов твір «Спіноза: вибрані тексти» [111], розширеною 

редакцією якого є твір СПФ, і є, по суті, другим виданням ранішого твору. 

Розширеною, не в останню чергу, тому що був виданий після двох томів 

«Капіталізму і Шизофренії», творів, практичний аспект яких очевидний.  

Отже, можна виснувати, що інтерпретація філософії Спінози є не 

лише актуалізацією ідей автора, що притаманно іншим історико-

філософським творам, а повною мірою реактивацією, адже ідеї цієї 

філософії відсилають не тільки до їхнього творця, а й до концепції автора, 

який ці ідеї застосував, і власне у цьому полягає сенс «інтерпретаційної 

стратегії», наявної у творі СПФ. А хіба ідеї інших філософів, які до того 

аналізував Дельоз, не були реактивованими у його творах, хіба не вплинули 

на формування його концепції? Питання більш ніж доречне. Звісно це так. 
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Але нам йдеться про те, що інші (ранні) історико-філософські твори Дельоза, 

не відсилають напрямець до його концепції, адже тоді, по суті, її ще не було. 

СПФ є першим історико-філософським твором, який був написаний 

Дельозом після публікації власне філософських творів. Застосування ідей 

Спінози у розробці філософської концепції змінило саме бачення філософії 

автора, що і стало, ми вважаємо, приводом до перевидання ранішого твору. 

В контексті філософії Спінози уже не йде мова про вид 

інтерпретаційної стратегії, застосованої до неї, а про те, якою мірою вона 

була інтегрованою до творчості Дельоза, чи стала вона тим планом іманенції, 

на якому лінеаризувалась концептологія Дельоза. Саме це й передбачає, на 

нашу думку, реактивацію того чи іншого автора, тих або інших ідей.  

 У даному підрозділі ми не розглядали останній номінально історико-

філософський текст Дельоза СЛБ, який є другим твором у слід за СПФ, 

виданим після публікації філософських праць. Цьому твору буде спеціально 

присвячений останній розділ нашого дослідження.  

 

Висновки до розділу 

 

І а. У підрозділі 1.1 ми проаналізували найприкметніші, на наш погляд, 

методологічні прийоми, застосовані в постмодерністській філософії для 

інтерпретації філософських текстів. Безперечно, перелік цих прийомів не 

вичерпується розглянутими прикладами, є пребагато інших філософів, 

психологів, інтелектуалів доби постмодерну, інтерпретаційні підходи яких не 

поступаються за оригінальністю й глибиною. Втім, ми ж розраховували, що 

наш розгляд допоможе наблизитися до адекватного розуміння власне 

Дельозового підходу. Адже творчість Фуко й Дериди, без сумніву, своїми 

інструментарієм та наснагою створювати нові концепти була співзвучною 

роботі Дельоза й навпаки. Розглянуті в доповіді Фуко філософи 

опрацьовувалися Дельозом аж ніяк не менше, якщо не більше. Інтерпретація 

фривольності в текстах Кондильяка, зроблена Деридою, збігається з тією, 
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якою орудує Дельоз, тлумачачи складку в концептуальних побудовах 

Ляйбніца.  

Із поданих прикладів висновуємо, що, по-перше, в постмодерністській 

філософії інтерпретація набуває суб’єктивного характеру, себто текст, що 

інтерпретується, набуває нових сенсів і значень в залежності від того, хто 

інтерпретує; по-друге, розглядаються маловживані терміни чи просто слова, 

які, на перший погляд, безпосереднього відношення до основного змісту 

концепції того чи іншого філософа не мають; по-третє, відбувається активна 

трансформація ідей, перенесення до нового контексту, зміщення акцентів. На 

основі даних підходів ми виокремили відповідно суб’єктивну герменевтику, 

а також інтегративну та диференціальну реактивації. Реактивацію можна 

визначити як метод, що полягає в такій інтерпретації ідей, понять чи 

термінів певного філософського вчення, яка, зберігаючи їхні первісні зміст і 

звучання, доповнює, визначає та продукує те інше, в якому здійснюється їхня 

повторна активація. 

І b. У підрозділі 1.2 ми розглянули критичну літературу, присвячену 

Дельозовій інтерпретації Ляйбніца. Найголовнішим мотивом обрання саме 

цих критичних концепцій було те, що наш спосіб розгляду філософських 

творів Дельоза ґрунтується на історико-філософській методології Ж.-Л. 

Марйона (див. с. 7). 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 
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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 Дельоза, але й рівно з цим, значення 

художників, письменників, композиторів, математиків, теоретиків 

гомосексуалізму. У випадку філософії Дельоза, про контекстуальність, на 

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

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 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 Дельоза. Ми 

з’ясували, наприклад, завдяки Ірині Добріциній, що книга СЛБ вельми 

вплинула на сучасних архітекторів, налаштованих на інновації, особливо на 

Ейзенмана, Ліна, Кіпніса та ван Беркеля. Вони запропонували своє, 

архітектурне бачення складки. На концепцію нашої роботи суттєво вплинули 

також інші дослідження: Е. Ульмана «Бекетів Пруст/Дельозів Пруст» [60]; В. 

Відлера «Викривлений простір: мистецтво, архітектура й тривога в модерній 

культурі» [202]; Ґ. Ламберта «Не-філософія Жиля Дельоза» [152]; В. 

Окорокова «Метафізика епохи трансцендентального мислення: специфіка, 

сутність і тенденції розвитку» [31]. Ульман запропонував розглядати 

літературні зацікавлення Дельоза крізь призму інтерпретації філософії 

Ляйбніца, що, наприклад, суттєво в аналізі Пруста. Відлер досліджував 

рецепцію поняття складки в сучасній архітектурі, попри те, що Дельоз у СЛБ 

пов’язував її з архітектурою Бароко. А це значно розширило перспективу 
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Дельозового твору. Ламбертів внесок полягає в актуалізації однієї із 

найважливіших концептуальних установок 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. Сміт у статті «Дельоз 

про Ляйбніца: різниця, неперервність та числення» [193] бачить в 

інтерпретації Ляйбніца і Спінози модифікацію їхніх вчень, що, на наш 

погляд, є поверхневим баченням, яке не враховує внутрішню специфіку 

історико-філософського підходу Дельоза. С. Куцепал в розділі «“Бути чи не 

бути?”: онтологія смислу Ж. Дельоза» [22], аналізуючи ключові концепти 

сенс, подія, слушно звертає увагу на значущість в їхній структурі вчень 

стоїків і творчості Керола, одначе, на наш погляд, не менш істотну роль тут 

відігравала філософія Ляйбніца 

І с. Попри це, наш підхід до тлумачення філософських творів Дельоза є 

іншого ґатунку. Це, звісна річ, зумовлено тим, що автори книг та статей, 

ставили інші завдання, приміром, висвітлити ті сегменти творчості тих чи 

тих авторів, які найвиразніше відбилися в Дельозових побудовах, оминаючи 

деталізацію способів прийняття зовнішніх впливів самим Дельозом. На наш 

погляд, акцентування на способах, стратегіях чи манері Дельозової 

інтепретації має ту перевагу, що навіть коли філософська концепція ще не 

сформована, можна вгледіти ті головні риси, яких згодом вона набуде, це 

можна назвати також стилем. А коли обмежитися лише виявленням впливу, 

скажімо, філософії Юма, то про працю ЕС йтиметься в останню чергу, адже 

він чітко простежується починаючи з твору РП, а вже опісля розглядається ab 

ovo перший Дельозів твір.  

І d. У підрозділі 1.3 охарактеризовані та узагальнені основні 

тлумачення історії філософії в творах Дельоза, а також показана залежність 

цих інтерпретацій від філософських ідей Дельоза. Доцільність розгляду цих 

тлумачень ґрунтувалась на необхідності виявити органічні зв’язки між ними 

та застосованими Дельозом інтерпретаційними стратегіями. Це було 
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необхідно хоча б для того, щоб з’ясувати міру притаманності історії 

філософії як окремої дисципліни філософській концепції Дельоза. Себто чи 

був він істориком філософії такого самого штибу як, скажімо, його сучасники 

(Геру, Іполіт, Альк’є), чи розглядалась ним історія філософії окремо від 

прийдешнього формування свого власного вчення? На основі розглянутих 

текстів можна зробити висновок, що історія філософія була усуціль 

інтегрованою під формою реактивації до філософії Дельоза. Це підтверджує, 

наприклад, його теза про те, що історія філософії не є допоміжною, а 

щонайменше пропедевтичною, адже дозволяє наблизитися до розуміння 

природи концепту, уможливлює його вивчення, її функції достоту творчі. 

Дельозом вона трактувалась крізь призму виявлення до-індивідуальних 

сингулярностей, як плацдарм чи нейтральне поле, театр філософій, як один зі 

способів проблематизації, як філосософський Едіп, який долається іншим 

підходом до її потрактування, як картографія, як агентура влади тощо. 

Перераховані процедури та метафори якнайширше висвітлені в усіх 

найзначніших філософських текстах Дельоза, що вказує насамперед на 

визрівання, розробку чи обґрунтування власних філософських тез під час 

аналізу історико-філософського матеріалу. У підрозділі 1.3.9 ми зіставили 

різні завдання історії філософії, запропоновані Дельозом, із однією з частин 

його філософської теорії – теорією бажання і концептом тіло без органів. 

Зіставлення показало, що історико-філософські висновки Дельоза вельми 

точно відтворені в принципах побудови його філософської теорії. 

Дані характеристики не є відосібненими, а постають як єдине ціле 

філософського становлення Дельоза. Вони, не будучи чітко класифікованими 

і спеціально описаними, розчиняються в текстах, вельми залежачи від 

контексту. В одному місці йдеться про театр філософій, в іншому про 

виявлення до-індивідуальних сингулярностей, але те й інше може бути 

способом проблематизації, який, у свою чергу, проблематизує то філософії, 

то сингулярності. 
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I e. У підрозділі 1.4 ми ставили за мету виявити специфіку Дельозового 

підходу до інтерпретації філософських вчень, означити й описати застосовані 

ним стратегії. На наш погляд, і як ми щойно зазначили в п. І d Дельоз 

тлумачив філософські тексти минулого на тлі розробки власної філософської 

концепції. Наш підхід до аналізу способу й змісту таких інтерпретацій 

відрізняється від інших, поширених, наприклад, у французькій критичній 

літературі, і розглянутих нами. Йдеться насамперед про безперспективність 

розгляду історико-філософських підходів Дельоза, не заснованого на їхньому 

зв’язку з філософськими побудовами автора СЛБ. Це стосується Гійома 

Лардо, який вважав, що філософські вчення минулого Дельоз фальсифікував, 

чи Антоніолі, на погляд якої він їх прикрашав. Лемійо пішов ще далі, 

розлянувши це питання в етичному аспекті.  

I f. На наш погляд, інтерпретаційні стратегії, описані в підрозділі, є 

тією повз’язувальною ланкою, яка з’єднує філософську концепцію Дельоза з 

його історико-філософськими потрактуваннями, і цей момент ми назвали 

передреактивацією. В математиці для розв’язання рівняння слід знайти 

аргументи, себто невідомі величини, які поза рівнянням втрачають свій 

евристичний сенс. Припустімо, що філософська доктрина Дельоза є 

рівнянням, а всі його твори – невідомі величини, й, певна річ, для розв’язку 

такого рівняння слід врахувати всі аргументи, в математичному сенсі слова. 

Якщо розглядати ЕС у контексті дослідження філософії Юма, то, певна річ, 

цілком доцільно й виправдано з’ясовувати адекватність її рецепції у творі. 

Але коли предметом розгляду є філософія Дельоза, то подібний намір є не 

лише безплідним, а й недоцільним.  

Для означення стратегії, застосованої до інтерпретації вчення Юма, ми 

використали, на основі статті Лемійо, термін перформатив. Себто 

постулювання постає як реальне здійснення – стратегія, безперечно, вельми 

поширена у філософії Дельоза.  

Також ми виокремили метод драматизації, застосований до (та 

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

Дельоза. Ми зупинилися на тому, що таке тлумачення є прикметним не 

використаною стратегією, а мірою інтегрованості до доктрини Дельоза, а 

також тим, що ця інтерпретація є реактиваційною. 

У першій частині дисертації було визначено, чим є реактивація в 

Дельоза, а також виявлені й описані деякі її особливості як загального 

історико-філософського методу, а саме: диференціальний підхід до 

інтерпретації філософських вчень (певна стратегія використовується лише 

стосовно якогось одного філософа); двополярність, розподіленість на 

інтегративну та диференціальну частини. Реактивація у цьому сенсі 

неодмінно пов’язана з філософською роботоюДельоза і нею визначається. 
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РОЗДІЛ 2. ІНТЕГРАТИВНА РЕАКТИВАЦІЯ: СПРИЙНЯТТЯ 

ФІЛОСОФІЇ ЛЯЙБНІЦА У ТВОРІ «СПІНОЗА ТА ПРОБЛЕМА 

ВИРАЖЕННЯ», А ТАКОЖ У ТВОРАХ, НАПИСАНИХ ДО 1988 РОКУ 

 

У цьому розділі ми з’ясуємо чинники, які вплинули на перехід від 

інтерпретаційних стратегій Дельоза до розбудови його філософської 

концепції та до інтегративної реактивації філософії Ляйбніца. Але що таке 

інтегративна реактивація?  

Насамперед необхідно зазначити, що частково на методологію 

дослідження вплинула методологія Дельоза, яка полягає у використанні 

термінів-аналогій. Запропоноване Дельозом оригінальне розуміння концепту, 

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

термінологічний підхід, близький Дельозовому. Ми вважаємо такий підхід 

ефективним, позаяк він відтворює специфіку досліджуваного матеріалу, хоча 

при цьому може недостатньо висвітлюватися внутрішня логіка. Це не 

означає, що ми нехтуємо останньою. Справа у тому, що вище розглянута 

критична література зосереджувалася саме на внутрішній логіці філософії 

Дельоза, розглядала її як замкнену структуру. Наш підхід полягає у 

виявленні і розвитку її концептуальної перспективи.  

 

Для пояснення цього типу реактивації ми використаємо географічний 

термін – естуарій. В 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».  
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Тут важливу роль відіграє поняття передреактивації. Для пояснення 

використаємо також географічний термін, пов'язаний з річками – внутрішня 

(закрита) дельта. Найбільшою в світі такою дельтою є дельта річки 

Окаванґо (Ботсвана). Ця річка не має стоку в океан. Утворюючи, у нижній 

течії, величезну дельту, вона випаровується. Ранні історико-філософські 

твори Дельоза не мають прямого стоку в «океан» його філософії, одначе 

відіграють вельми важливу роль у формуванні її «екосистеми».  

Розглядаючи період передреактивації, слід звернути особливу увагу на 

підбір філософів, які розглядалися Дельозом у ранніх історико-філософських 

текстах. Вибір зовсім невипадковий. У «Листі до суворого критика» [95], 

описуючи свій творчий шлях до написання АЕ, Дельоз наголошував на тому, 

що відпочатково, аналізуючи філософські вчення минулого, він розглядав 

тих авторів, які протистояли раціоналістичній традиції в історії філософії: 

Юма, Спінозу, Ніцше тощо. На його думку, між ними існує зв'язок, 

утворений негативною критикою, спрямованою на їхню адресу, культурою 

радості, запереченням влади тощо. Тогочасний Дельоз намагався передусім 

знайти «союзників» у боротьбі з Геґелем та діалектикою. КФК була 

написаною про ворога, про те, як функціонує система Канта і які її 

механізми. А твір Б став тим плацдармом, на якому Дельоз вперше 

«випробував» підхід репродуктивного акту (enculage) до історії філософії. З 

цього випливає, що Дельоз на зорі творчості чітко окреслив філософські 

стратегії своєї тоді ще дослідницької роботи, поставив завдання та окреслив 

підходи. Саме тому, аналізуючи цей період, слід, насамперед, говорити про 

інтерпретаційні стратегії. Якщо розглядати книги про Юма, Канта чи 

Берґсона поза контекстом дослідницьких стратегій, що притаманно 

розглянутій вище критичній літературі, то твори про Ляйбніца і Спінозу 

(1981 року) видаватимуться безпосереднім продовженням ранніх текстів, 

попри те, що між ними середня різниця – двадцять років, це той час, 

упродовж якого були опубліковані найвизначніші філософські тексти 

Дельоза, частина яких у співавторстві з Ґватарі. В аналізі рецепції філософії 
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Ляйбніца, на наш погляд, цей факт має ключове значення, адже вона 

інтерпретувалась Дельозом, будучи інтегрованою до його власної філософії. 

Дана умова визначає специфіку реактивації філософського вчення Ляйбніца. 

Ця специфіка полягає ще й у тому, що СЛБ була останньою книгою, в якій 

Дельоз створював нові концепти, останньою, написаною одноосібно, книгою 

про філософа, підмурки реактивації якого закладалися в попередніх творах. 

 

2.1. Сприйняття й значення Ляйбніца у творах, написаних до 1968 

року 

 

 Наскільки нам відомо, у критичній літературі аналіз рецепції Ляйбніца 

у творчості Дельоза починається з праць РП та ЛС. Як, наприклад, у статтях 

Сіла Боудена «Дельозове нео-ляйбніціянство, події і статична онтологічна 

ґенеза “Логіки сенсу”» [68] та «Дельоз про Ляйбніца: різниця, неперервність 

та числення» [193] уже згадуваного Сміта. Розгляд цих творів дає удосталь 

матеріалу для подібного аналізу, такий підхід є цілком виправданим та 

фактично єдиноможливим, одначе випадки звернення до Ляйбніца у творах 

до 1968 року є непоодинокими. Подекуди вони не більші за формальну 

згадку, іноді ж постають вельми змістовними й доцільними, впливають на 

вміст і форму висунутих тез.  

  Випадок 1 (ЕС. Розділ VI. «Принципи людської природи»).  

Ляйбніц – емпірик 

На початку розділу Дельоз описує суть закидів у бік теорії ідей та 

теорії відношень Юма, а також з’ясовує передумови побудови філософської 

теорії як такої. Остання повинна показувати нам, якими є речі, якими вони б 

мали бути, причому, важливо ставити питання про це правильно і строго. А 

коли критикують Юмові атомізм як теорію ідей та асоціанізм як теорію 

відношень, то насамперед слід говорити про знання, а вже потім про 

атомізовану природу даного, про поставлене питання: чи є воно найбільш 

строгим? Юм запитує про суб’єкт та експлікує його у такий спосіб: «суб’єкт 
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конституюється в даному» [84, p. 120]. Юм створив умови можливості і 

критики питання формою: «відношення є зовнішніми до ідей» [ibid.]. 

Натомість атомізм і асоціанізм є лиш розвинутими імплікаціями з так 

поставленого питання. На думку Дельоза, якщо ми плануємо робити закиди в 

бік філософії Юма, то потрібно цілити саме в це питання, чого предостатньо. 

Далі Дельоз пише, що такий підхід належить філософії, а не історії філософії 

(!). Такий штиб постановки питань визначає суть емпіризму, останній 

визначається через формулювання точної проблеми, через виявлення її умов. 

Якщо би емпіризм був простою теорією, згідно з якою пізнання починається 

з досвіду, то «не було б філософії, ні філософів, включно з Платоном і 

Ляйбніцем, які, мабуть, не були б емпіриками» [84, p. 121]. Що це означає? 

Насамперед і головно те, що емпіризм зазначеного ґатунку Дельоз бачить 

єдиноможливим підмурком побудови філософською теорії як такої, 

правильно й строго поставлене питання, створення умов, за яких воно 

виникає, уможливлює саму філософію – що є однією з найбільш істотних 

настанов раннього Дельоза, умовою, за якої традиційно «найменш 

емпіричні» філософи – Платон і Ляйбніц – були зараховані до лав емпіриків, 

зараховані за вміння правильно і строго формулювати питання, хай яким би 

був їхній стосунок до досвіду.  

Випадок 2 (НФ, Розділ ІІІ. «Критика», підрозділ 15 «Новий образ 

думки»). 

Догматизм і Ляйбніц 

У підрозділі Дельоз описує догматичний образ думки, і найцікавіша 

риса цього образу, на його думку, полягає у розумінні істини як чогось 

абстракно-універсального. Цьому розумінню він протиставляє наступне: 

немає істини, яка б до того, як стати істиною, не була б здійсненням певного 

сенсу чи реалізацією якоїсь цінності. Сенс, що мислиться, завжди 

здійснюється у тій мірі, у якій сили, що відповідають йому у думці, 

заволодівають чимось, що знаходиться поза думкою. Істинність думки слід 

інтерпретувати і оцінювати по відношенню до сил, які її обумовлюють. 
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Всупереч цьому, думка, осягнута як абстракто-універсальна (догматичний 

образ думки), приховує у собі: «роботу встановлених сил [forces], що 

визначають думку як чисту науку та роботу встановлених потужностей 

[puissances], що ідеально виражаються у такій правдивості, яка їй 

притаманна» [98, p. 119]. І далі: «Дивакувата заявка Ляйбніца і досі тисне 

на філософію: продукувати нові істини, але так, щоб “не оспорювати 

установлені помисли”» [ibid.]. Продовжуючи думку, Дельоз пише, що 

філософа, як персонажа вельми громадянського і благочестивого, що 

полюбляв змішувати ціль культури з благом релігії, моралі чи держави, ми 

бачили «від Канта до Геґеля…» [ibid.].  

Як відомо, Ляйбніц був не менш громадянським і благочестивим. 

Релігійна та моральна складові його творів, особливо в «Пробі Теодицеї…», є 

очевидними. Він турбувався про об’єднання церков, про свою вітчизну, 

намагаючися нав’язати Франції війну з Єгиптом, аби відвернути її можливу 

військову агресію проти Німеччини. Ляйбніців взірець подібного «союзу» 

інший, більш секуляризований, ніж, наприклад, у Геґеля, але тим не менш, 

він простежується. У такому випадку, резонно запитати: чим керувався 

Дельоз, приписуючі тезі Ляйбніца «дивакуватість»? Ми здаємо собі справу в 

тому, що поточний аналіз є тільки теоретичним припущенням, яке 

неможливо практично обґрунтувати, але коли допустити, що Дельоз 

імпліцитно в такий спосіб викреслив Ляйбніца з переліку «благочестивих 

філософів», бо бачив його філософію принципово некомпромісною і 

незаангажованою, то стане зрозумілою стратегія інтерпретації Ляйбніцевої 

заяви, що цілком могла бути продиктована уже сформованим філософським 

баченням сенсів його доктрини. Адже, як ми побачили, аналізуючи випадок 

1, Ляйбніц був зарахований до емпіриків через своєрідне розуміння 

емпіризму, яке стосується самої філософії, а не її історії. Дельоз, як у 1, так і 

у 2 випадках, інтерпретує Ляйбніца з точки зору філософії, що вказує, хоч і з 

великою ймовірністю спростування, на щонайменше інтеграційний характер 

інтерпретації німецького філософа.  
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 Випадок 3 (КФК, Розділ І «Пов’язаність здатностей у критиці чистої 

рації», підрозділ «Проблема пов’язаності між здатностями: загальне 

відчуття»).  

Ляйбніцева передустановлена гармонія 

У вказаному місці Дельоз пише про пов’язаність трьох Кантівських 

здатностей: виображення (imagination), здатності розуміти (entendement) 

та рації (raison), пов’язаність, яка є функцією спекулятивного інтересу. 

Здатність розуміти є законодавцем, складає судження. Нижче від цієї 

здатності – виображення, яке синтезує і схематизує, а рація дає умовиводи і 

символізує так, що знання набуває максимуму синтетичної єдності. Отже, 

висновує Дельоз, будь-яка погодженість здатностей визначає те, що може 

називатися загальним відчутям (un sens commun).  

Далі розглядаються висновки, які отримуємо з теорії загального 

відчуття. Дельоз апелює до ідеї Канта про різницю з природи між нашими 

здатностями, яке з’являється не тільки між пізнавальною здатністю, 

здатністю бажати й відчуванням задоволення чи лиха, але й поміж 

здатностями, як джерелами уявлень. Чуттєвість і здатність розуміти 

розрізняються з природи – перша як споглядальна, друга як здатність до 

концептів. І тут, на думку Дельоза, Кант постає як проти догматизму, так і 

проти емпіризму, які, різними способами, наполягають на простому 

ступеневому розрізненні. А потім, на що звертає особливо увагу Дельоз, 

щоби пояснити, як пасивна чуттєвість узгоджується з активною здатністю 

розуміти, Кант залучає синтез і схематизм виображення, яке апріорі 

припасоване до форм чуттєвості відповідно до концептів. Але що тоді 

виходить: виображення і здатність розуміти розрізняються з природи (!). 

Вельми цікавим для Дельоза є спосіб, у який Кант розв’язує цю суперечність. 

Як відомо, Кант відкидав ідею передустановленої гармонії між суб’єктом і 

об’єктом, замінивши її на принцип необхідного підпорядкування об’єкта 

самому суб’єкту, але, ставить питання Дельоз: «… хіба він не віднаходить 

ідею гармонії, зведену просто до рівня здатностей суб’єкта, які 
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розрізняють з природи?» [92, p. 35]. Для Канта ідея гармонії здатностей 

настільки важлива, що, вважає Дельоз, він готовий переінтерпретувати задля 

неї історію філософії, і далі цитата Канта з листа до Герца від 26 травня 1789 

року [ми наведемо переклад цього уривку з французького перекладу листа, 

яким послуговується Дельоз, адже ми використовуємо в даному аналізі 

термінологію, запропоновану саме ним]: «Я себе переконав, що Ляйбніц 

своєю передустановленою гармонією, яку він надто розширив, допускав не 

гармонію двох різних істот, істоти чуттєвої та інтелігібельної, а гармонію 

двох здатностей тієї самої істоти, в якій чуттєвість і здатність розуміти 

узгоджуються задля досвідного пізнання». [ibid.].  

З описаного підрозділу не дуже чітко викристалізовується погляд 

Дельоза на Ляйбніцеву передустановлену гармонію, однак те, що 

інтерпретація Канта ним не приймається, є більш ніж очевидним. Більше 

того, він вважає, що Кантівське тлумачення є переінтерпретацією (у тексті: 

réinterpréter), у сенсі спотворення відпочаткового значення терміну у 

Ляйбніца. Судячи з усього, Дельоз не є прихильником прилаштування тих чи 

тих ідей до нової концепції шляхом перекручення розуміння їхнього 

автентичного змісту. З цього випливає перша особливість інтегративної 

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

у новому філософському вченні, вилучається і відтворюється без порушення 

передумов системи функціонування відпочаткового концептуального змісту, 

закладеного автором.  

Випадок 4. («Пруст і знаки». Частина І «Знаки», розділ 4 «Знаки 

мистецтва й сутність»). 

Пруст – ляйбніціанець 

В одному з підрозділів без назви Дельоз запитує: «Чим є та сутність, 

яка розкрита у творі мистецтва?» [106, p. 53]. «Це – різниця, різниця 

прикінцева і абсолютна» [ibid.]. Вона конституює буття і примушує нас його 

осягати. Саме через це, на думку Дельоза, мистецтво, позаяк воно маніфестує 

сутності, здатне дати те, чого даремно чекають у житті. Така різниця – 
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неемпірична і незовнішня, а (Пруст саме так описує сутність) є чимось у 

суб’єкті, присутністю якоїсь останньої якості у самій його серцевині. Це 

достоту внутрішня різниця. Пруст в останньому томі своєї епопеї 

«Віднайдений час» писав про те, що ця сутність існує у такому ракурсі, у 

якому ми бачимо світ, і ця різниця залишилася б вічним секретом кожного, 

якщо б не було мистецтва. Дельоз вважає, що «в цьому відношенні Пруст є 

ляйбніцеанцем: сутності є істинними монадами, кожна визначається через 

точку зору, відповідно до якої вона виражає світ, кожна точка зору відсилає 

до прикінцевої якості у глибі самої монади» [106, p. 54]. Точка зору – це сама 

різниця. Завдяки мистецтву світ постає множинним, несхожим на нашу 

усталену версію, можливі точки зору на світ такі ж розмаїтті, як і 

найвіддаленіші світи.  

На думку Дельоза, мислення у літературі з’являється завжди опісля, 

себто, як пояснює це Ентоні Ульман у статті «Дельоз, Ляйбніц, Пруст і Бекет: 

мислення у літературі» [201], ми не можемо отримати адекватне знання про 

причинові зв’язки у творі, позаяк між ними розміщуються події, прірви та 

знаки, що потребують інтерпретації. Відповідно до однієї точки зору, деяким 

причиновим зв’язкам загрожує небуття, звідси прірва, а деякі долаються 

стрибками.  

 Цей уривок з ПЗ є вихідним пунктом для реактивації Ляйбніцевого 

поняття точки зору, яке розлогіше буде описане і розтлумачене в другому 

розділі «Складки у душі» СЛБ.  

Випадок 5 і 6. (ПЗ. Частина І «Знаки», розділ 6 «Серія і група»; Б. 

Розділ 3 «Пам'ять як віртуальне співіснування»). 

 Ляйбніцеві можливості 

Інтелектуальна спроможність (intelligence) діє так: всупереч чуттєвості 

вона перетворює наше страждання на радість, так само як особливе на 

загальне. Вона відкриває наприкінці те, що було незмінно присутнім 

відпочатково, але неодмінно прихованим. Істоти, об’єкти нашої любові, є 

змінними складовими, елементами однієї серії, у них відображається 
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сутність. Отже, висновує Дельоз, сутність втілюється серійним
26

 способом у 

знаках любові. Сутність – це завжди різниця, але в любові вона не 

усвідомлюється. Для Дельоза Сван, літературний герой Пруста, є великим 

ініціатором несвідомого, початковою точкою серії. Чому в любові різниця не 

усвідомлюється? Бо в ній вона стає характерною ознакою і детермінує 

повторення, чиї елементи майже не відрізняються. Так сутність переймає 

загальність Ідеї, що втілює закон серії наших любовних захоплень. Таким 

чином сутність, що вилучається зі знаків любові, залежить від зовнішніх 

умов, суб’єктивних випадковостей. Ось звідкіля ініціативність Свана, адже 

«як не шкодувати за темами, принесенеми у жертву, вибулими сутностями, 

за ляйбніцевими можливостями, які не переходять до того існування, що 

звільнило би місце для інших серій, інших обставин та інших умов» [106, p. 

90]. Наш досвід вміщає не лише любовні захоплення, які не здійснились, які 

могли бути такими за певного збігу обставин, але й захоплення здійснені, які 

(й та серія, яку вони формують, втілюючи одну-єдину сутність) залежать від 

випадковостей та умов, достоту зовнішніх; 

 Твір Берґсона «Матерія і пам'ять» [63], на думку Дельоза, цілковито 

постає між двома типами несвідомого. Онтологічне несвідоме відповідає 

чистому, віртуальному, безпристрасному спогаду про себе. І психологічне 

несвідоме, яке представляє рух спогаду в напрямку самоактуалізації: «так 

Ляйбніцеві можливості – спогади воліють втілитися, тиснуть, щоб бути 

прийнятими, і то так, що потребується якесь відторгнення від 

теперішнього, і “уваги до життя”, аби відкинути ті, які є некорисними і 

небезпечними» [63, p. 70].  

 Чим є можливість у Ляйбніца? Які її основні характеристики? Цей 

концепт є одним із найзасадовіших у його творах, саме тому слід відповісти 

на питання водночас коротко і вичерпно. Слід це з’ясувати ще й тому, що 

                                                 
26

 Серії – це «ряди» (series) з латинського тексту Декартових «Правил…» Але ми обрали термін «серії», 

щоби не порушувати наші власні усталені конвенції відтворення Дельозової термінології. 
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випадки використання Ляйбніцевих мотивів у ПЗ є початковим етапом їхньої 

інтеграції до філософії Дельоза.  

 Так чи інакше, Ляйбніц пише практично в усіх своїх творах про 

можливість. В деяких це поняття описується дуже стисло, але у той же час 

вельми змістовно, як, наприклад, у невеличкому тексті «У природі є 

рація…
27

». Те, що в природі є рація, зумовлює існування саме чогось, а не 

нічого. Ця рація повинна бути в якогось «Реального Сущого або причини» 

[160, p. 289]. Така причина є Реальним Сущим (Ente Reali), яка б не змогла 

нічого виробити, якщо би можливості (possibilitates) не засновувалися на 

речі, актуально існуючій. Таке Суще повинне існувати необхідно. Отже, є 

причина того, що існування переважає не-існування (non-Existentiae), «… 

необхідне Суще є існування творцем» (Existentificans) [ibid.]. Причина діє 

задля того, щоб щось заіснувало, щоб можливість завимагала існування, а це 

зумовлює те, що все можливе прагне до Існування. У § 6 Ляйбніц пише: 

«…Omne possible Existiturire» [ibid.], теза, яку надзвичайно важко точно 

передати українською, адже дієслово existiturire не вельми поширене в 

науковій латині, все ж є, на думку Гайдеґера, просто дивовижним через свою 

граматичну форму. Це дієслово типу verbum desiderativum, себто таке, що 

виражає бажання, потяг. Через нього переданий потяг до самоздійснення, до 

існування (conatus ad Existentiam), і як вважає Гайдеґер, ним виражається 

екзистенційний характер можливості
28

 [145].  

                                                 
27

 «Ratio est in natura…» є першими рядками твору без назви, у якому Ляйбніц у 24-х невиликах параграфах 

(загалом 3 сторінки) індуктивно описує рацію, підставу, існування, можливість, співможливість, 

довершеність, благо тощо.  
28

 У вітчизняній філософській літературі цей важливий сюжет розглянуто лише у ІІ томі українського 

видання «Європейського словника філософій» [15]. З огляду на це, подамо декілька зарубіжних 

інтерпретацій. У вступі до книги Ренато Крістіна «Гайдеґер і Ляйбніц. Раціо та шлях» [77] Ганс Ґеорг 

Ґадамер пише, що зазвичай Ляйбніца сприймають як логіка, математика або конструктора арифметичної 

машини, і потім як метафізика. Гайдеґер, на думку Ґадамера, відкрив інший бік Ляйбніцевої філософії через 

інтерпретацію концепта-неологізма existiturire (наближений переклад – щось, з чого витікає існування). Він 

позначає жагу до самоздійснення, до Буття, і є його автентичним визначенням. А це, на думку автора, 

оповиває філософію Ляйбніца певним містицизмом.  

У збірці «Ґ.В. Ляйбніц. Критичні оцінки» [138] (під ред. Роджера Вулгауза) звернемо увагу на 

англійські відповідники латинської термніології Ляйбніца: everything possible have an urge (conatus) to exist; 

everything possible is existence-desiring (existiturire).  

У книзі Андреа Поми «Неможливість і необхідність Теодицеї. “Проби” Ляйбніца» [182] слушно 

нагалошується на тому, що Ляйбніців принцип: будь-що прямує від можловості до актуальності слід 

розуміти не буквально – як принцип переходу від можливості до існування, а радше як принцип можливості 

як такої.  
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У § 7 Ляйбніц наголошує на тому, що не все можливе існує, що було б 

реальністю, були б усі можливі речі співможливими (compossibilia). А у § 9 

на тому, що із зіткнення двох можливостей, що вимагають існування, 

випливає, що існуватиме та серія речей (rerum series), яка вміщує найбільше 

існування, себто максимум усіх можливих серій (series omnium possibilium 

maxima).  

 Отже, за Ляйбніцем, є Необхідне Суще і є можливості, які без Нього не 

зуміли б досягти здійснення, перейти до існування. Якщо Гайдеґер 

переймається експлікацією сутності сущого як сущого, яка є причиною, що 

дає відповідь на питання, чому є радше щось, а не ніщо, то Дельоз, 

передусім, можливостями, як серіями речей. Вони, попри можливий неуспіх 

у прагненні до існування, залишаються вельми націленими на можливість 

його досягти. Саме у такому ключі Дельоз інтерпретує Пруста, в якого Сван є 

тим Необхідним Сущим, який вибирає саме ту серію речей, а не іншу, і який, 

на відмінну від Ляйбніцевого Сущого, може шкодувати про це, точніше – про 

серії речей, які ним не були актуалізовані. Ось чому Дельоз називає Свана 

початковою точкою серії, чия сутність полягає вже не в продукуванні 

існування, а в продукуванні різниці. Сван є ініціатором несвідомого, ми 

можемо доповнити: психологічного несвідомого, адже воно розміщує спогад 

на шляху самоактуалізації. Остання зумовлюється уже не вибором Свана, 

жалем за просто вибулими сутностями, носіями різниці, а увагою до життя. 

 Як ми побачили, в Дельоза Ляйбніцеві можливості позбавлені чітко 

встановленого необхідного Суб’єкта, його роль є більше вакантною ніж 

зайнятою, план консистенції постійно змінюється. Інтерпретуючи Пруста, як 

і твір «Матерія і пам'ять» Берґсона, Дельоз залучає концептологію Ляйбніца 

із доволі очевидною трансформацією її детермінантів, що, тим не менше, не 

спотворює її автентичного змісту. 

Випадок 7 («Платон і симулякр») 

 Ляйбніц і сингулярні точки 
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 Платонізм, пише Дельоз, упорядкував ту ділянку, яка потім стала для 

філософії її власною: «ділянка уявлення, заповнена копіями-іконами…» [100, 

p. 298]. Платонова копія – це Подібне, претендент. Чистій тотожності моделі 

чи оригіналу відповідає взірцева схожість, а чистій подібності копії схожість, 

яка називається імітацією. Платонізм обмежився тим, що встановив рамки 

для уявного. Подальша розробка уявного уже притаманна філософії 

Аристотеля, який розширив його кордони, від найвищих родів до 

наймізерніших видів, наділив уявне скінченністю. І є третій момент, під 

впливом християнства зникає потреба обґрунтовувати уявне і його 

можливість, тепер воно претендує на нескінченність, себто воно отримує 

доступ до Буття, що переважає найвищий із родів, та до одиничного, яке 

розміщується нижче від наймізернішого з видів. Далі Дельоз пише, що 

Ляйбніц і Геґель розглядали цю тему також: ...одначе, якщо вони у такий 

спосіб не полишають елемент уявлення, то це тому, що залишається 

подвійна вимога Того самого і Схожого. Попросту, Те саме віднайшло 

необумовлений принцип, здатний його привести до панування в царині 

безмежжя: принцип достатньої підстави; тоді як Схоже віднайшло умову, 

здатну його долучити до безмежжя: умова конвергенції чи неперервності» 

[100, p. 299].  

 Дельозу йдеться про те, що такий Ляйбніців концепт, як 

співможливість означає умову, за якої монади могли би бути уподібнені до 

сингулярних точок, і кожна серія монад, яка сходиться в одній з цих точок, 

продовжується в інших серіях, що сходяться в інших точках. Себто світ 

іншого штибу починається в околицях тих точок, де вже сформовані серії 

розходяться. У такий спосіб, на думку Дельоза, Ляйбніц виключає 

дивергенцію, відносячи її до неспівможливості. Критерієм найкращого з 

можливих світів є максимальний степень конвергенції та неперервності, а всі 

інші світи залишаються претендентами без достатніх підстав.  

 Сингулярні точки – концепт, що головним чином був розроблений у 

ЛС, одним із додатків до якого є взятий нами текст, який, щоправда, був 
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написаний трьома роками раніше (в 1966 році опублікований під назвою 

«Повалити платонізм»). Концепт, який формувався не в останню чергу через 

інтерпретацію філософії Ляйбніца. Принаймні розглянутий нами випадок дає 

достатньо підстав так вважати.  

Випадок 8 («Мішель Турньє і світ без іншого») 

Можливі світи Ляйбніца 

У вступі до своєї книги «Дельоз. Філософія події» Франсуа Зурабішвілі 

зауважив, що ті самі логічні мотиви й часто ті самі концепти переходять від 

однієї Дельозової книги до іншої, щоразу видозмінено чи переінакшено, це 

наче «гра ех та резонансів» [211, p. 5]. У тексті про Турньє йдеться про 

Іншого як вираження можливого світу. Ляйбніців концепт можливість 

використовувався для інтерпретації Пруста, тепер же для інтерпретації 

Турньє, дещо переінакшено – можливі світи. Отже, Інший як вираження 

можливого світу. Ефект цієї ідеї у тому, що вводиться різниця між моєю 

свідомістю та її об’єктом. Ця різниця є результатом структури Іншого. 

Світова наповненість можливостями, до чого можна бути неготовим, з 

іншого боку, існують можливості, які забезпечують готовність; світ 

видозмінюється тоді, коли Я з’являється у ньому по-іншому. Я зумовлює 

появу у світі безлічі пухирів (cloques), «які вміщують можливі світи: ось чим 

є інший» [97, p. 360]. На думку Дельоза, концепція Турньє явно пронизана 

«ляйбніцевими відлуннями…» [ibid.]. Поява іншого в житті Робінзона 

перетворює його свідомість на «я був», на минуле, яке вже не збігається із 

теперішнім об’єктом. Це підштовхнуло Дельоза до висновку, що суб’єкт 

конституюється через знищування (anéantissement) об’єкта, й що класична 

теорія пізнання помиляється, постулюючи одночасність суб’єкта й об’єкта.  

 

Ми навели та описали практично всі випадки звернення до філософії 

Ляйбніца в текстах, написаних до РП. Ми побачили, що в усіх прикладах 

Ляйбніц залучений до інтерпретації ідей інших філософів та письменників, 

причому так, що активно реактивується його власна концепція, її головні 
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концепти та поняття, одначе це ще не є самою реактивацією естуарійного 

типу, радше її передумовою. Як сили моря чи океану є передумовою 

виникнення естуарія гирла річки, так і заздалегідь наявні філософські ідеї та 

стратегії Дельоза є передумовою виникнення естуарія реактивації вчення 

Ляйбніца. З цього випливає друга особливість інтегративної реактивації: 

превалювання філософських ідей автора, який здійснює реактивацію.  

Коли Дельоз називає Пруста ляйбніціанцем, йдеться насамперед про 

концепт точка зору, який є самою різницею, різним баченням сутності, адже 

за Прустом, вона існує у такому ракурсі, у якому ми бачимо світ. Різниця, яка 

всебічно й розлого аналізуватиметься у РП, в ПЗ лиш окреслюється. Певна 

річ, йдеться не про те, що цьому поклала початок реактивація філософії 

Ляйбніца, а про те, що остання використовується у формуванні головних 

концептів та ідей Дельоза. Це безперечно свідчить про її відпочаткову 

інтеграцію до Дельозової філософії.  

 

2.2. Сприйняття й значення Ляйбніца у творі «Спіноза та проблема 

вираження» 

 

 Твір СПВ був опублікований у 1968 році, трохи раніше за РП, що саме 

перебував у друці. Розглядати випадки використання і згадування філософії 

Ляйбніца так, як це було зроблено в попередньому розділі, тут недоцільно і 

непрактично, адже їх порівняно багато, інтерпретація глибша і 

деталізованіша, як у пізніх текстах. У той самий час, це тлумачення схоже на 

попередні – сприйняття Ляйбніца здійснюється в межах інтерпретації іншого 

філософа. Твір СПВ є, так би мовити, проміжною ланкою, й тому його 

розглядаємо в окремому підрозділі. 

 На думку дослідника Лоренцо Вінчігуери, інтерпретація Спінози у 

післявоєнній Франції вийшла із дискусії, сформованої навколо інтерпретації 

філософії Декарта. У статті «Спіноза в сучасній французькій філософії» [205] 

він пише, що ця суперечка, яка досягла свого апогею на конференції в 
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Руамоні 1955 року, виразно відобразила стан тодішньої французької 

філософії, розділеної на два тобори – екзистенціалізму та структуралізму. 

Найпоказовішим було методологічне протистояння Ф. Альк’є та М. Ґеру. 

Альк’є у творі «Метафізичне відкриття людини в Декарта» [44] використовує 

екзистенційний підхід до інтерпретації Декарта. Такий підхід пропонує 

осмислювати картезіанство крізь призму досвіду мого Я, чиє конкретне 

існування не зводиться лише до мислення. З цього випливає, що cogito є не 

виявленням чистого духу чи раціо, а конкретно існуючого Ego, без 

урахування його cogitatio.  

 Ґеру такий підхід піддав критиці. Він пропонує інтерпретувати, 

наприклад, «Медитації про першу філософії», опираючись на порядок 

аргументів (l'ordre des raisons), згідно з яким у творі поступово розгортається 

логіка викладу.  

 Схоже протистояння згодом виявилось в інтерпретації філософії 

Спінози, що, на думку Вінчігуери, вказує на картезіанське походження цих 

трактувань. Така «генетика» Спінозових студій необхідно спровокувала 

появу головно двох важливих питань: 1) чи не була філософія Спінози 

посутньо лише логічним завершенням тез, латентно наявних у картезіанстві? 

2) чи, навпаки, варто бачити в ній радикальне антикартезіанство?  

 Такий анамнез французького спінозизму зумовив появу яскраво 

вираженої симптоматики, головні ознаки якої, наприклад, виявилися в 

сорбонському курсі лекцій Альк’є 1958/59 року про філософію Спінози, та 

згодом у його творі «Раціоналізм Спінози» [45], де автор визнав, що не зміг 

повністю збагнути ідеї нідерландського філософа. На заваді цьому став, як не 

дивно, екзистенційний підхід дослідника, адже коли йдеться про філософію 

Декарта, то, пише Альк’є, можна до неї прилучити свій істинний досвід, чого 

не зробиш по відношенню до Спінози.  

 Попри це, досліджень творчості Спінози ставало дедалі більше, як 

вважає Вінчігуера – зусиллями неортодоксальних марксистів і 

структуралістів. Свого апогею ці студії досягли наприкінці 60-х років, що 
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було свого роду «Новою хвилею» у французькій історії філософії. Майже 

одночасно виходять коментар Ґеру до І книги «Етики» [141], твір Дельоза 

СПВ, Бернара Русе «Кінцева перспектива “Етики” і проблема зв’язності 

спінозизму» [188] та «Індивід і спільність у Спінози» [172] Александра 

Матерона. Ці дослідження, по-перше, заклали той критичний фундамент, 

який формуватиме характер досліджень нового покоління істориків 

філософії, та, по-друге, позначили розрив з попередньою традицією 

інтерпретації.  

 Коментарю Ґеру до І книги «Етики» Дельоз присвятив статтю «Спіноза 

і загальний метод Ґеру» [108], написану 1969 року. Однією з головних рис 

тогочасних досліджень Спінози є те, що автори писали свої тексти незалежно 

один від одного, відтак продемонструвавши розмаїття підходів, застосованих 

до інтерпретації. Дельоз написав свою статтю після публікації СПВ, що дало 

йому можливість зіставити метод Ґеру зі своїм власним. На думку Дельоза, 

Ґеру оновив історію філософії своїм структурно-генетичним методом, і, що 

прикметно, набагато раніше, ніж структуралізм взяв його на озброєння в 

інших, традиційно більш притаманних йому ділянках. Цей підхід визначає 

структуру через порядок аргументів, які є розрізнювальними і вихідними в 

досліджувальній системі, істинними філософемами (véritables philosophèmes), 

які існують лише у взаємовідношеннях. Порядок аргументів покликаний 

реконструювати внутрішню архітектоніку, а це досягається лише тоді, коли 

пояснювати ту чи ту думку через внутрішню єдність. Ґеру пропонує розуміти 

«Етику» juxta propria principia, себто згідно з її власними принципами. 

Структура ніколи не є невимовною, навпаки, такою, яку можемо виявити, 

якщо йти слідом за експліцитним порядком автора. Ось чому, на думку 

Дельоза, Ґеру в творі «Декарт згідно із порядком аргументів» [140] написав, 

що історик філософії в жодному разі не є інтерпретатором. Порядк 

аргументів знаходиться завжди на рівні з поверхнею системи, він не відсилає 

до прихованого змісту, до чогось, що не було висловленим. Дана теза 

принципово відрізняє методологію Ґеру від підходу до інтерпретації Дельоза, 
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від його принципу enfant monstrueux, від уваги до несказаного, прихованого, 

до такого, що слід виявити й вилучити, навіть якщо відсутні відповідні 

передумови в концепції, що досліджується.  

 Дельозова інтерпретація Спінози є однією з найбільш 

антикартезіанських (можна вважати, що він долучився до того табору 

авторів, які вбачали в спінозизмі радикальне антикартизіанство), навіть у 

тому, що стосується аналізу термінів, запозичених Спінозою від Декарта. До 

такого, що йде врозріз із раціоналістичною традицією, можна також віднести 

поняття, чиєму аналізові, власне, присвячений твір СПВ – вираження. Воно, 

так виглядає, не є головним реквізитом концепції Спінози, попри те, його 

роль Дельоз потужно проблематизує, особливо в дефініціях «Етики», 

присвячених Богу. На думку Дельоза, Спіноза, пишучи про вираження, 

перетворює неоплатонічну еманацію на новий тип іманентності. Цій темі 

присвячений дев’ятий розділ «Іманентність та історичні елементи 

вираження». На початку розділу, Дельоз для позначення цього перетворення 

використовує «робочий» термін виражальна іманентність (immanence 

expressive). 

 Спінозизм, пише Дельоз в анотації до свого твору, підіймає 

найактуальніші проблеми, що стосуються онтології (теорія субстанції), 

епістемології (теорія ідей) та політичної антропології (теорія модусів, 

пристрастей та дій). У зв’язку з цим, об’єктом дослідження є визначення 

відношення між цими трьома вимірами: спекулятивне ствердження чи 

одноголосся буття в теорії субстанції; продукування істини чи походження 

сенсу в теорії ідей; практична радість чи усунення журних пристрастей, 

вибіркова організація пристрастей в теорії модусів.  

 Ці три виміри упорядковуються через концепт вираження (субстанція 

виражається в атрибутах, атрибути в модусах, ідеї є виражальними). Дельоз 

зазначає, що цей концепт має довгу історію, займав провідні позиції 

впродовж усього Середньовіччя та Ренесансу. Що стосується епохи Спінози, 

то передусім Дельоз говорить про Ляйбніца, який розробляв концепт зовсім 
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по-іншому, і єдине, що єднає його зі Спінозою, це критичні закиди у бік 

картезіанства.  

Роль Ляйбніца у творі є двоїстою: з одного боку, він є опонентом 

Спінози в розумінні вираження, з іншого, є його союзником у боротьбі з 

картезіанством. У тексті, отже, чітко простежуються дві сюжетні лінії, перша 

проводиться інтерпретацією філософії Спінози, друга критикою 

картезіанства, в обох випадках до справи задіяний Ляйбніц. Ми 

розглядатимемо рецепцію Ляйбніца в межах першої сюжетної лінії, позаяк у 

другій його роль є винятково істироко-філософською й такою, що не має 

прямого відношення до раніших чи пізніших творів Дельоза, себто, не 

входить у загальний контекст його філософії
29

.  

 Вінчігуера в розділі про Дельоза пише, що інтерес до Спінози він 

виявляв уже в РП, себто СПВ постає свого роду апогеєм цього інтересу. З 

точки зору хронології, це не зовсім так. Твір СПВ вийшов раніше РП, про що 

свідчить список опублікованих праць автора, розміщений на початку книги 

СПВ, де зазначено «“Різниця і повторення” (друкується)» [109, p. 1]. Але в 

першому виданні РП, в списку оприлюднених дельозових праць значиться 

«“Спіноза та проблема вираження”, 1969» [83, p. 411], хоча у виданні СПВ 

зазначений 1968 рік. Очевидно Вінчігуера брав до уваги інформацію, 

розміщену в РП. Враховуючи ці факти, можна обґрунтовано вважати, що 

саме СПВ є твором, в якому Дельоз вперше предметно виявив інтерес до 

філософії Спінози. Результати дослідження, здійсненого в цій книзі, були 

відтворені в РП. Однак інтерпретація Ляйбніца в РП постає цілковито 

новаторською. Якщо вчення Спінози було на той час Дельозом більш-менш 

опрацьоване, то філософія Ляйбніца залишалася колажем, якнайширшим у 

застосовуванні. Початок комплексних операцій з концептами Ляйбніца як 

«колажем» був покладений саме у СПВ. 

  
                                                 
29

 Це пов’язано насамперед з тим, що жанрово СПВ є дисертаційний дослідженням, додатковою 

дисертацією (thèse complémentaire). Зазвичай у подібних текстах відомих філософів не часто зустрічаються 

ідеї, які потім стануть візитівкою їхньої філософської концепції. Приміром, додаткова дисертація Фуко 

переклад твору Канта «Антропологія» і коментар до неї окремою книгою опублікована так і не була.  
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 Вступ. «Роль і важливість вираженя» 

 У Спінози, пише Дельоз, Природа вміщує все й водночас вона 

експлікується й імплікується
30

 через кожну річ. Атрибути огортають
31

 

(enveloppent) і експлікують субстанцію й у той самий час субстанція вміщує 

усі ці атрибути. Модуси огортають й експлікують атрибут, від якого вони 

залежать, натомість атрибут водночас вміщує всі сутності відповідних 

модусів. Цей варіант тез Спінози безпосередньо відсилає, вважає автор, до 

термінів імплікація і експлікація, огорнення (enveloppement) і розгорнення 

(développement), які мають довгу філософську історію та зазвичай слугували 

приводом для звинувачень у пантеїзмі. Ці концепти відсилають до такого 

синтетичного принципу як комплікація (complicatio). У неоплатонізмі 

комплікація позначала водночас наявність множинного в Єдиному і Єдиного 

в множинному, наприклад, Бог є Природою комплікативною, і ця природа 

експлікує та імплікує Бога, огортає та розгортає Бога. Бог комплікує кожну 

річ, але й кожна річ експлікує та огортає Його. Таке вкладення (emboîtement), 

вважає Дельоз, конституює вираження. Це один із найсуттєвіших моментів 

неоплатонізму, який опрацьовувся впродовж Середньовіччя та Ренесансу. 

 Дана проблематика є провідною також у філософії Ляйбніца. В ній 

вираження є одним із найпритаманніших їй концептів. Ним насичена теорія 

Бога, теорія створінь і теорія пізнання. Незалежно один від одного, Ляйбніц і 

Спіноза бачили в ідеї вираження інструмент, за допомоги якого можна 

подолати труднощі картезіанства, відновити філософію Природи та навіть 

інтегрувати здобутки Декарта до системи, вельми ворожої картезіанському 

світобаченню. 

 Важливість ідеї вираження полягає в тому, що завдяки їй ми краще 

розуміємо систему Спінози, а також можемо визначити характер відношень 

                                                 
30

 Тут ми використовуємо для термінів expliquer та impliquer доволі штучні відповідники експлікувати та 

імплікувати, позаяк вважаємо, що це допоможе краще зрозуміти контекст, в якому працював Спіноза. Адже 

якщо ми їх передаватимемо через звичніші українські відповідники, то неодмінно втратиться зв'язок із 

закріпленими за ними значеннями в попередні періоди, значеннями, які безумовно враховувалися Спінозою.  
31

 Для терміна envelopper ми використовуємо відповідник огортати. Цей термін є вельми важливим для 

філософії Ляйбніца також. Такий варіант перекладу нами був запропонований в українському перекладі 

«Монадології» [25]. Також ми про це писали в додатку до статті «Дельоз як дослідник філософії Ляйбніца: 

душа у складках» «Про концепцію українського перекладу деяких термінів Ляйбніца і Дельоза» [5]. 
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його філософії з системою Ляйбніца. Дельоза вельми непокоїв той факт, що 

ідея вираження, попри всю її значущість, ігнорувалася найкращими 

інтерпретаторами. Одні взагалі її не згадували, інші писали про неї непрямо і 

непредметно, а ще інші бачили у ній лише синонім еманації. Так вважав і 

Ляйбніц, критикуючи Спінозу за те, що вираження в його системі нагадує 

вираження в Кабалі та постає лише певним різновидом еманації
32

.  

 Походження найприкметніших змістових відтінків Спінозового терміна 

вираження Дельоз вбачає в неоплатонізмі, зокрема в його Ренесансній версії, 

як і походження Ляйбніцевих понять монади та складки. В другому розділі 

СЛБ («Складки душі») він пише, що ідею монади Ляйбніц запозичив у 

неоплатоніків, які позначали ним Єдине. До рівня універсальної комплікації 

систему монад звів Джордано Бруно: світова душа перетворює все на 

лабіринт. За часів Ренесансу, зокрема в Бруно, неоплатонічні еманації 

поступаються широкій зоні іманентності, попри те, що трансцендентному все 

ж відводиться певне місце. Експлікувати, імплікувати, комплікувати – тріада 

складки, згідно з варіаціями Єдине/Множинне.  

 Якщо у творі СПВ тріада експлікація, імплікація та комплікація 

конституюють вираження, то в СЛБ вони конституюють складку. Монада 

«комплікує» увесь світ, подібно до того, як у Спінози Бог комплікує кожну 

річ, а кожна річ експлікує та огортає Його. У Ляйбніца увесь світ є 

поскладкованим [plier] у монаді, яка, розіскладковуючись [déplier], виражає 

цей світ. За Ляйбніцем, увесь світ – ніщо інше, як віртуальність, що 

актуально існує тільки в складках душі, які його виражають. Щоб уявити 

включений до неї світ, душа здійснює внутрішні розскладки (déplis), себто 

розіскладковує свої складки. В даному випадку уже йдеться про включення 

(inclusion) світу, тоді як у Спінози про вкладення (emboîtement).  

 У Спінози згадувана тріада є лише умовністю, усталеною 

характеристикою Бога, атрибути якого виражають вічну й нескінченну 

(Його) есенцію. Спінозів Бог – це «intellegentia mundana», Суще, яке 

                                                 
32

 Цієї теми торкається Фуше де Карей у творі «Ляйбніц. Декарт і Спіноза» [73]. 
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знаходиться у світі. Ляйбніцеве бачення принципово інше. Неоплатонічні, 

інертні експлікація, імплікація і комплікація у Ляйбніцевій концепції 

активуються, стаючи перескладкуванням, складкуванням та 

розіскладковуванням. Складка, на відміну від вираження, є надзвичайно 

динамічною і дієвою, і це тому що Ляйбніців Бог є intellegentia extramundana, 

Сущим, яке знаходиться поза світом.  

  Частина І. «Тріади субстанції». Розділ 2. «Атрибут як вираження» 

 Сутність субстанції не існує поза атрибутами, які її виражають, кожен 

атрибут виражає вічну й нескінченну сутність. З цього випливає, що 

виражене не існує поза своїми вираженнями, кожне вираження є, можна 

сказати, існуванням вираженого. Такий самий принцип, зауважує Дельоз, ми 

віднаходимо в Ляйбніца: «кожна монада є вираженням світу, одначе 

виражений світ не існує поза монадами, які його виражають» [109, p. 34]. 

Частина ІІІ. «Теорія скінченного модусу». Розділ XIV. «Що може 

тіло?». 

 Наприкінці розділу Дельоз ставить питання: «У чому полягає справжня 

відмінність між Ляйбніцем і Спінозою, звідкіля випливають практичні 

суперечності?» [109, p. 211]. В обох ідея виражальної Природи знаходиться в 

основі нового натуралізму. В обох вираження в Природі долає механіцизм 

двома способами: з одного боку, механізм відсилає до динамізму потуги 

(pouvoir), що була викликаною і визначена через варіації спромоги 

(puissance) діяти і зносити (pâtir); з іншого боку, до позиції, в якій сингулярні 

сутності визначені як різні рівні спромоги. Одначе до цього вони прийши по-

різному. Якщо Ляйбніц наділяє речі невід’ємною і власною силою (force), це 

відбувається через постулювання індивідуальних сутностей, яким 

відповідають стільки ж субстанцій. У Спінози – навпаки, через визначення 

окремих сутностей як сутностей модусів, позаяк самі речі є модусами однієї 

субстанції.  

У Ляйбніца будь-який механізм відсилає до того, що його долає, у чому 

простежується його скінченність, яка, в результаті, вказує на нескінченне, 



 101 

трансцендентне. У Спінози ж механізм відсилає до того, що його долає, але 

вже за вимоги абсолютно іманентної чистої каузальності. Тільки каузальність 

дає можливість помислити існування, її цілком достатньо, щоб ми його 

осягли. З точки зору іманентної каузальності, модуси не є видимостями, 

позбавленими сили й сутності. Через каузальність речі наділяються власною 

силою, яка їм притаманна тільки через те, що вони є модусами. На відміну 

від Ляйбніца, динамізм і есенціалізм у Спінози експліцитно виключає будь-

яку кінцевість. Наприклад, термін conatus у філософії Спінози має одну 

функцію: він показує чим є динамізм, без урахування будь-якого кінцевого 

значення. Якщо природа є виражальною, то не завдяки тому, що різні рівні 

узгоджуються один з одним; знак, символ і гармонія є виключеними із числа 

істинних спромог Природи. Сутність модусу виражається в характерному 

відношенні, яке виражає схильність до афектування; ця схильність заповнена 

різними афектами, як постале відношення між частинами, що оновлюються. 

Між цими різними рівнями вираження ми ніде не знайдемо, пише Дельоз, 

кінцевих відношень чи моральної гармонії. Віднайдемо ж тільки необхідний 

зв'язок різних ефектів іманентної причини. 

Таким чином, у Спінози відсутня метафізика сутностей, динаміка сил 

та механіка феноменів. У природі все є фізичним: фізика інтенсивної якості, 

що відповідає сутностям модусів; фізика екстенсивної якості, себто механізм, 

через який модуси переходять до існування; фізика сили, себто динамізм, за 

яким сутність утверджується в існуванні, охоплюючи варіації спромоги 

діяти. Атрибути експлікуються в існуючих модусах, чиї сутності «приписані» 

в атрибутах, і експлікуються у відношеннях чи схильностях. Ці відношення 

здійснюються через частини, а схильності через афекти, які вони виражають. 

Спінозове вираження у природі є не символізацією кінцевості, а завжди і 

скрізь каузальною експлікацією (explication causale). 

Висновок. «Теорія вираження в Ляйбніца й Спінози. Експресіонізм у 

філософії» 
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На думку Дельоза, філософія головним чином полягає у створенні 

концептів. Ця вельми відома ідея була вперше предметно сформульована 

саме у СПВ. «Сила філософії вимірюється в концептах, які вона створює чи 

сенс яких вона оновлює, й які упроваджують нове розтинання для речей та 

дій» [109, p. 299]. Концепт, який взяли на озброєння Спіноза та Ляйбніц для 

боротьби з картезіанством, розроблявся у два вельми різних способи. Він 

перевідкрив Природу та її спромоги, видозмінив логіку й онтологію. 

Вираження прикладається до Буття, визначеного як Бог, позаяк Бог 

виражається у світі. Вираження прикладається до ідей, визначених як істинні, 

позаяк істинні ідеї виражають Бога й світ. Вираження прикладається до 

індивідів, визначених як сингулярні сутності, позаяк вони виражаються в 

ідеях. Буття, пізнання, дія чи продукування визначаються цим концептом, 

вони є видами вираження. Дельоз пише: «три гілки достатньої підстави, 

ratio essendi, ratio cognoscendi, ratio fiendi або agendi, знаходять у вираженні 

свій спільний корінь» [ibid.].  

Концепт вираження увідповіднює людину Богові, впроваджує нову 

логіку: духовний автомат – рівна частина в комбінаториці світу. Будучи в 

основі, вираження віртуально наділяє інші концепти метафоричністю, чи як 

пише Дельоз, метафоричним апаратом (appareil métaphoriques). 

Метафоричність вираження – це дзеркало й зародок. Вираження як ratio 

essendi відображається в дзеркалі як ratio cognoscendi, та репродукується у 

зародку як ratio fiendi.  

У Спінози теорія вираження передусім говорить про єдиноголосся 

(univocité), вона прагне витягти однозначне Буття зі стану індиферентності 

чи нейтральності, щоб зробити його об’єктом чистого ствердження в сенсі 

виражальної іманентності, притаманної пантеїзму Спінозового штибу. 

Теорія вираження як єдиноголосся в Спінози протистоїть теорії 

вираження як різноголосся (équivoque) у Ляйбніца. Ось у чому, на думку 

Дельоза, полягає справжня відмінність між підходами двох авторів. Інші 
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відмінності (необхідність і кінцевість, необхідність і можливість) 

випливають з неї.  

В останньому абзаці твору Дельоз говорить про неможливість 

визначити, що є важливішим: відмінності між Спінозою та Ляйбніцем у 

потрактуванні вираження чи їхнє спільне звернення до цього концепту в 

світлі формування посткартезіанської філософії. На нашу думку, ця дилема 

добре демонструє те, що зовсім скоро стане характерним для творів Дельоза: 

свого роду «дворіччя», наявність двох річищ, одне з яких присвячене 

філософам, друге – філософії. «Одне річище» – теорія вираження в Спінози 

та Ляйбніца як достоту історико-філософський інтерес, друге – теорія 

вираження як інструментарій для долання картезіанського штибу 

філософування, що було важливим для Дельоза як філософа. Подібну думку 

знаходимо в Роберта Пірсі, який у статті «Захоплена Спінозою людина: 

Дельоз про вираження» [180] звертає увагу на характерну властивість 

Дельозового інтересу до філософії Спінози. Цей інтерес є водночас 

очевидним і втаємниченим. З одного боку, Дельоз каже, що є Спінозистом, з 

іншого ж вельми важко уявити, що мислитель різниці та до-індивідуальних 

сингулярностей міг мати щось спільне з філософом єдиної абсолютно 

нескінченної субстанції та монізму par excellence. Через це, вважає Пірсі, 

традиційний поділ творчості Дельоза на два періоди виглядає доречним 

(перший стосується суто філософських текстів, другий історико-

філософських). Але такий поділ може бути помилковим, адже присутність 

Спінози у текстах Дельоза не обмежується тільки одним сюжетом та 

інтерпретацією, що була запропонована у СПВ. З іншого боку, Дельозова 

онтологія різниці не може бути повністю зрозумілою поза контекстом СПВ. 

Метою Пірсі було показати, що РП і ЛС є головним чином спробою 

вибудувати виражальну онотологію (expressionistic ontology), і мають бути 

прочитаними в світлі того, що Дельоз говорить про вираження у СПВ. 

«Дворіччя» СПВ не є, певна річ, чимось унікальним для творчості 

Дельоза. Всім його текстам, більшою чи меншою мірою, це властиво. У 
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природі трапляється, що відпочатково одне річище річки згодом 

роздвоюється, формуючи два річища, які можуть в подальшому не 

з’єднатись, утворивши самостійні потоки, що належать до різних басейнів. У 

географії це явище називається біфуркацією річок. Розділення творчості 

Дельоза на два окремі періоди є надзвичайно нестійким, як річки, що 

зустрічають на своєму шляху різнорідні ландшафти, які провокують їхнє 

роздвоєння, так відпочатково одне річище Дельозової філософії натрапляє на 

різноманітні ідейні нерівності, що викликає її біфуркацію. Втім, консистенція 

обох річищ залишається тією самою, як і походження води в роздвоєній 

річці.  

Якщо розглядати історико-філософський період творчості Дельоза без 

урахування місця його витоку, то СПВ можна вважати останнім етапом перед 

роздвоєнням, що виникне з появою РП, тексту із явно філософською 

консистенцією. Обидва річища протікатимуть незалежно, з одного боку, 

твори СПФ та СЛБ, з іншого, ЛГ, АЕ та ТП. Ситуація докорінно змінюється, 

коли розглядати історико-філософський період як такий, що випливає із 

заздалегідь наявних філософських намірів Дельоза. Тоді консистенція (у 

цьому випадку насамперед на неї слід звертати увагу) розділених річищ буде 

майже однаковою, хоч із формально іншою типологією. З цієї точки зору слід 

радше говорити про різні періоди, етапи, фази чи стадії окремо взятого твору, 

ніж про них стосовно усієї творчості Дельоза.  

 

2.3. Інтеграція ідей Ляйбніца до філософії Жиля Дельоза у творах 

«Різниця і повторення» та «Логіка сенсу» 

 

Приховане і неартикульоване «дворіччя» в останньому абзаці твору 

СПВ було проартикульоване на початку РП як істинне подвійне (véritable 

double) чи подвійне існування (existence double). Історія філософії як 

репродукція самої філософії, як істинний двійник з усіма різницями, 

притаманними двійнику. Не те щоб історія філософії і філософія в тексті 
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зливалися, утворюючи подвійне існуванняє. Навпаки, історія філософії 

залучається, щоби наблизити подвійне існування. У підрозділі про 

потрактування історії філософії у творах Дельоза, в місці, присвяченому РП, 

ми писали саме про істинне подвійне (с. 40). Нині, вже стосовно філософії 

Дельоза, ми знову пишемо про те саме. Як в одному, так і в другому випадку 

йдеться про один твір, отже – про одну і ту саму тематику. Але ми 

стверджуємо, що передмова до РП дає підставу розглядати у творчості 

Дельоза як історію філософії, так і філософію. Ми маємо різницю і 

повторення, різницю, властиву двійнику, та притаманне йому повторення, 

повторення старого тексту й тексту актуального, що перебувають один в 

одному (l’un dans l’autre), чи то шляхом вкладення (emboîtement), чи то 

шляхом включення (inclusion). Якщо в історико-філософському контексті для 

Спінози Дельоз залишає вкладення, то для Ляйбніца включення. Останнє в 

філософії самого Дельоза набуває подвійного існування: дворіччя в межах 

сукупного «басейну» його концептології. З одного боку, диференціація, себто 

розрізнення, приміром, вкладення і включення, з іншого, інтегрування 

розрізненого – подвійне існування, чи подвійне захоплення або подвійна 

артикуляція, терміни, якими послуговуватиметься Дельоз у пізніших текстах.  

Роль Спінози та Ляйбніца є особливо значущою не через якийсь 

спеціальний чи оригінальний вид інтерпретаційної стратегії, застосованої до 

їхніх ідей, а насамперед через «критичну» близькість цих постатей до 

фактичного формування концепції Дельоза, себто інтерпретація 

здійснювалась в час написання філософських творів, чим, так би мовити, 

досягалось подвійне існування. Ранні твори про Юма, Канта, Ніцше і Берґсона 

укладали підмурки, формували «клімат». Також здійснювалась 

диференціація їхніх підходів і концептології, що безумовно відбилося в 

ученні Дельоза, зрештою було інтегровано до нього, одначе без досягнення 

подвійного існування, частково присутнього в СПВ та повною мірою – в РП 

та у подальших творах, де формувалася вже «погода» його концепції, 
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зводилися її найупізнаваніші конструкції. Про інтеграцію ідей Ляйбніца до 

філософії Дельоза ми пишемо виходячи саме з цього.  

На питання Арно Вілані: «Чи є ви неметафізичним філософом?», 

Дельоз відповів: «Ні, я себе відчуваю чистим метафізиком» [203, p. 130]. 

Можливо, таке визнання метафізичності є вершиною анархізму, певним 

штибом подвійного існування? В Дельоза простежуються спроби побудувати 

систему (ми могли б додати, що, в кінцевому підсумку, вона неодмінно 

постала б антисистемною) та нову метафізику, засновану на логіці 

множинностей. З цього приводу Дельоз у листі до Ж.-К. Мартена пише: «Я 

вірю у філософію як систему» і далі: «Я відчуваю себе філософом дуже 

класичним. Як на мене, система не повина завжди перебувати в постійній 

гетерогенності, якраз вона має бути гетерогенністю, і це те, мені здається, 

що ніколи не випробовувалось» [169, p. 7].  

Між одиничним і множинним, не оминаючи ні одноголосся, ні 

плюралізму сингулярностей, метафізика Дельоза розгортається на плані 

іманенції, на «метафізичній поверхні». Вельми властивий оксюморон для 

філософії Дельоза, що не є таким у вченні Стоїків, де ми й знаходимо ідею 

цієї поверхні. Ален Больє у творі «Жиль Дельоз і стоїки» пише, що 

метафізика, про яку говорить Дельоз, говорить радше про способи буття, ніж 

про сутності [56].  

Здавалося б, метафізична складова, після виникнення структуралізму в 

50-60-х роках, була остаточно вилучена з філософії. Попри це, починаючи з 

РП, вона стає суттєвою для Дельоза. З цього приводу П’єр Монтебело писав, 

що така метафізичність Дельоза не була чимось, на кшталт НЛО в філософії, 

навпаки, його ідеї добре вписувалися в тогочасний дискурс, створюючи в 

ньому нову традицію. Цю особливість Дельозової творчості Монтебело 

означує «іншою метафізикою» [176].  

«Інша метафізика» уможливлює осягнення множинності світу, чого не 

передбачала метафізика попередня, «раціоналістична». З огляду на це, 

надзвичайно важливим для Дельоза в РП стає, наприклад, концепція 
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соціолога Габрієля Тарда, про якого він раніше не писав. Тард намагався 

виявити витоки найтонших розрізнень, звідси його гіпотеза про те, що 

природа є космічним сузір’ям малих монадичних розрізнень. «Кожен атом є 

всесвітом у проекті» [198, p. 231], – писав Тард у творі «Соціальна логіка». 

Логіка множинностей та онтологія відношення скеровує Дельозову 

філософію до монадологічної концепції Тарда, а відтак до Ляйбніца, вчення 

якого Дельоз залучив до розробки логіки різниці. 

 

2.3.1. «Різниця і повторення» 

 

 РП є питомо першим філософським твором Дельоза. З огляду на це, ми 

розглянемо усі частини тексту. Увага буде зосередженна на формуванні й 

функціонуванні деяких Дельозових концептів, а також на виявленні впливу 

Ляйбніца та його ролі у зазначених процесах. У РП, як зазначає С. Куцепал, 

«Дельоз прагне довести тезу про те, що відмінність
33

 та повторення у 

сучасній філософії посіли місце тотожності та заперечення, тотожності та 

суперечності» [22, с. 101].  

Вступ «Повторення і різниця» 

                                                 
33

 У нашому дослідженні ми використовуємо для концепту différence відповідник різниця. Але звернімо 

увагу на те, що існує інший рівноцінний варіант – розрізнення. Які переваги останнього? По-перше, у 

Дельозових текстах вельми поширений ряд: différencier / se, différencié, différence, différentiel, який ми 

передаємо відповідно: розрізняти / ся, розрізнене, розрізнення, розрізнювальне. Даний ряд неможливо точно 

відтворити, якщо використовувати відповідники відмінність чи, наприклад, різницю. По-друге, différence в 

Дельоза є внутрішньою особливістю речей, і вказує на певну процесуальність. Різниця ж чи відмінність 

позначають певну зовнішню обумовленість, наприклад, різниця між синім і червоним кольорами або синє 

відмінне від червоного. Ці відповідники вказують на стале, уже оформлене. Différence позначає не різницю 

між чимось, а схильність речей до внутрішнього розрізнення, трансформації чи модифікації. По-третє, в 

«Концепції різниці в Берґсона» Дельоз пише: «La vie, c’est le processus de la différence» [90, p. 54] («Життя – 

це процес розрізнення»). На наш погляд, це речення вельми вдало фіксує сенс, вкладений Дельозом у 

концепт différence. А саме, différence позначає процесуальність і стосується сингулярного існування та 

становлення речей. 

На наш погляд, ми навели достатньо переконливі аргументи. Але чому тоді різниця? По-перше, у 

французькій мові différence (не беремо до уваги значення слова в текстах Дельоза) означає саме різницю. 

Існують сталі звороти: à la différence de... – на відміну від..., différence entre... – різниця між... Значення 

різниця в прикладах очевидне. По-друге, Дельоз надав нового значення слову, однак не змінив його 

звучання, саме тому різниця. По-третє, Дельоз протиславляє différence тотожності, антонімом до якої 

безперечно є різниця. Українське слово «різниця» вказує на щось здійснене, усталене, як і французьке 

différence. Однак різниця як концепт у Дельоза вказує вже на процесуальність, на активну дію. З огляду на 

це, варіант життя – це процес різниці звучить може і гірше, однак цілком відповідає значенню у 

французькій мові, а також показує, що додав нового Дельоз.  

Ми також хотіли б звернути увагу на аспект неперекладності. Жодне зі значень différence у 

найавторететнішому сучасному французькому тлумачному словникові TLF не вказує на дію, лише на стан. 

У Дельоза ж навпаки. Маємо неперекладність, яку слід відображати контекстно. 
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У вступі Дельоз обґрунтовує тезу, згідно з якою повторення не є 

загальністю (généralité). Загальність головним чином визначається через 

якісну складову подібного (ressemblance) та кількісну складову 

еквівалентного (équivalence). Її символами є цикли та рівності. Суть 

загальності полягає у тому, що вона виражає точку зору, згідно з якою один 

термін може бути заміненим іншим. На противагу цьому, повторення є 

необхідною і обґрунтованою операцією лише стосовно того, що не може 

бути заміненим. Повторення вказує на особливість, що не підлягає обміну чи 

заміщенню.  

Переважно повторення і загальність протиставлялися з точки зору 

поведінки і закону. Дельоз додає третю опозицію – з точки зору концепту або 

уявлення (représentation). Концепт може бути достоту концептом окремо 

існуючої речі, таким чином набуваючи нескінченного змісту. І вельми 

важливо, щоб нескінченність змісту концепту була покладеною як актуальна, 

а не як віртуальна чи просто невизначена. Така нескінченність повинна 

відсилати з необхідністю до варіативності, розмаїття чи множинностей речей 

у світі, які актуалізуються у концепті, з них сформованому. Така позиція 

Дельозом виражається логічною формулою: «Нескінченний зміст [концепту] 

є корелятом об’єму [концепту] = 1» [83, p. 20]. З цього приводу, Джеймс 

Вільямс пише: «...щоб концепт репрезентував певний об’єкт, він повинен 

відповідати цьому об’єкту сам...» [83, p. 39]. За такої умови предикати як 

моменти концепту зберігаються і чинять вплив («ont un effet») на суб’єкт, до 

якого прикріплюються. Таким чином, нескінченний зміст концепту 

уможливлює згадування, пам'ять і самосвідомість. Через ці два аспекти ми і 

називаємо уявленням зв'язок концепту зі своїм об’єктом, що встановлюється 

у пам’яті чи самосвідомості. З цих тез можна виокремити, зазначає Дельоз, 

принципи вульгаризованого ляйбніціанства (leibnizianisme vulgarisé). Йде 

мова про те, що згідно з принципом різниці, будь-яка детермінація є, 

зрештою, концептуальною або є актуально частиною змісту концепту. Згідно 

з принципом достатньої підстави, завжди існує концепт якоїсь конкретної 
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речі. Згідно з принципом нерозрізнювального, існує одна єдина річ для 

одного концепту. Сукупність цих принципів вивсвітлює різницю як різницю 

концептуальну. Постулювання даної різниці випливає з ідей Ляйбніца про 

предикативність. У «Дискурсії про метафізику» [155] Ляйбніц пише, що 

будь-яка дійсна властивість предикативності частково знаходить підставу в 

природі речей. А коли речення не є тотожним, то предикат повинен бути 

включеним до нього потенційно. Цю потенційність, себто можливість, 

Дельоз розуміє не як протилежність актуальному, а як те, що є огорненим, 

імплікованим чи відбитим, що жодним чином не виключає актуальності. 

  

Розділ І «Різниця в собі» 

 

Для Дельоза вельми важливо, щоб концепт поглинув усі компоненти, 

які його складають, незалежно від того, як вони співвідносяться та який тип 

стосунку із концептом їм притаманний. За такої умови, концепт усуціль 

приймає детермінацію і її форму від початку до кінця, у всіх її метаморфозах, 

чим подає її як чисту різницю і відносить до основи. Такий статус дозволяє 

не звертати увагу на максимум чи мінімум, початок чи кінець, словом на 

будь-яку опозицію, позаяк вони збігаються в основі як один і той самий 

тотальний момент, який є моментом затухання (évanouissement) і 

продукування (production) різниці.  

Цей тотальний момент у концепті частково виводиться Дельозом з ідеї 

Ляйбніца, згідно з якою детерміноване є абсолютно незалежним від 

зарахування до Малого чи Великого, воно є підпорядкованим 

архітектонічному елементу, який повсюдно виявляє найдосконаліше чи 

краще обґрунтоване.  

Кожна з монад виражає тотальність світу, одначе це вираження 

відбувається за певного диференціального стосунку (rapport différentiel) та 

навколо певних специфічних точок (points remarquables), що йому 

відповідають. Саме в цьому сенсі диференціальні стосунки та специфічні 
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точки позначають у змісті центри огорнення (centres d’enveloppement), 

центри імплікації та можливі вкручування (involution possibles), на які 

зчинили вплив індивідуальні сутності. Неперервність афектів та 

властивостей передує виникненню цих індивідуальних сутностей. З цього 

випливає, що самі специфічні точки є до-індивідуальними сингулярностями. 

До цього останього власне Дельозового концепту була інтегрована ідея 

Ляйбніца, згідно з якою світ як спільне виражене усіх монад, передіснує до 

своїх виражень. Одначе, він не існує поза тим, що його виражає, поза самими 

монадами, вираження відсилають до вираженого як до певного реквізиту 

їхньої конструкції. Ось чому присутність предикатів у кожному суб’єкті 

передбачає співможливість (compossibilité) світу, вираженого усіма цими 

суб’єктами. 

Ляйбніц поєднував серії умовою конвергенції, не вбачаючи особливого 

евристичного сенсу в дивергенції. Дельоз же приписував їй достоту 

стверджувальний характер, дивергентні серії притаманні світу так само як і 

конвергентні. Про що йдеться? Якщо розглядати, наприклад, ствердження як 

конвергенцію, а заперечення як дивергенцію, то обидва, попри різний статус, 

говорять про одну й ту саму різницю. У першому випадку, це буде різниця 

побачена збоку, так би мовити, боковим зором, у другому, це буде різниця 

цілковито випрямлена, побачена повністю. Як в одному так і в іншому 

випадку йдеться про ту саму різницю, яка рівноцінно включає як 

конвергенції так і дивергенції. У Ляйбніца світ є відпочатково огорненим 

монадою та поступово розгортається, чим створює дійсність і насичує її 

подіями. Це визначено загальним планом всесвіту, який не має зворотної дії, 

постаючи лише метаморфозою того самого світу в його розгортанні. 

Натомість в Дельоза ствердження, певного штибу розгортання світу може 

бути залишеним у невизначеності, діставши ж визначення, може бути 

зануреним у негативне. Через це може припинитися процес формування 

дійсності у всій її різноманітності Адже ствердження продукують 

множинності, наповнюють ними світ. З цієї точки зору ствердження є 
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насамперед творчістю, але водночас його теж мають створювати: як 

стверджувальну різницю, різницю в собі. Дельозова реактивація концептів 

співможливість і неспівможливість значно розширює встановлені 

німецьким філософом концептуальні контури, що вказує на ще одну 

особливість інтегративної реактивації – дилатаційність
34

, себто схильність 

розширюватися.  

 

Розділ ІІ «Повторення для себе» 

 

Розділ починається з експозиції ідеї Юма, згідно з якою повторення 

нічого не змінює у взятому об’єкті, змінюється щось в умі, який його 

споглядає. Дельоз розрізняє повторення матеріальне і духовне. Перше 

повторює миті або незалежні послідовні елементи, друге – це повторення 

Всього на різних співіснуючих рівнях, як у Ляйбніца: повсюдно і завжди 

одне й те саме з різними рівнями досконалості. Обидва повторення вельми 

по-різному співвідносяться зі самою різницею. Різниця є перелитою (soutirée) 

в першому, з того, в чому елементи чи миті стискаються у живому 

теперішньому. Різниця є включеною у другому в тій мірі, в якій Все охоплює 

різницю своїх рівнів. З цієї точки зору, різниця є тією проміжною ланкою, по 

обидва боки якої розгортаються події, навіть якщо з одного боку вони 

огортаються. Постулювання різниці надає Усьому тотального 

стверджувального характеру, і те, що змінюється в умі, є сприйнятим 

повторенням, позначеним різницею. Теперішнє є завжди стиснутою 

різницею, в одному випадку воно стискає нерозрізнені миті, в іншому 

цілковито стискає диференціальний рівень Усього. Таким чином, різниця 

самого існуючого перебуває між двома повтореннями: повторення 

елементарних митей, які переливаються до нього, і повторення рівнів Усього, 

через які воно охоплюється. У § 61 «Монадології» [158, c. 168] Ляйбніц 

                                                 
34

 Ми розрізняємо дилатаційність як рису інтегративної реактивації і процедуру дилатації як акт (детальніше 

див. с. 188).  
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пише, що душа не може розгорнути враз усі свої перескладки, бо вони 

прямують у нескінченність. Ключове слово враз, ідея чого вельми корелює із 

тезою, що теперішнє є завжди стиснутою різницею. А прямування 

перескладок у нескінченність повторюється у тезі: теперішнє цілковито 

стискає диференціальний рівень усього. Присутність ідей § 61 «Монадології» 

у наведених вище тезах Дельоза є вельми очевидною, їхній симбіоз заново 

виявиться у СЛБ, але вже у зовсім іншому контексті.  

  

Розділ ІІІ «Образ мислення» 

 

Цей розділ є центральним у РП, на що, наприклад, вказує Арно Буаніш 

[67, p. 112], позаяк йдеться про тему, яку можна вважати однією з 

центральних у творчості французького філософа цього періоду. Про це 

говорить і сам Дельоз [113, p. 204].  

Дельозу йдеться не про той чи той образ мислення (про що, наприклад, 

він писав у НФ), що змінюється у різних філософських системах, а про 

єдиний образ взагалі, що обіймає суб’єктивні припущення філософії в 

цілому. Про таку ситуацію, за якої мислення могло би починати мислити 

знову і знову, звільнившись від установленого образу і постулатів, що ведуть 

до нього. Даремно, вважає Дельоз, претендувати на перебудову доктрини 

істини, якщо не здійснюється попередня перевірка постулатів, що 

поширюють спотворений образ мислення. Коли філософія перетворює спосіб 

мислення на своє припущення, що претендує на першість par excellenсе, то 

не достатньо обмежитися протиставленням фактів, що йому суперечать. Слід 

встановити, чи не спотворює встановлений образ саму сутність мислення як 

такого. Такий образ передбачає розподілення емпіричного і 

трансцендентального, і саме це розподілення (так би мовити, 

трансцендентальна модель), яке включене в образ, необхідно оцінювати 

насамперед, зазначає Дельоз. Переважно такою моделю було упізнавання 

(recognition). Упізнавання визначається спільною дією усіх здібностей на 
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однаковий об’єкт: той самий об’єкт можна побачити, торкнути, пригадати, 

уявити тощо. Прикладом такої моделі Дельоз бачить шматок воску, описаний 

Декартом у «Медитаціях…», який можна побачити, торкнути чи уявити. Таке 

поетапне упізнавання функціонує наступним чином: одна здібність 

віднаходить в об’єкті тотожність об’єктові іншої, або ж усі здібності 

рівночасно співвідносять свої дані й співвідносяться між собою, 

використовуючи як певну мірку форму тотожності об’єкта. Упізнавання 

вимагає загального для всіх суб’єктивного принципу узгодженої дії 

здатностей, наприклад, буденної свідомості. Форма тотожності об’єкта 

потребує обґрунтування через єдність суб’єкта, що мислить. Такий сенс, на 

думку Дельоза, має Декартове cogito. Цей концепт виражає єдність усіх 

здатностей суб’єкта, виражаючи таким чином їхню спроможність 

співвідноситися з формою об’єкта. Останній, у свою чергу, відображає 

суб’єктивну тотожність. У такий спосіб певне припущення буденної 

свідомості перетворилося на філософський концепт.  

«У світі існує щось, що схиляє до мислення» [83, p. 182]. Це щось, на 

думку Дельоза, не є об’єктом упізнавання, а об’єктом зустрічі (rencontre) 

(Цей сегмент Дельозової філософії Леві Р. Браянт називає 

«“феноменологією” зустрічі» [«“Phenomenology” of the Encounter» {71, p. 

73}]). Те, що ми зустріли, може бути певною особою, предметом чи 

абстракцією. Воно може бути схоплене через різні афективні тональності: 

подив, любов, ненависть, біль чи страждання. Але найвизначальнішим є те, 

що незалежно від тональності воно може бути відпочатково лише відчутим. 

Саме це відрізняє зустріч від упізнавання. Адже чуттєве в упізнаванні за 

жодних обставин не є лише тим, що може бути відчутим, але є тим, що 

безпосередньо відноситься до відчуттів в об’єкті, який може бути уявленим, 

сприйнятим чи згаданим. На противагу цьому, об’єкт зустрічі сприяє появі 

чуттєвості у відчутті. Він репрезентує не чуттєве буття, а буття чуттєвості, і є 

тим, завдяки чому дане є даним. Чуттєвість, у присутності того, що може 

бути лише відчутим постає перед власною межею – знаком, чим набуває 
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трансцендентного застосування і всезростаючої спромоги. І тут уже не йде 

мова про буденну свідомість, яка б у такому об’єкті обмежила можливість 

чуттєвості урізноманітнювати в умовах погодженої взаємодії, йдеться 

насамперед про розладнану гру (jeu discordant), чиї елементи стають 

метафізичними. Є також інший аспект, і полягає він у тому, що відчуте 

схвильовує душу, спантеличує її, проблематизує. Це якраз та сила, яка схиляє 

до формулювання проблеми і до мислення. 

Таким є походження проблеми у філософії Дельоза. У ній розв’язати 

проблему означає викликати розлад чи навіть розрив континуальності, що 

функціонує в Ідеї. Якщо знехтувати проблемою, то залишиться лише 

абстрактне непредметне рішення, адже уже ніщо не зможе підтримувати цю 

спільність, ніщо не зможе завадити цьому рішенню розсипатися на окремі 

теореми. Відокремлені від проблеми теореми стають загальними, навіть якщо 

їх безліч, і залишаються з однією цінністю – означувальною. За таких умов 

втрачається не лише сутність окремого і особливого, але й сутність 

універсального. Проблема є водночас конкретним особливим та істинною 

універсальністю. Зв’язкам, що формують універсальне в проблемі, відповідає 

розподілення окремих точок, що визначають її умови.  

На думку Дельоза, Ляйбніц вельмо вдало розрізняє проблему і теорему: 

різнорідні події, за тих чи тих обставин, збагачують теорему сенсом. Одначе 

ці події є подіями ідеальними, іншими і глибшими, ніж реальні події, які 

визначаються першими у порядку рішень. Проблематичні Ідеї є не простими, 

а комплексними сутностями, множиною відношень і відповідних 

сингулярностей. Якщо взяти мислення за центр системи, то різниця між 

звичайним і сингулярним, що виникає внаслідок неправильного розподілення 

в умовах проблеми, є важливішою за гіпотетичні чи категоричні дуальності 

істини й хиби. 

Вельми цікавим, на наша думку, є те, що Дельоз вказав сенс теореми у 

Ляйбніца, не показавши як вона співвідноситься із проблемою, хоча було 

зазначено, що він вдало розрізняє проблему і теорему. І до того ж, на 
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відповідний твір посилання немає. Ми запропонуємо свій варіант, який би 

водночас стосувався специфіки проблеми у Ляйбніца та Дельозових ідей, 

описаних нами трохи вище. Розглянемо § 4 «Дискурсії про метафізику» 

[155]. На думку Ляйбніца, загальне пізнання тієї великої істини, що Бог 

завжди діє у найдосконаліший і найбажаніший спосіб, лежить в основі 

любові до Бога, яка є нашим обов’язком щодо Нього. Певна річ, знайдуться 

невдоволені діями Бога. Таку «проблему» Ляйбніц розв’язує наступним 

чином: щоб діяти так, як вимагає любов до Бога, недостатньо запастися 

терпінням (що би було абстрактним непредметним рішенням), слід бути 

дійсно задоволеним усім тим, що відбулося з нами згідно з Його волею. Ця 

проблема (невдоволення волею Бога) стосується водночас конкретно 

особливого (конкретні події, через які виникає невдоволення) та істинної 

універсальності (волі Бога). Зв’язкам, що формують універсальне в проблемі 

(воля Бога і любов до Нього як наш обов’язок) відповідає розподілення 

окремих точок (конкретні вчинки), що визначають її умови. Що стосується 

згоди із волею Бога, то у ній є сенс, пише Ляйбніц, лише щодо минулого. Бо 

що стосується майбутнього, не потрібно бути квієтистом і склавши руки 

очікувати, що зробить Бог. Потрібно діяти згідно з припустимою 

(présomptive) волею Бога, наскільки ми можемо про неї судити, потрібно 

сприяти загальному благу і особливо прикрашати й удосконалювати те, що 

стосується нас чи нам близьке. «Теорема/імператив»: потрібно діяти згідно з 

припустимою волею Бога, набуває сенсу, коли здійснюються ті чи інші 

вчинки, за тих чи тих обставин, і якщо цю «теорему» не віднести до 

проблеми (невдоволення волею Бога), вона набуде вельми загального 

характеру й матиме стільки варіантів розв’язку, скільки існує ймовірних 

подій у межах її формулювання, що зумовить ще більший ступінь 

узагальнення.  

Ляйбніц допускає існування таких подій, які можуть суперечити волі 

Бога, але з цього зовсім не випливає, що Бог не хотів, аби ці події 

здійснилися. Ідея автономії подій в межах однієї припустимої волі Бога є 
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достоту проблематичною, адже вона визначається множиною відношень і 

відповідними сингулярностями. У проблемі «невдоволення волею Бога» не 

важливі істина й хиба, правильний чи неправильний вчинок, важливими є 

події, викликані конвергентними чи дивергентними серіями сингулярностей, 

які можуть бути безсенсовими щодо суб’єкта подій, але не безсенсовими у 

теоремі, сполученій з проблемою. У Дельозовій концепції будь-яка проблема 

обов’язково має корелювати з дійсністю, породжуватися в ній та її 

описувати. Навіть така вельми, здавалося б, абстрактна умова в Ляйбніцевій 

філософії, як «безвіконня» монади, проясняється Дельозом за допомоги 

конкретних речей і явищ дійсності.  

 

Розділ ІV. «Ідейний синтез різниці» 

 

За Дельозом, Кант неодноразово нагадує, що Ідеї є сутнісно 

проблематичними, а також, що проблеми є самими Ідеями. За Кантом, Ідеї 

ведуть до хибних проблем, але це пов’язано з тим, що раціо (raison/Vernunft) 

є здатністю передусім формулювати проблеми. Одначе це не найсуттєвіший 

факт, адже ця здатність не володіє відповідним інструментарієм для 

відрізнення істини від хиби. Мета Кантової критики полягає саме у 

віднайденні такого інструментарію. За Кантом, Ідеї, як і проблемі, 

притаманні одночасно об’єктивна й невизначена цінність. Невизначеність не 

є простою недосконалістю в нашому пізнанні чи нестачею в об’єкті, вона, 

зазначає Дельоз, є об’єктивною, абсолютно позитивною структурою, що діє в 

сприйнятті як горизонт чи осердя. Невизначений об’єкт в Ідеї дозволяє 

уявити інші об’єкти, яким він надає максимум систематичної єдності. 

Невизначеність є першим об’єктивним моментом Ідеї, другий з’являється 

тоді, коли визначаються інші об’єкти (досвіду), які невизначений об’єкт Ідеї 

поєднує, і саме завдяки цьому (так би мовити, другими темпом) визначає 

себе. І третій момент полягає в тому, що об’єкт Ідеї містить ідеал повного 

нескінченного визначення, позаяк він сприяє специфікації концептів 
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здатності розуміти (entendement), завдяки якій, останні обіймають дедалі 

більше різниць, що забезпечується нескінченним полем континуальності. У 

зв’язку з цим Дельоз називає Ідеї диференціалами мислення. Ідеї притаманна 

внутрішня проблемна єдність невизначеного, визначеного і визначення. Між 

цими трьома моментами існує різниця, яка, щойно з’явившись, одразу збирає 

і виражає те, що різнить. У цьому й полягає ідейний синтез різниці. На 

прикладі філософії Канта ця тріада виглядає так: суб’єкт, що мислить, 

головним чином є невизначеним, світ є визначеним, а ідеалом визначення є 

Бог. Але в Кантівській філософії, вважає Дельоз, розрізнене залишається 

ззовні. В ній не було досягнуто тієї критичної точки, в якій різниця 

функціонувала б як об’єднувальний чинник, тож різниця як така не була 

зафіксована. 

Такою фіксацією різниці для Дельоза є, наприклад, математичний 

символ dx. Не-А протиставляється диференціалові dx як різниця-в-собі – 

негативності. Суперечність шукає Ідею в найбільшій різниці, а диференціал 

ризикує опинитись у прірві нескінченно Малого. Дельоз підкреслює: 

потрібна справжня філософська наївність, щоби серйозно сприймати символ 

dx; Кант і навіть Ляйбніц від нього відмовилися. Одначе в історії 

диференціальної філософії все ж знайшлися ті, хто саме так його і сприймав: 

Соломон Маймон, який парадоксально обґрунтовує посткантіанство шляхом 

реінтерпретації числень Ляйбніца (1790); Гене Вронський, математик, що 

виробив, одночасно, позитивістську, месіаністичну й містичну системи, які 

охоплювали Кантову інтерпретацію числення (1814); та Жан Борда-Демулен, 

який, розмірковуючи про Декарта, дає платонівську інтерпретацію числення 

(1843). Символ dx постає одночасно як невизначений, як визначений і як 

визначення. Невизначеному як такому (dx, dy) відповідає принцип 

визначеності; реально визначеному (dx/dy) відповідає принцип 

взаємовизначення; результативно визначеному (величина dx/dy) відповідає 

принцип повного визначення. Виходячи з цього, dx можна вважати Ідеєю 

платонівського, ляйбніцівського чи кантівського штибу.  
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Залучення символу dx до філософії було піддано нищівній критиці 

фізиками А. Сокалом та Ж. Брікмоном. У своїй спільній книзі 

«Інтелектуальні хитрощі» [196] автори апелюють до того факту, що, 

починаючи з Ньютона та Ляйбніца, в математиці було висунуто чимало 

заперечень проти використання нескінченно малих, символів dx і dy. 

Остаточно пов’язані з ними труднощі були розв’язані французькими 

математиками Жаном Д’Аламбером у 1760 році та особливо Оґюстеном 

Коші у 1820 році. Тим не менше, з подивом зазначають автори, Дельоз 

всерйоз розмірковує над цими питаннями, які від середини ХІХ століття були 

вилучені з математичних підручників. На наш погляд, ці закиди є 

тенденційними й не зовсім доречними, бо сам Дельоз зазначає, що потрібна 

справжня філософська наївність, аби серйозно сприймати символ dx, навіть 

Ляйбніц від нього відмовився. Ця проблема розвивалася в езотеричних 

концепціях Вронського, Борда-Демулена і Маймона, себто поза офіційною 

наукою. Цей факт Сокал і Брікмон чомусь опустили.  

Яке значення символу dx у філософії різниці Дельоза? Якщо Ідея – це 

диференціал мислення, то кожній ідеї відповідає диференціальне числення – 

не просто підрахунок, що підпорядковує мислення іншим речам та цілям, а 

алгебра чистого мислення, іронія самої задачі. Такий характер Ідей Дельоз 

називає авантюрним (aventureux), і саме його він описує. Кожна Ідея – це 

множинності, розмаїття. І різниця – це не те, що є різним. Різне уже дане, 

різниця – це те, завдяки чому дане є даним (le donné est donné).  

 

Розділ V «Асиметричний синтез чуттєвого» 

 

 Однією з проблем, які формулює і розв’язує Дельоз у V розділі, є та, 

що зазвичай індивідуальна різниця зводиться до умов специфікації і 

організації. Але таке поле індивідуації є конструкцією формальною і 

загальною. Воно є однаковим для того чи іншого виду, змінюючи лиш свою 

інтенсивність від виду до виду. Йдеться про те, що воно є узалежненим від 
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виду й специфікації, що відсилає до різниці, притаманної індивіду, тоді як 

потрібно, зазначає Дельоз, щоб воно відсилало до індивідуальних різниць, до 

різниці як такої. Для виконання цієї умови, потрібно, щоб індивідуальна 

різниця мислилась в полі індивідуації не лише як щось загальне, а саме як 

індивідуальна різниця. Потрібно, щоб сама форма поля була з необхідністю 

заповнена індивідуальними різницями.  

Різниця виражає диференціальні відношення й відповідні специфічні 

точки. Тут Дельоз залучає поняття інтенсивність. Остання вводить до 

диференціальних відношень новий тип різниці і встановлює його між Ідеями. 

Це зумовлює змінність зв’язків, специфічні точки розділяються й 

перегруповуються, чим утворюють одночасність і континуальність. Усі 

інтенсивності є імплікованими одні в інших, і кожна з них є огортальною 

(enveloppante) і огорненою (enveloppée). Таким чином, кожна інтенсивність 

виражає змінну тотальність Ідей, змінну сукупність диференціальних 

відношень. Але вона ясно (clairement) розтлумачує лише деякі з них, певні 

рівні змінності. Вона виражає ясно ті відношення, на які безпосередньо 

спрямована, коли функціонує як така, що огортає. Вона не менше виражає й 

усі інші відношення, усі рівні, але плутанно (confusément), функціонуючи як 

огорнена (тут очевидний вплив Ляйбніцевої теорії монад). Оскільки ці дві 

фукції співвідносяться, оскільки інтенсивність є відпочатково огорненою 

самою по собі, то ясне і плутане не є відокремленими станами, як і чітке 

(distinct) та темне (obscur) не є відокремленими в самій Ідеї. Чіткому-темному 

як ідейній єдності відповідає ясне-плутане як інтенсивна індивідуальна 

єдність. Ясне-плутане характеризує не Ідею, а того, у кого вона є, індивіда, 

індивідуальність. У РП ясне постає як плутане, будучи плутаним, воно є 

ясним. З точки зору класичної логіки, пошук недоліків теорії зводиться до 

встановлення чітких меж між ясним і плутаним, і певна річ, зворотній 

керунок до уваги не брався. На думку Дельоза, саме Ляйбніц наблизився до 

умов логіки мислення, яка ґрунтується на теорії індивідуації й вираження. 

Усе виражене саме по собі є розрізнювальним і темним, такими, наприклад, є 
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усі краплі океану як вихідні елементи з їхніми диференціальними 

відношеннями, з їхньою змінністю й специфічними точками. Індивід, що 

сприймає цю тотальність, водночас сприймає її ясно й плутано, ясно 

сприймаються деякі відношення й деякі специфічні точки в залежності від 

нашого тіла й аперцепції, що визначається ним, а плутано – уся сукупність, 

«морський шум».  

 

Висновок «Різниця і повторення» 

 

Підбиваючи підсумки, Дельоз дає декілька дефініцій процесу 

заснування (fonder).  

Дефініція №1. «Засновувати – це визначати» [83, p. 349]. Засновувати є 

операцією, що ґрунтується на достатній підставі. Така якість передбачає 

ідентичність, яка, припустимо, належить Ідеї. Наприклад, хто є безстрашним, 

як не сама безстрашність? У зв’язку з цим, засновування повине засновувати 

претензію тих, хто приходить опісля, хто порушує ідентичність і претендує 

зайняти її місце.  

Дефініція №2. «Засновувати – це, насправді, завжди гнути, вигинати 

(courber), перегинати (recourber) – організовувати порядок пір року, років і 

днів» [83, p. 350]. Засновування встановлює в якісному становленні застої 

(stases), миті, зупинки, розташовані між двома екстремумами великого і 

малого. Об’єкт претензії Дельоз метафорично розміщує в колі, дуги якого 

відрізняються, і саме через те, що засновування сегментує, конструює 

проміжні станції на лінії між екстремумами. Претенденти розміщені по 

контуру кола, виграш кожного відповідає його звершенням у поточному 

житті, що дозволяє зайняти ту чи ту частину кола. Якщо в Геґеля, пише 

Дельоз, всі можливі розпочинання (commencements), усе теперішнє 

зосередженні в межах кола одного принципу, то у Ляйбніца сама 

співможливість є колом конвергенції, де розподіляються усі точки зору, усе 
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теперішнє, що складає світ. Звідси дефініція №3: «Засновувати – це уявляти 

теперішнє» [83, p. 351]. 

Про процеси: вигинати, перегинати тощо, а також про теперішнє і 

події, що його насичують, Дельоз писатиме у СЛБ, але вже не щодо 

заснування, а з приводу інфлексії, яку він описуватиме за допомоги 

концептів: лінія (ligne), крива (courbe) та чиста подія (pur evénement).  

Дефініція №4. «Засновувати – це завжди засновувати уявлення» [ibid.]. 

На думку Дельоза, заснуванню притаманна двозначність. З одного боку, його 

притягує засноване ним уявлення, з іншого, навпаки, його надихає те, що 

знаходиться по той бік уявлення. Це пояснюється тим, що Ідея містить у собі 

не тотожність, а її актуалізація не пояснюється подібним. Тотожне чи 

подібне в Ідеї прикривають множинності, які з часом випинаються, що й 

сприяє виходу за межі встановленого уявлення.  

З цього випливає Дефініція №5 «адже засновувати означає визначати 

невизначене» [83, p. 352]. Під час заснування чогось надається не лише 

форма, не лише уявлення, складене з певного набору категорій, що 

уформовують матеріали (informer des matières). Засновуючись, щось 

піднімається з дна на поверхню, але не набуває при цьому форми й є, так би 

мовити, автономним безликим існуванням (existence autonome sans visage). 

Дно, що знаходиться уже на поверхні, Дельоз, називає глибом (profond) або 

бездонністю (sans-fond). Уформоване, відображаючись у глибі, 

розформовується, будь-яка модель втрачає контури і фіксується лише одне: 

абстрактна лінія
35

 (ligne abstraite) – визначення, абсолютно рівне 

невизначенню. Визначення, яке не протистоїть невизначенню, не обмежує 

його. Відтак пари матерія-форма, вважає Дельоз, не досить для опису 

механізму визначення, адже матерія є вже уформованою (déjà informée), а 

                                                 
35

 Для увиразнення ідеї абстрактної лінії наведемо такий приклад: суб’ядерні елементарні частинки можна 

виявити лише через залишений ними слід, який фіксується за допомоги спеціальних приладів, приміром, 

камери Вільсона. Камера є трековим детектором, в якому сліди частинок утворють ланцюги дрібних крапель 

рідини вздовж траєкторії її руху. При перегляді фотографій цих треків чітко простежуються лінії, що і 

вказує на існування цих частинок. Зафіксоване можна охарактеризувати як безлике автономне існування, 

сигніфікатом якого є зображена абстрактна лінія, яка є достоту таким же визначенням як і невизначенням, 

між ними немає опозиції.  
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форма є невідокремною від моделі species чи morphé. Ця пара цілковито 

знаходиться всередині уявлення, вона визначає його відпочатковий стан, 

зафіксований ще Аристотелем. А те, що до цієї пари згодом була долучена 

додаткова сила (наприклад, vis viva Ляйбніца) як достатня підстава форми, 

матерії та їхнього єднання, було, на думку Дельоза, справжнім прогресом у 

царині уявлення. 

Мислення як чисте визначення, як певна абстрактна лінія повинне, 

вважає Дельоз, зіштовхнутися з бездонністю невизначеного. Але у той самий 

час, невизначеність, бездонність – це властиве мисленню животинне начало 

(animalité).  

Ідеї та процес засновування Дельоз переважно пов’язує з 

формулюванням проблем і завдань. Для нього неприпустимою є позиція, яка 

характеризує проблему як тимчасовий і суб’єктивний стан. Проблематичне 

стосується не так суб’єкта як об’єкта, проблемне є станом світу, виміром 

системи і його горизонтом, певним осередком. Проблематичне надає Ідеї 

об’єктивність, а віртуальному – реальність. Завдання як таке є повністю 

визначеним, йому властива диференційованість, і в той самий час, воно 

нерозв’язане, чим викликана його недефенційованість. Стан Ідей-проблем 

Дельоз називає перплікацією (perplication – з лат. perplicatus, що означає 

переплетений. Під perplication тут Дельоз розуміє клопітливість, певну 

стурбованість). Перплікація не є станом свідомості, вона говорить про 

множинності й співіснуючі варіації Ідеї-проблеми, про визначення елементів, 

дистрибуції рухомих сингулярностей, формування ідейних серій навколо цих 

сингулярностей. Далі Дельоз визначає комплікацію (complication), яка є 

певним станом хаосу, що затримує та обіймає всі актуальні інтенсивні ряди, 

які відповідають ідейним серіям, що втілюють і утверджують дивергенцію. 

Імплікація (implication) є станом інтенсивних серій, в якому ці серії 

поєднуються через їхні різниці та, резонуючи, утворюють поле індивідуації. 

Кожна серія імплікована (impliquée) іншою, яка імпілкує у свою чергу 

попередню, і внаслідок цього, вони конституюють огортаюче (enveloppantes) 
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і огорнене (enveloppées), розв’язувальне (résolvantes) і розв’язане (résolue) 

системи. І нарешті експлікацією (explication) є стан якостей і протяжностей, 

які покривають і розгортають систему між серіями основи, де окреслюються 

диференціації та інтеграції, які визначають кінцеве розв’язання в цілому.  

У даних концептуальних побудовах чітко простежуються інтегровані 

до них ідеї Ляйбніцевеї філософії. Дельоз упритул наблизився до реактивації 

концепту складка (pli), як символу і сигніфікату процесів огортання і 

розгортання.  

У РП ми виявили очевидний вплив Ляйбніца на формування та 

функціонування таких важливих Дельозових концептів і понять як 

повторення, затухання, різниця, центри огоренення, до-індивідуальні 

сингулярності, інтенсивність, заснування тощо.  

На наш погляд, в РП Дельоз використовує такі Ляйбніцеві сюжети: (1) 

Предикативність потенційно всеохопна і завжди повинна принаймні частково 

знаходити підставу в природі речей. Ця ідея була реактивованою в 

концептуальних парах повторення і різниця; абсолютні максимум і мінімум. 

(2) Поняття, що вплинули на процесуальне декомпонування різниці: момент 

затухання і момент продукування; кожна з монад виражає тотальність світу. 

Цю ідею Дельоз деталізує: вираження відбувається за певного 

диференціального стосунку (rapport différentiel) та навколо певних 

специфічних точок (points remarquables), що йому відповідають; повсюдно і 

завжди одне й те саме з різними рівнями досконалості. (3) Дельоз розрізняє 

повторення матеріальне і духовне. Перше повторює миті або незалежні 

послідовні елементи, друге – це повторення Всього на різних співіснуючих 

рівнях; дихотомія ясного і плутаного. Дельоз використовував ці поняття, 

наприклад, для формування концепту інтенсивність.  

  

2.3.2. «Логіка сенсу» 
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Одним із найважливіших концептів Дельозової філософії, розроблений 

головно в ЛС, є подія. Реактивація вчення Ляйбніца у цьому творі 

здійснюється саме крізь призму його вчення про подію. Даний підрозділ 

дисертації присвячено аналізові зазначеної реактивації.  

Книга ЛС вийшла друком 1969 року. У ній насамперед визначається 

статус сенсу та безсенсового (non-sens), а також ті умови, які сприяють появі 

події та становлення. Текст складається з 34-х серій парадоксів. У 

формулюванні концепції події та становлення Дельоз головним чином 

відштовхується від творчості Льюїса Керрола («Аліса в країні чудес» [20]), 

вчення стоїків й від критики ідей психоаналізу. Також вагомою в книзі є 

рецепція ідей Ляйбніца, французьких філософів Альберта Лотмана (1908-44) 

і Жильбера Сімондона (1924-89) та критика структуралізму.  

Сін Боуден у книзі «Пріоритет подій: Дельозова логіка сенсу» [69] 

зазначає, що Дельозове концептуальне відношення до Ляйбніца є 

невиправдано применшеним у критичній літературі. Здебільшого дослідники 

аналізують СЛБ: Ален Бадью «Дельоз, Ляйбніц: Складка і Бароко» [53], Ланг 

Бейкер «Крик ідентичного: Проблема включення в Дельозовому прочитанні 

Ляйбніца» [54], Елі Дюрінг «Ляйбніц за Дельозом: безумне творення 

концептів» [128], Крістіан Фремо «Комплікація і сингулярність» [135], Кейт 

Робінсон «Події різниці: Складка між Дельозовим прочитанням Ляйбніца» 

[187]. А витоки Дельозової концепції пов’язують переважно із вченнями 

Берґсона, Ніцше та Спінози, що є вельми очевидним, одначе, на думку 

Бодуена, у СПВ Дельоз розглядає Спінозу крізь призму ідей Ляйбніца, а в 

ЛС, що вийшла за рік, Спіноза не згадується жодного разу, а Берґсона 

процитовано лише раз. Стосовно ж Ляйбніца, то його значення є напрочуд 

вагомим у ЛС, особливо у сімнадцятій серії «Статична онтологічна генеза» 

та у двадцять четвертій «Комунікація подій». У цих розділах Ляйбніц постав 

одним із найважливіших і найперших теоретиків події. За неповних двадцять 

років у СЛБ цей момент Дельоз відкорегував, назвавши концепцію Ляйбніца 

другою великою логікою подій після Стоїків. 
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Шістнадцята серія «Статична онологічна генеза» 

 

 Реальне трансцендентальне поле (champ transcendantal réel) 

конституюється, пише Дельоз, поверхневою топологією, номадичними 

знеособленими й доіндивідуальними сингулярностями. Спосіб, в який 

індивідуальне породжується цим полем, є першим етапом генези. 

Індивідуальне є невід’ємним від світу. Цей момент якнайперше слід 

прояснити, а також те, як розуміє Дельоз світ. Сингулярність він розглядає 

двоїсто: в її існуванні й розподіленні (répartition) та виходячи з її природи, 

відповідно до якої вона подовжується й розширюється у керунку, 

визначеного лінією ординарних точок. Цей другий аспект є певною 

фіксацією, початком здійсненості (effectuation) сингулярностей. Кожна 

сингулярна точка подовжується серіями ординарних точок до околиць іншої 

сингулярності і так далі. Таким чином, висновує Дельоз, світ заснований на 

умові, що серії є конвергентними. Світ огортає нескінченну систему 

вибраних сингулярностей завдяки умові конвергенції. Одначе, у цьому світі, 

ті індивіди є конституйованими, які вибирають і огортають скінченне число 

сингулярностей цієї системи. Вони з’єднують ці сингулярності з тими, що 

притаманні їхнім власним тілам і здатні їх переформувати на мембранах, які 

зв’язують внутрішнє й зовнішнє. Дельоз у своїх міркуваннях виходить з ідеї 

Ляйбніца, згідно з якою індивідуальна монада виражає увесь світ через 

зв’язок інших тіл у ній, виражаючи цей самий зв'язок через пов’язаність 

частин власного тіла. Таким чином, індивідуальне у світі завжди постає як 

коло конвергенції і світ може бути сформованим і помисленим лише через 

індивидів, які його займають і заповнюють. 

 Виражений світ створений із різноманітних зв’язків і суміжних 

сингулярностей, створений так, що всі серії, залежні від своїх 

сингулярностей, конвергують. Ця конвергенція визначає їх співможливість, 

яка є правилом світового синтезу. А там, де серії дивергують, починається 

інший світ, який є неспівможливим з першим. Ляйбніців концепт 
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співможливість Дельоз визначає як континуум сингулярностей, певне 

нерозривне поле, критерієм якого є конвергенція серій. Якщо виражений світ 

існує лише в індивідуальностях і тільки як їхній предикат, то у 

сингулярностях, що відповідають за утворення індивідуального, він 

міститься як подія, як дієслово. Проілюструвати це можна за допомоги 

відомогого прикладу із текстів Ляйбніца про Адама, який нагрішив. Адам-

грішник не є автономною істотою, він цілковито пов'язаний зі світом, в 

якому виникла подія, пов’язана з його гріхом. У зв’язку з цим, Дельоз не 

бачить підстав розглядати передзаданими предикати монад, що виражають 

світ, позаяк це передбачає співможливість вираженого світу, а останній, у 

свою чергу, передбачає розподілення сингулярностей відповідно до правил 

конвергенції і дивергенції. Ці правила належать логіці сенсу й подій, а не 

логіці предикатів та істини. Значення Ляйбніца полягає у постулюванні 

індивідуального як центру огортання сингулярностей у світі та у своєму тілі. 

  

Двадцять четверта серія «Комунікація подій» 

 

 Те, що Стоїками був окреслений розрив (rupture) причинових зв’язків, 

на думку Дельоза, було одним з їхніх найбільших досягнень. Причини 

знаходяться на глибині в єдності, яка їм притаманна, ефекти ж знаходяться 

на поверхні, з відношеннями і властивостями зовсім іншого ґатунку. 

Нетілесна глибинна невід’ємна від форми внутрішнього, а нетілесний 

поверхневий ефект невід’ємний від форми зовнішнього. Події-ефекти 

пов’язані зі своїми фізичними причинами через каузальні відношення, хоча, 

зауважує Дельоз, ця каузальність постає не як необхідне відношення, а радше 

як відношення вираження. З цього випливає ключове питання двадцять 

четвертої серії: «Якими є ці виражальні відношення між подіями?» [96, p. 

198]. Між подіями з’являються зовнішні відношення співможливості й 

прихованої неспівможливості, кон’юнкції та диз’юнкції, які вельми важко 

визначити. Одна подія є співможливою або неспівможливою з іншою, і це не 
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пояснити через каузальність, позаяк це стосується взаємовідношення самих 

ефектів. Дельозу йдеться про те, що один керунок, прокладений із певних 

подій, життя, складене з однієї і тієї самої події, прямують і здійснюються 

оминаючи зв’язки причини й ефекта. У цих подіях Дельоз бачить сукупність 

некаузальних відношень, які утворюють певний відгомін, резонанс, систему 

знаків, які співвідносяться лише з нею, і є її виражальною квазі-каузальністю. 

Взаємовідношення подій з точки зору цієї позірної каузальності не вказують 

на строгу каузальну відповідність, а радше на алогічну неспівможливість і 

некаузальні відповідності. На думку Дельоза, першим теоретиком алогічної 

неспівможливості був Ляйбніц. Це пов’язано насамперед з тим, що введені 

ним концепти співможливості та неспіможливості не зводяться лише до 

тотожного чи суперечливого, що передбачало б лише можливе й неможливе. 

Співможливість не передбачає в індивідуальній монаді існування предикатів. 

Останні є радше тим, що відпочатково відповідає співможливим подіям. 

Монада Адама-грішника вміщує предикативно лише минулі та прийдешні 

події, співможливі з гріхом Адама. У Ляйбніца подія є пріоритетною по 

відношенню до предиката. Якщо співможливість відпочатково задається на 

доіндивідуальному рівні конвергенцією серій, які формують сингулярності 

події, то неспівможливість задається дивергенцією цих серій. Конвергенція і 

дивергенція є тими відпочатковими відношеннями, які зумовлють алогічні 

співможливості й неспівможливості
36

, що є одним із найважливіших 

елементів Дельозовї теорії сенсу.  

 Варто відмітити, що Ляйбніц правило неспівможливості використовує 

лише для виключення однієї події з іншої. Дивергенція та диз’юнкція 

використовується негативно, що викликано передусім тим, що у Ляйбніца 

                                                 
36

 Бодуен у своїй книзі, а також у статті «Дельозове неоляйбніціанство, події і статична онтологічна генеза 

“Логіки сенсу”» [68] пише, що Ляйбніцеві концепти співможливість і неспівможливість, які описують 

відношення між подіями, були перетворені Дельозом на концепти конвергенція і дивергенція [96, p. 53]. На 

наш погляд, це не зовсім відповідає дійсності. Дельозові концепти не замінюють і не виключають 

Ляйбніцеві, навпаки, вони їх радше доповнють і пояснюють. Дельоз як інтерпретатор історико-

філософських учень зовсім не прагне модифікувати вилучені з них поняття, терміни чи концепти. Те, чому 

вони піддаються, є радше активацією, диференціацією, що підкреслює та посилює передусім властиве їм 

оригінальне звучання, закріплене автором.  
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Бог вибирає й прораховує всі можливі варіанти, себто всі можливі події 

заздалегідь відомі.  

 

2.4. Реактивація й застосування деяких концептів і термінів Ляйбніца у 

творах, написаних між 1969 і 1988 роками 

 

Спочатку ми аналізували випадки звернення до ідей Ляйбніца у творах, 

написаних до РП, випадки, які не просто були згадкою чи натяком, а певного 

роду інтерпретацією. Цей аналіз допоміг виявити особливості й способи 

реактивації ідей Ляйбніца, притаманні пізнішим текстам Дельоза. В 

підрозділі 2.1 ми розглядали сприйняття ідей Ляйбніца в СПВ, прикметне 

тим, що відбувалося в рамках інтерпретації іншого філософа. Далі ми 

перейшли до аналізу концептуальних побудов перших філософських текстів 

Дельоза, в яких виявляли й описували інтегровані до них ідеї Ляйбніцевого 

вчення. Ми з’ясували, в яких випадках і як вони прикладались, а також які 

концепти їх визначали й описували. У даному підрозділі будуть розглянуті 

деякі, на наш погляд, ключові приклади застосування цих концептів у 

текстах, написаних після ЛС. Також розглянемо деякі з тих, що мають пряме 

відношення до Ляйбніца, але до 1969 року в текстах не використовувалися 

зовсім, або використовувалися рідко. Чому такий аналіз ми не здійснили 

стосовно РП та ЛС? Передусім через те, що у цих текстах Дельозове вчення 

тільки формувалося й важливо було показати, яке значення в цьому процесі 

мали ідеї і концепти Ляйбніца. У пізніших творах ці концепти 

застосовувалися з уже доданими до них результатами реактивації, наявної у 

РП, ЛС та більш ранніх творах.  

 

2.4.1. «Compossibilité» (співможливість) і «incompossibilité» 

(неспівможливість) 

 

Приклад І 
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Вперше ці концепти після ЛС ми знаходимо в ТП, у VIII-му розділі 

«Три новели, або “що відбулось”?». Дельоз описує різноманітні лінії та 

доходить висновку, що вони стосуються картографії, компонують нашу 

карту, компонують нас. Вони можуть трансформуватися й переходити одна в 

іншу, чим утворюють ризому. На думку Дельоза, ці лінії потрібно 

вивільняти, відслідковувати контури, адже вони можуть бути лініями життя, 

літературного чи мистецького твору, лініями суспільства згідно з вибраною 

системою координат. Дельоз розрізняє лінії молярні (жорсткої сегментації), 

лінії молекулярні (м’якої сегментації) та лінію втечі. Перші визначаються 

тим, що дане в соціальному чи політичному плані. Другі, або м’яка 

сегментація, є тим, що оточує корені цього даного, певного виду ризома. 

Лінія втечі є тим, що змушує втікати світ. На цій лінії суспільство здобуває 

засоби для політичної опозиції. Лінія втечі є первинною, символом 

абсолютної детериторизації. Лінії молекулярні діють через відносну 

детериторизацію й допускають ретериторизацію. М’яка сегментація 

розміщується переважно між двома іншими лініями й здатна будь-якої миті 

злитися з однією з них. Лінія втечі може не узгоджуватися з лінією когось 

іншого й тоді вона стає певним бар’єром для неї, чим скеровує її до жорсткої 

сегментації. Для ілюстрації такої неузгодженості Дельоз використовує 

любов. У ній, як вельми часто трапляється, творча лінія одного цілковито 

підкорена лінії іншого. «Немає певності у тому, що дві лінії втечі є 

сумісними, співможливими. Немає певності в тому, що тіла без органів 

складаються легко. Немає певності в тому, що любов чи політика цьому 

протистоять» [121, p. 250-251]. Трохи згодом Дельоз ставить питання: 

«Якими є твої пари, твої двійники, твої підпільники, їхні суміші?» [121, p. 

252]. Приклад таких сумішей Дельоз знаходить у словах, адресовних 

Фіцджеральдом його дружині Зельді: люби смак віскі на моїх губах як я 

люблю блискіт божевілля у твоїх очах, «які лінії вони прагнуть скласти чи, 

навпаки, зробити неспівможливими?» [ibid.]. 
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Вище ми писали [див. с. 127 ], що для Дельоза, життя, складене з однієї 

й тієї самої події, здійснюється оминаючи зв’язки причини й ефекта. Ця подія 

містить некаузальні відношення, що утворюють резонанс, систему знаків, 

співвідносних лише з цією подією. У шлюбі лінії Зельди й Фіцджеральда 

були співможливими, коли їхні сингулярні точки й серії конвергували, 

утворювали певний континуум сингулярностей, сходилися навколо, 

наприклад, літературних зацікавлень і активного світського життя. Лінії 

Зельди та Фіцджеральда стали неспівможливми коли їхні сингулярні точки й 

серії зазнали дивергенції через події, притиманні лише їм як індивідам, 

алкоголізм Фіцджеральда й божевілля Зельди.  

 

Приклад ІІ 

У книзі «Кіно ІІ. Образ-час» [88] (розділ VI «Сили хибного») однією з 

головним тем є проблема часу й сили [puissance] хибного в образі, а також 

проблема персонажа фальсифікатора: його множинність і сила метаморфози.  

Якщо роглянути історію думки, пише Дельоз, то неодмінно помітимо, 

що час завжди піддавав істину сумніву. Йдеться не про істину, яка 

змінюється від епохи до епохи, а про кризу істини, виникнення якої не 

пояснюється емпіричним змістом часу, а радше його формою і силою як 

такою. Корені цієї кризи Дельоз знаходить в античному парадоксі 

«випадкового майбутнього». Коли завтра справді може бути морський бій, то 

як уникнути одного з двох наслідків: або неможливе йде від можливого 

(оскільки буде бій, то уже не може бути того, що його не буде); або минуле 

не є необхідно істинним (оскільки бій міг не відбутися). Цей парадокс 

показує наскільки складно мислити безпосереднє відношення істини з 

формою часу. На думку Дельоза, дуже вдале розв’язання парадоксу 

запропонував Ляйбніц: морський бій може мати місце, а може і не мати 

місця, але відбудиться він не в одному і тому самому світі, він відбувається в 

одному світі, але не відбувається в іншому, і два ці світи є можливими, але не 
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співможливими
37

 між собою. Парадокс розв’язується введенням концепту 

неспівможливість. Сенс останнього в тому, що протилежністю можливого є 

не неможливе, а неспівможливе, а минуле може бути істинним, не будучи 

істинним необхідно. Тут, як і в описаних нами попередніх прикладах, Дельоз 

акцентує увагу на неспіможливості, на її творчому елементі, на дивергенції, 

яка призводить до неї. У зв’язку з цим, запропонований Ляйбніцем розв’язок 

є лише відтермінуванням кризи істини, позаяк можна також стверджувати, 

що неспівможливості належать одному й тому самому світові, а 

неспівможливі світи – одному й тому самому всесвітові. Для ілюстрації цього 

моменту Дельоз використав новелу Борхеса «Сад стежин, що 

розгалужуються» («El jardín de senderos que se bifurcan») [66]. В одному із 

пасажів йдеться про Фана, в якого, наприклад, є таємниця, а біля дверей 

незнайомець. Фан може вбити незнайомця, той же може вбити Фана, обидва 

можуть залишитися живими, обидва можуть померти і т. д. Той, хто прийшов 

до Фана, міг бути в одному з можливих минулих його ворогом, а в іншому – 

другом. Такою є відповідь Борхеса Ляйбніцу, припускає Дельоз: пряма лінія 

як сила часу, як його лабіринт, є також лінією, що розходиться, і то постійно, 

вона проходить крізь неспівможливе теперішнє і повертається до не зовсім 

істинного минулого. Звідси бере початок новий тип оповіді. Вона перестає 

бути правдивою, претендувати на істинність, вона стає фальсифікуючою, 

позаяк постулює одночасність неспівможливих тепер чи співіснування не 

абсолютно істинних колись. І це зовсім не вказує на змінний характер змісту, 

на те, що в кожного своя істина, це вказує чи радше відкриває силу хибного, 

яка заміняє форми істини.  

 
2.4.2. «Envelopper» (огортати) i «développer» (розгортати)/ 

«enveloppement» (огортання) i «développement» (розгортання) 

 

                                                 
37

 Дельоз у цьому місці посилається на § 414-416 «Теодицеї» [156], де Ляйбніц описує «випадкове 

майбутнє» як суму відсіків. В одному з них, Секст не відправляється до Риму і порається в саду у Корінфі, в 

другому, він стає царем у Фракії, а в третьому вирушає до Риму, щоб захопити владу. Описане в цих 

параграфах, на думку Дельоза, є одним із витоків сучасної літератури.  
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В АЕ (розділ ІІ, «Психоаналіз і сімейність») Дельоз пише, що про 

нестачу реальності, про недостатній контакт із життям, про аутизм і атимію 

все сказали шизофреніки. Вони постають такою собі машиною, що самотньо 

гуде на безлюдному пляжі, атомною станцією в пустелі. Тіло без органів є 

цією пустелею, а також тією неподільною дистанцією, яку долає шизофренік, 

аби перебувати скрізь там, де відбувається виробництво реальності. Така 

реальність, пише Дельоз, перестає бути принципом. Реальність реального 

була встановлена як абстрактна подільна кількість, а саме реальне було 

розподілене в якісних одиницях, в якісних виразних формах. «Але тепер 

реальне є продуктом, що огортає дистанції інтенсивними кількостями. 

Неподільне є огорненим і означає, що те, що його огортає, не ділиться без 

зміни природи чи форми. Шизофренік діє без принципів: він є чимось лише 

будучи чимось іншим
38

» [120, p. 103]. Приклад огорнення дистанції 

інтенсивними кількостями можна побачити у прогулянці шизофреніка, яка, 

на думку Дельоза, є подвійною. З одного боку, зовнішньо географічна 

подорож, що долає нерозкладні дистанції, з іншого, внутрішньо історична 

подорож, яка долає інтенсивності, що огортають. Ці нерозкладні огорнені 

дистанції завжди перебувають в інтесивностях, які розділяються, змінюючи 

форму. Інтенсивне реальне означає «…розробляти Римську імперію, 

мексиканські міста, грецьких богів і відкриті континенти, щоб вилучити з 

них цю завжди більшу реальність…, усі погроми історії – це я, і я – це всі 

тріумфи, немовби кілька простих однозначних подій вивільнилися з цієї 

граничної багатозначності» [120, p. 104]. Те, що дистанції огорнені 

інтенсивними кількостями, імпліцитно передбачає розгортання цих 

дистанцій, це не просто оповивання або включення, притаманність чи стан, 

вкладенене чи усталене, це достоту активна конструкція, яка неодмінно 

імплікує зміну свої будови. Якщо у Ляйбніца та чи та душа може прочитати в 

самій собі лише те, що в ній виразно уявлено і не може розгорнути враз свої 
                                                 
38

 В українському перекладі АЕ Олексія Шевченка це речення виглядає так: «Але тепер реальне є продукт, 

який оповиває дистанції інтенсійними величинами. Неподільне є щось оповите, отже, те, що його оповиває, 

є неподільним допоки не змінить своєї природи і форми. Шизоїд не має принципів: він є дещо лишень у 

разі, що він є дещо інше.» [12, c. 105] 
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перескладки, бо вони прямують у нескінченість, то в Дельоза та чи та 

«душа», приміром, монада шизофреніка, у змозі розгорнути тепер свої 

перескладки, долає якісні виразні форми усталеної реальності.  

 У додатку до книги «Фуко» («Про смерть людини і надлюдину» [112]) 

Дельоз розглядає історичні формації, описані у працях Мішеля Фуко. 

Головний принцип його концепції, на думку Дельоза, полягає в тому, що 

«будь-яка форма є складеною з відношень сил» [112, p. 131]. З цього випливає 

питання: «Якщо сили є даними…, то, отже, з якими силами ззовні вони 

пов’язані, і далі, яка форма з них випливає?» [ibid.].  

 Класичну історичну формацію, до якої належить і Ляйбніц, можна 

впізнати, пише Дельоз, за її манерою мислити нескінченне. Будь-яка 

реальність пов’язана із силою, рівною досконалості, відтак здійнята до 

нескінченності, а все інше є лише обмеженням. Силу розуміти можна 

розвинути до нескінченності, до принципу, згідно з яким притаманна людині 

сила розуміти буде ні чим іншим як обмеженням, зведеним до нескінченності 

розуміння. Відношення сил у людині, з одного боку, і сил, зведених до 

нескінченності, з іншого, утворюють не форму-Людина (forme-Homme), а 

форму-Бог, ознаку класичної історичної формації. Також цій формації 

властиві пошуки елементу, який не є нескінченним сам по собі, але є не менш 

здатним розгортатися (développable) до нескінченності, а тому вписується до 

нелімітованих серій, до континуумів, що продовжуються. Цим відзначені 

класичні типи науковості: «характер» для живих істот, «корінь» для мов, 

«гроші» або земля для багатства. Цей дискурс визначається насамперед 

операцією розгортання до нескінченності (développement à l’infini), а також 

операцією: розіскладковувати (déplier) – експлікувати (expliquer). Ці 

операціїї неодмінно піддаються універсалізації, утворючи форму-Бог, відтак 

Бог постає як універсальна експлікація чи універсальне розповивання 

(déploiement). І коли Ляйбніц пише, що душа не в змозі розгорнути враз свої 

перескладки, то це тому, що вони зведені до нескінченності, до 

безперервного континууму. Таким, процес розгортання є абстрактною і 
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універсальною операцією, процес, який не може бути практично 

реалізованим, операція, значення якої полягає у підтриманні безперервності 

континууму й серій.  

Форма-Людина, навпаки, з’являється тоді, коли сили в Людині 

співвідносяться зі силами скінченного як зі силами зовнішнього. І другий 

момент цієї форми, описаної Фуко, полягає в тому, що Людина творить із 

цих зовнішніх сил свою власну скінченність, усвідомлює її як свою 

притаманність. Перша фаза форми-Людина супроводжується руйнацією 

моноліту континууму, лімітуванням серій, введенням нових вимірів. 

Наприклад, у біології ХІХ століття властивості живих істот і сила організації 

зумовлювалися таким розподіленням організмів, за якого ті вже не 

вибудовувалися в один ряд, а формувались ізольовано, набуваючи лише собі 

притаманних ознак. Починаючи з Адама Сміта, головним чином завдяки 

концептові праця, змінився підхід до аналізу багатства. Властивості 

ізольовано розвинутих організмів, відношення праці й багатства, безперечно, 

були відомі класичній епосі, але редукувалися до обмежень, із певним 

набором якостей, які так чи інакше зазнавали розгортання до нескінченності, 

приміром, меркантилізм – економічна теорія XVI–XVIII століть, обмежувала 

виробництво й економіку тотальним державним контролем. Багатство 

держави еквівалентне кількості золота й срібла, що зберігаються на її 

території. Відповідно, аби держава економічно зростала, потрібне неупинне 

примноження грошей.  

Праця, як зовнішня скінченна сила у відношеннях із силами людини, 

звільнилася від якості «бути елементом, що розгортає державу до 

нескінченного багатства», вона поглибила щось, що не кваліфікується, не 

здатне до репрезентації, що може бути смертю в житті, втомою і 

стражданням у процесі виробництва, заїканням чи афазією у мові. Звідси 

друга фаза форми-Людина, що супроводжується виникненням біології, 

політичної економії та лінгвістики. 
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Надлюдина, про яку пише в додатку Дельоз, є формальним поєднанням 

нових сил із силами всередині людині, це форма, що випливає з нових, якісно 

відмінних взаємовідношень сил. Людина, наділена такими відношеннями 

сил, починає вивільняти у самій собі життя, працю та мову. Форма, що 

повинна прийти на зміну формі-Людина, є форма-Надлюдина, нова 

формація, що була наміченою у ІІІ розділі додатку «До майбутньої 

формації?» («Vers une formation de l’avenir?»).  

Елементом нової формації, зразками нових сил з якими контактує 

людина, є, наприклад, проект шизоаналізу. Він не розв’язує жодної проблеми 

застосування і не претендує на неї – він вивільняє лінії, лінії життя, 

літератури, мистецтва або суспільства, він нічого не говорить про елементи, 

сукупності, суб’єкти, відношення чи структури. Шизоаналіз стосується 

контурів, що перетинають групи та індивідів. Йдеться про те, що шизоаналіз 

не приходить після упорядкування термінів і відношень між ними, як 

результат чи наслідок, він бере активну участь в проведені контурів, 

зіштовхуючись із тими ж небезпеками, тими ж варіаціями, що й вони. 

Шизоаналіз – це радше артикуляція ліній, а не розмова про їхнє походження 

чи керунок. Він не передбачає, як може здатися на перший погляд, 

звільнення шизофреніків зі стаціонару, бо, мовляв, вони безцеремонно 

вивільняють свої лінії, так само, як залучення символу dx не передбачає своєї 

легітимізації в рамках сучасної математики. Для Дельоза вони є символами 

того автентичного змісту, який наповнює людей і речі, який стосується лише 

їх і говорить лише про них. 

 

2.4.3. «Fulgurer» (блискотати)/«fulgurance» (блискавиця) 

 

Аналіз даного концепту в критичній літературі майже відсутній. Нам 

відома лише словникова стаття «Fulgurer» зі «Словника Жиля Дельоза» [154, 

p. 163] Р. Сасо і А. Вілані. Концепт позначає різницю інтенсивності між 

множинностями чи дивергентними серіями, що виникає як резонанс між 
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цими серіями. Це слово, наскільки нам відомо, було використане Ляйбніцем 

лише раз, у § 47 «Монадології»: «сам лише Бог є первісною Єдністю чи 

простою відпочатковою субстанцією, витворами якої є усі сотворені чи 

похідні Монади, що час від часу народжуються, так би мовити, від 

неперервних Блискавиць Божества» [158, c. 164]. У Дельоза концепт 

блискотати позначає дію, що говорить про індивідуацію з точки зору її 

поточного стану (матеріальний, вітальний, ноетичний), а також про її чисте 

становлення. Спалах блискотить як сингулярність, а усе інше, що має ознаки 

спалаху чи блискавки продукується тут і тепер. Блискотати – дія, притаманна 

будь-якому феномену, що актуалізується як подія. Вона стосується усіх актів 

індивідуації як елементів процесу актуалізації одиничного віртуального і 

передбачає появу на гладкій поверхні (espace lisse) розрізненого феномена. 

Блискавиця пов’язує різницю з серійністю, адже вона, на думку 

Дельоза, ніколи не існує як одне єдине. Різниця виявляється завжди як 

множинність, що з’єднує інші різниці, так само як сила, завжди плюральна й 

актуалізується через відношення сил. Характер різниці є «організацією в 

серії» [83, p. 154]. Вона діє як диференціал, що диференціює (différentiel 

différenciant), і з огляду на це потрібне певне сполучення, яке б переносило 

різницю до інших різниць, чим і є концепт блискавиця. Остання позначає 

різницю другого порядку (différence au second degré), є тим, що диференціює, 

себто переносить одну різницю до інших, різниць першого порядку 

(différences de premier degré).  

 

2.4.4. «Pli» (складка) 

 

Поточний аналіз цього вельми важливого концепту для філософії 

Дельоза буде у певній мірі преамбулою до 3-го розділу нашого дослідження, 

присвяченого СЛБ. Прямо чи опосередковано, у попередніх частинах ми 

згадували і писали про складку, пов’язували її з іншими концептами, 

притаманними філософії як Ляйбніца так і Дельоза. Складка є не просто 
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словом, яке було концептуалізоване на основі текстів Ляйбніца, воно стало 

достоту новим елементом, невід’ємною частиною концептуальних побудов 

німецького філософа, яка до того, наскільки відомо, не досліджувалась, ба 

більше, не згадувалась у критичній літературі. Це пов’язано насамперед з 

тим, що у перекладах (головним чином англійською і російською мовами) 

«Монадології»
39

 та інших ключових текстів Ляйбніца, слово складка 

передавалося не завжди точно, відтворювалося контекстуально і переважно 

без бодай незначного натяку (рос. версія) на концептуальний чи 

термінологічний бік слова. З появою СЛБ концепт складка став асоціюватися 

з філософією Ляйбніца не менше за концепт можливі світи чи 

передустановлена гармонія, концепт, який рівною мірою став здобутком і 

філософії Дельоза. У кожного Дельозового концепта своє особливе 

походження, кожен характеризує його філософію на свій манер і, безперечно, 

кожен реактивує різні історико-філософські моменти.  

Концептуалізація терміна складка є вельми точною ілюстрацією 

підходу enfant monstrueux. Концепт складка – не лише дитина, якою Дельоз 

заскочив зненацька Ляйбніца, вона постала ще й монстром. Але чи справді 

цей концепт незнайомий самому Ляйбніцеві? Чи лише його історико-

філософському усталеному образові?  

У «Словнику Жиля Дельоза» [154], автор статті «Складка» Арно Вілані 

пише, що у РП Дельоз окреслює три теми, які від ЛС до СЛБ зливаються в 

одну: 1) Рецепція концептів складка і поскладкованість (plissement), 

описаних Мерло-Понті у творах «Феменологія сприйняття» [174] та «Око і 

ум» [173], а також Фуко, та Zwiefalt (дослівно двоскладка), описаної 

Гайдеґером; 2) різниця між рівномірними і сингулярними точками (points 

réguliers et points singuliers) у визначенні роду кривої (courbe) [83, p. 229]. 

Сингулярна точка є нейтральною, доіндивідуальною, вона є не частиною 

означення, маніфестації чи сигніфікації, а частиною вираження, і виявляється 
                                                 
39

 Аналіз відтворення концепту складка у англійських і російському перекладах «Монадології» був 

здійснений нами у статті «Про концепцію перекладу деяких термінів “Монадології”» [5], а також у додатку 

до статті «Дельоз як дослідник філософії Ляйбніца: душа у складках» «Про концепцію українського 

перекладу деяких термінів Ляйбніца і Дельоза» [6]. 
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як точка загину (rebroussement), інфлексії чи вузла. Серія сингулярних точок 

конституює складку; 3) Складкування (pliage), термін, запропонований 

французьким зоологом Жофруа Сент-Ілером: «Чи можна через складкування 

перейти від хордового до головоногого?» [83, p. 278].  

За Дельозом, гетерогенні точки групуються не в рівномірну, а в 

дивергентну лінію. Як можна побачити, дивергенція протиставляється 

рівномірності, постає як чинник збурення, звідси загин, вгин (інфлексія) чи 

вузол. У цих процесах зазнає перетворень сингулярність, виникає 

проблематичне, і, зрештою, події. З цього випливають два моменти: перший, 

з позиції точки, з’являється випадкове зібрання (agencement aléatoire), чиєю 

ілюстрацією можуть бути точки на гральній кістці, і другий, з позиції 

поверхні, виникає план іманенції. Гральна кістка є багатобічною, і це хаос, 

якщо тільки вона не на поверхні. З цією точки зору, складка є результатом 

вирізки хаосу планом, певним зрізом. Зворотний характер складки 

призводить до роздвоєння самої поверхні, її рух туди-назад описує буття-

поверхню хаосу як водночас скупчення й план іманенції. 

 

«Анти-Едіп» 

Тема перша. Складка і серії сингулярних точок [перескладка] 

У другому розділі АЕ Дельоз використовує складку для опису логіки 

подій роману «У пошуках утраченого часу» [183]. «Що ж відбувається в 

“Пошуках”, в одній і тій самій нескінченно розмаїтій історії?» [120, p. 81]. 

Розповідач, пише Дельоз, нічого не бачить і не чує, він є тілом без органів 

або радше перескладкованим павуком (araignée repliée), що завмер на 

павутині й нічого не бачить. Уся його діяльність обмежується реакціями на 

знаки, на найменші вібрації, спричинені жертвою. Ці реакції виникають з 

туманностей, серед скупчень з розпливчистами контурами, з молярних чи 

колективних формацій, що передбачають випадковий розподіл 

сингулярностей (салон, група молодих дівчат, пейзаж). Згодом у цих 

туманностях окреслюються «боки» (côtés), організовуються серії з 



 139 

незвичними законами нестачі, відсутності, асиметрії, виключення, не-

комунікації, пороку й вини. Ще згодом, у цих же туманностях знову все 

змішується, розіскладається, але вже в чистій, молекулярній множинності, в 

якій окремі предмети, наприклад, елементи декору оселі, набувають 

однаково позитивних визначень, що сполучаються й слідують трансверсалі 

(transversale), яка проходить через увесь роман.  

Що позначає слово «перескладка» (repli) у словосполученні 

«перескладкований павук»? У даному випадку ця характеристика не вказує 

на стан павука чи особливості будови його тіла, вона описує його 

функціональність, налаштованість на зріз певного шматка матерії. Функція, 

яка набуває серійності, себто щоденна реакція на вібрації, формує 

перескладку.  

Концепт складка в Дельозові філософії, як ми побачили (с. 137-138), не 

завжди відтворює Ляйбніцеве розуміння складки і не завжди є похідним від 

нього. Мерло-Понті, Гайдеґер чи Фуко розробляли й використовували цей 

концепт не апелюючи до відповідних текстів Ляйбніца. Розуміння 

перескладки як функції, що зрізає певний шмат матерії, імпліцитно відсилає 

до вчення Мерло-Понті. Згідно з ним, складка вказує на той факт, що Я існує 

у світі, а не супроти нього, є однією з форм взаємодії із ним. Або як пише 

дослідниця Ізабель Томас-Фоґіел
40

, те, що Я є складкою, означає, що Я не є 

внутрішнім супроти зовнішнього, а часткою тієї самої поверхні, до якої 

належить і зовнішнє. Внаслідок згину ця частка постає ніби зворотною щодо 

зовнішнього.  

 

«Тисяча плато»  

Тема друга. Геологічна й органічна складки [складкування] 

У ІІІ-му розділі ТП («Геологія моралі (за що вона приймається, 

земля?)») Дельоз описує стратифікацію й страти. Значення останніх полягає 

                                                 
40

 «Spatialiser nos concepts? La tentative de Merleau-Ponty» («Надати нашим концептам просторового 

характеру? Спроба Мерло-Понті») [199]. 
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у наданні форми матерії, у приборканні інтенсивностей та змиканні 

сингулярностей у системах резонансу й надлишку. Страти з’являються 

парами й так, що одна є під-стратою для іншої. Поверхня стратифікації є 

машинним зібранням (agencement machinique), що не змішується зі стратами. 

Те, що страти з’являються парами, не є їхньою єдиною особливістю, кожна 

страта роздвоюється на свій манер, формуючи шари, з яких складається. 

Кожна страта представляє певні феномени, пов’язані з подвійною 

артикуляцією. Перша артикуляція вилучає з нестабільних потоків частин 

молекулярні єдності, стабільні частини (субстанції), наділючи їх 

організованими сполученнями й послідовністю (форма). Друга артикуляція 

встановлює функціональні, стійкі структури (форми) і конструює молярні 

компоненти, в яких ці структури актуалізуються (субстанції). В геології це 

виглядає так: перша артикуляція є відкладенням осаду в породах, друга – це 

поскладкованність (plissement), що формує стійку структуру і забезпечує 

перехід від осадової породи до осадової скали.  

Далі Дельоз переходить до опису органічної страти. «Як зробити тіло 

організмом?» [121, p. 56]. На думку автора, це проблема артикуляції, 

артикуляторних відношень. Для ілюстрації Дельоз використовує діяльність 

коваля. Організм випав (advenait
41

) тілу коваля внаслідок дії машинного 

збору, який стратифікує його тіло. Удар молота по ковадлу ламає руки 

коваля в ліктях, а ноги в колінах, якими він до того володів. Саме в такий 

спосіб коваль набув суглобів (артикуляцію), властивих новій формі людини – 

форма, яка поширилася землею і зосередилася на праці. Через працю «його 

рука виявилась поскладкованою» [ibid.] (son bras s’était plié). Артикуляторні 

відношення, зазначає Дельоз, властиві не лише окремим частинам тіла, а й 

організму в цілому, причому на різних рівнях. Наприклад, на рівні 

морфогенезу молекулярні поєднання з випадковими відношеннями 

захоплються фізичними сукупностями, що функціонують як елемент 
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 Фр. дієслово advenir (траплятися, ставатися тощо) позначає насамперед випадковість. З огляду на це, 

відповідник випадати (в сенсі «випадати на чиюсь долю») видається нам оптимальним варіантом. 
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упорядкування (білкове волокно та його сеґментарність), потім, ці сукупності 

самі захоплюються стійкими структурами, які вже формують органи, вищі 

функції й регулярності, організовують центри, здатні контролювати 

механізми, розміщені під ними й кодувати сукупності – перескладкування 

(repliement) тканини в компактну структуру. Геологічна подвійна 

артикуляція: осадження і поскладковність; органічна: тканина і 

перескладковування.  

Та чи та страта відзначається не лише подвійною артикуляцією, яка є її 

функціоналом, але й тим, що на ній змінюється чи не змінюється, що формує 

її єдність чи розмаїття. Чиста, незадіяна матерія плану консистенції 

перебуває поза стратою. Молекулярні матеріали, вилучені першою 

артикуляцією, можуть бути одними й тими ж на всій страті, але це зовсім не 

означає, що молекули будуть однаковими. Формальні відношення чи зв’язки 

можуть бути одними й тими ж, але не обов’язково, що одними й тими ж 

будуть форми. В біохімії єдність композиції (unité de composition) органічної 

страти зумовлюється на рівні матеріалів, зв’язків чи реакцій, при тому, що 

молекули, субстанції та форми не є одними й тими самими. Це розмаїття 

всередині єдності органічної страти вельми вдало, на думку Дельоза, описав 

Сент-Ілер Жофруа. Згідно з ним, матерія, через свою більшу подільність (de 

sa plus grande divisibilité), складається зі зменшувальних частин, потоків і 

еластичної текучості, що розповиваються [se déployer] через випромінювання 

в просторі. З цього випливає, що немає якоїсь особливої живої матерії для 

органічної страти, матерія є однією й тією ж для всіх страт. Але органічній 

страті притаманна специфічна єдність композиції, складена з одних і тих 

самих молекулярних матеріалів, одні й ті самі анатомічні компоненти 

органів. Але це не заважає тому, що органічні форми відрізняються, так само 

як органи і молекули. Жофруа встановив принцип єдності та розмаїття 

страти: «ізоморфізм форм без відповідності, тотожність елементів чи 

компонентів без тотожності складених субстанцій» [121, p. 61], принцип, 

який став одним із джерел Дельозовї теорії складки.  
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«Фуко» 

Тема третя. Складка і суб’єктивація [поскладкованість] 

Дельоз вказує на те, що Фуко у своїх творах безперервно критикує 

поняття інтеріорності. В останньому розділі книги «Фуко» 

(«Поскладкованості, або внутрішній бік думки
42

») Дельоз описує третій 

вимір концепції Фуко, вимір Суб’єктивації. У попередніх розділах він 

описував вимір Знання – різноманітні відношення, наділені формою, 

формалізованими в стратах, і вимір Влади – взаємовідношення сил на рівні 

діаграми. На думку Дельоза, у Фуко зовнішнє не є певною зафіксованою 

межею. Воно, навпаки, є вельми рухомим, перистальтичним, зі складками й 

поскладкованостями, що формують внутрішність. У цьому випадку 

внутрішнє не є чимось відмінним від зовнішнього, це якраз внутрішній бік 

зовнішнього. Ця тема аналізувалась Фуко у творі «Слова і речі» [132]: думка, 

яка походить від зовнішнього і не перестає за нього триматися, не в змозі 

мислити, попередньо не виникаючи внутрішньо. Думка, яка виникає 

внутрішньо є немислимою, і, отже, те, що неможливо помислити знаходиться 

не зовні думки, а у самій її серцевині, яка подвоює і поглиблює зовнішнє. Те, 

що у думці є щось немислиме, було відоме ще класичній епосі. Це, 

наприклад, вельми помітно у тогочасних спробах зводити до нескінченного. 

У ХІХ столітті різні виміри скінченного виявлялись у дії: складкувати 

зовнішнє (plier le dehors), чим засновувалась глибина, так би мовити, 

товщина, затягнена у себе
43

 (épaisseur retirée en soi). Складка нескінченного, 

перескладка скінченного кривлять зовнішнє, засновуючи внутрішнє. 
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 «Les plissements, ou le dedans de la pensée (subjectivation)» 
43

 Ілюстрацією дії складкувати зовнішнє можуть бути події у романі Еміля Золя «Людина-звір» [209], один 

із пасажів якого аналізує Дельоз у тексті «Золя і тріщина» [119]. Золя у романі описує, із притаманним його 

творчості натуралізмом, персонажа Жака Лантьє (робітника другої половини ХІХ століття) як людину на 

позір із міцним здоров’ям, але яка постійно боїться і соромиться приступів своєї хвороби, і ці переживання 

забирають останні сили, втрачається душевна рівновага, все навколо зазнає деформації. На думку Дельоза, 

натуралізм Золя завжди історичний і соціальний, іншими словами, спрямований до зовнішнього. Опозиція 

внутрішнього і зовнішнього, міцного здоров’я і приступів хвороби, спричиненої соціальними негараздами, 

зумовлює виникнення тріщини, товщина якої ніби затягує водночас інтеріорне і екстеріорне, і у цей же час, 

навколо неї розміщуються темпераменти, інстинкти і апетити, які можуть грати різні ролі. Іноді вони 

виражають такий тип життя, завдячуючи якому тіло зберігає себе, перебуваючи у сприятливому середовищі, 

а іноді тип, що бере на озброєння тіло, щоб перетворити на корисне все, що його оточує, дія, яка складкує 

зовнішнє.  
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Внутрішнє як складка зовнішнього є темою, що насичує практично усі твори 

Фуко.  

Ще однією важливою для філософії Фуко темою є проблема двійника. 

Останній розглядається не як проекція внутрішнього, а як інтеріоризація 

зовнішнього. Дельоз цей момент описує так: «Це не роздвоєння Того самого, 

а повторення Різного. Це не еманація Я, а розміщення в іманентності 

завжди іншого чи Не-я» [85, p. 105]. Двійником в роздвоєнні є не інший, а Я, 

яке постає як двійник іншого, Я не зустрічає себе іззовні, Я знаходить іншого 

в собі. Це Дельоз порівнює із явищем інвагінації в ембріології чи 

виробництвом підкладки (doublure) в шитті: процеси скручувати (tordre), 

перескладкувати (replier), заштопувати (stopper). У книзі «Раймон Русель» 

[134] Фуко проаналізував цю тему. Руселем була відкрита фраза 

зовнішнього, ії повторення в іншій фразі і крихітну між ними різницю – 

розпір (accroc). Останній не є недоліком тканини, а новим правилом, згідно з 

яким вона скручується чи подвоюється.  

Внутрішнє як складка зовнішнього, виробництво підкладки, 

поскладкованість і скручення, є чинниками, що визначають суб’єктивацію. 

Дельоз пише про чотири складки суб’єктивації, описаних Фуко. Перша 

стосується матеріального компонента нас самих, наприклад, тіло і його 

задоволення. Друга охоплює співвідношення сил. Третя складка є складкою 

знання чи істини, позаяк вона встановлює відношення між істинним і Я, і 

навпаки. Ця складка є формальною умовою для будь-якого знання. Четверта 

є складкою самого зовнішнього. Ці складки є вельми мінливими, існують в 

різних варіантах і залежать від епохи, схильності і штиби складок у якій 

формують модуси суб’єктивації.  

Вілані у словниковій статті «Складка» [154, p. 281] писав, що у РП 

Дельоз окреслює три теми, які від ЛС до СЛБ зливаються в одну. Якою є ця 

тема? Вілані не дає однозначної відповіді. Мабуть, через те, що цією темою є 

тема складки. У РП описи різних варацій і похідних складки не відсилають 

до філософії Ляйбніца, хоча у СЛБ відпочатково Ляйбніцева складка відсилає 
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до всіх варіацій складок, описаних раніше Дельозом чи іншими філософами, 

яких ми згадували. Безумовно, цією темою є тема складки. Але не складки 

Ляйбніца, Мерло-Понті чи Фуко, а тієї, що притаманна власне філософії 

Дельоза. Те, що розглядаючи варіації складки у РП Дельоз не апелює до 

концепції Ляйбніца, говорить не про непослідовність, а про те, що концепт 

складка має особливе і вагоме значення у власне Дельозовій філософії, є 

елементом і манерою самої його думки, на що, наприклад, вказує Жак-Люк 

Нансі у статті «Дельозова складка думки
44

» [177].  

 

Висновки до розділу 

 

ІI a. Перехід від інтерпретаційних стратегій до інтегративної 

реактивації філософій минулого у творчості Дельоза відбувся тоді, коли ці 

стратегії переспрямувалися від історії філософії до побудови філософської 

концепції. Різниця між інтерпретаційними стратегіями і реактивацією 

полягає в тому, що остання супроводжується формуванням самостійної 

концепції. В ній здобутки інтерпретаційних стратегій або всуціль 

інтегруються без їх чіткого виокремлення та застосування (інтегративна 

реактивація у СПВ, РП, ЛС) або диверсифікуються і поглиблюються через 

процедури, яким піддаються не лише певні терміни чи концепти, а весь 

ідейно-концептуальний апарат філософа, що інтерпретується, задля 

досягнення поставлених філософських цілей (диференціальна реактивація в 

СЛБ). З огляду на це, інтерпретаційні стратегії є одним із сегментів методу 

реактивації, його суто історико-філософською частиною, або по-іншому 

передреактивацією. 

У текстах після 1968 року прийоми, описані нами в першому розділі, 

прикладалися Дельозом вельми часто. Втім, він також розробляв нові 

прийоми і модифікував уже застосовані. Одначе ми не можемо говорити про 

них, не беручи до уваги їхню залученість до процесу формування 
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 «Pli deleuzien de la pensée» 
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філософських підмурків концепції Дельоза. Тому саме реактивація, а не 

стратегія, стала ключовою після 1968 року в контексті інтерпретації 

філософій минулого, зокрема філософії Ляйбніца.  

II b. У підрозділі 2.1 ми описали і проаналізували сприйняття ідей 

Ляйбніца у Дельозових творах, написаних до 1968 року. У розглянутих 

текстах 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.  

Як ми побачили, ідеї Ляйбніца були використані Дельозом для 

інтерпретації філософів та письменників. В процесі активної інтерпретації 

вчення Ляйбніца водночас набувала обрисів сама Дельозова концепція, що 

власне і характеризується нами як «інтегративна реактивація».  

II c. У підрозділі 2.2 ми проаналізували сприйняття і значення ідей 

Ляйбніца у СПВ. Аналізові цього твору ми присвятили окремий підрозділ, 

адже звертання до Ляйбніца здійснювалося в кожному з розділів, постаючи 

тлом інтерпретації спінозизму. З одного боку, рецепцію Ляйбніца Дельоз 

здійснював тут, як і в попередніх творах, в межах рецепції іншого філософа. 

З другого, інтерпретація тут виявляється глибшою і деталізованою, що є 

властивішим пізнішим творам. І так цей твір, з точки зору сприйняття 

філософії Ляйбніца й достоту – з точки зору Дельозової творчості в цілому, 

можна вважати проміжною ланкою між історико-філософськими й 

філософськими творами французького філософа. Наприклад, в СПВ була 

вперше сформульована одна із засадових тез Дельозового вчення, згідно з 

якою філософія головним чином полягає у створенні концептів.  

У підрозділі 2.2 ми з’ясували, що Спінозова теорія вираження, за 

Дельозом, говорить передусім про єдиноголосся, націлена на витягнення 

однозначного Буття із нейтрального поля, щоб зробити його об’єктом 

ствердження на тлі виражальної іманентності. На противагу цьому, 

Ляйбніцева теорія вираження говорить про різноголосся, націлена на 
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виявлення одного істинного Буття в множинних світах, в складках, що 

прямують до нескінченності. Обидві теорії вираження об’єднувала спільна 

ціль – критика картезіанського світобачення. Ми звернули увагу на те, що 

Дельоз, в останньому абзаці твору, вказав на неможливість визначити, що є 

найважливішим: відмінності між Спінозою і Ляйбніцем у потрактування 

проблеми вираження чи їхній спільний інтерес до критики картезіанської 

філософії. Ця невизначеність виникає не через відсутність об’єктивних 

підстав для однозначної відповіді, а через те, що поставлене питання є 

умовним, показовим, показує органічну пов’язаність теорій вираження із 

критикою картезіанства у Дельозовому тексті, демонструє те, що невдовзі 

стане притаманним філософським творам Дельоза – дворіччя, наявність двох 

річищ, одне з яких говорить про філософів, друге – про філософію. 

II d. У підрозділі 2.3 ми аналізували сприйняття ідей Ляйбніца в РП і 

ЛС з точки зору їхньої інтеграції до філософії Дельоза. У передмові до РП 

Дельоз описує істинне подвійне, істинного двійника, що є, на нашу думку, 

проартикульованим продовженням теми, наміченої ще наприкінці СПВ. 

Йдеться про органічну пов’язаність історії філософії і філософії в рамцях 

Дельозових концептуальних побудов. Взагалі, тема подвійності вельми 

притаманна 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 

Дельоз формував власні філософські ідеї. Саме в цьому сенсі ми говоримо 

про інтеграцію.  

Ми розгялнули всі частини РП, позаяк цей твір є першим власне 

філософським текстом Дельоза, і першим, в якому інтерпретація історико-

філософських вчень супроводжується побудовою самостійної філософської 

концепції. Доведено, що на формування більшості ключових концептів й ідей 

РП, вплинула філософія Ляйбніца.  
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ЛС проаналізована з точки зору впливу Ляйбніца на формування 

Дельозового концепту подія, який є одним із найвизначальніших у вченні 

французького філософа.  

II e. У підрозділі 2.4 ми проаналізували рецепцію і застосування деяких 

концептів Ляйбніца у творах, написаних проягом 1969–1988 років. Описали 

застосування концептів: співможливість і неспівможливість у творах ТП і 

«Кіно ІІ...»; огортати і розгортати в АЕ; блискотати і блискавиця; складка в 

АЕ, ТП та «Фуко». У даних творах Дельоз використовував зазначені 

концепти з уже прилученими до них результатами здійсненої ним раніше 

інтерпретації Ляйбніцевих ідей. Як ми показали, згадані концепти 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: Гайдеґер, 

Мерло-Понті й Фуко. 

На основі розглянутих інтерпретацій ми виділили такі риси 

Дельозового методу реактивації (інтегративної): автентичність, 

превалювання і дилатаційність.  

II f. У другій частині дисертації доведено, що тлумачення філософії 

Ляйбніца Дельозом є одним зі способів застосування методу реактивації. Це 

показано з трьох позицій 1) Універсалізм. Загальна інтерпретація ідей та 

концептів Ляйбніца на тлі раннього формування головних положень 

філософії Дельоза (РП). 2) Сингулярність. Інтерпретація Ляйбніцевого 

вчення про подію і його інтеграція до Дельозовго концепта подія (ЛС). 3) 

Прагматизм. Застосування раніше реактивованих ідей та концептів Ляйбніца 

у формуванні зрілої версії філософії Дельоза (АЕ, ТП).  

Логіка поділу другого розділу на вище зазначені підрозділи дозволила 

зафіксувати трансформації підходу до вчення Ляйбніца залежно від зміни 

власних філософських інтересів Дельоза, а також узагальнити основні 
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відмінності аналізу концептуального апарату Ляйбніца «раннім» і «пізнім» 

Дельозом.  
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РОЗДІЛ 3. ДИФЕРЕНЦІАЛЬНА РЕАКТИВАЦІЯ: СПРИЙНЯТТЯ 

ФІЛОСОФІЇ ЛЯЙБНІЦА У ТВОРІ «СКЛАДКА. ЛЯЙБНІЦ І БАРОКО» 

 

Тріада передреактивація-інтегративна реактивація-диференціальна 

реактивація не є формулою, яку можна однозначно застосовувати для опису 

й аналізу всіх здійснених Дельозом інтерпретацій історико-філософських 

вчень. Зрештою, вона не є завжди релевантною стосовно Дельозової 

інтерпретації філософії Ляйбніца, позаяк останню можна розглядати з різних 

точок зору, відштовхуючись від різних підґрунть. На наш погляд, згадана 

тріада адекватно відображає логіку й манеру інтерпретації Ляйбніца у власне 

філософії Дельоза. У попередньому розділі рецепція Ляйбніца 

досліджувалась з точки зору інтеграції (інтегративна реактивація) його ідей 

до концептуальних побудов французького філософа, нині ж Дельозова 

рецепція філософії Ляйбніца досліджуватиметься щодо її текстологічної 

концептології й процедур, застосованих французьким філософом для її 

відтворення й опосередкованої реактивації у власному вченні. Це й становить 

диференціальну реактивацію
45

.  

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. Якщо естуарій виникає внаслідок затоплення океаном 

місця впадіння річки, себто причиною є океан, то гирло-дельта виникає 

внаслідок осідання великої кількості наносів, які переносить річка, себто 

причиною є сама річка. Причиною реактивації естуарійного типу є сама 

філософія Дельоза, себто її цілі й завдання превалюють та визначають 

керунок рецепції Ляйбніца, причиною реактивації типу дельта є сама 

                                                 
45

 Інтегративну й диференціальну реактивації можна виявити також у творчості інших філософів. 

Наприклад, у Гайдеґера. Прикладом естуарієподібної реактивації може слугувати «Вступ до метафізики» 

[144], в якому ідеї Ляйбніца (одне з головних питань його метафізики: «Чому є радше щось, а не ніщо?») 

безпосередньо інтегруються до філософії Гайдеґера. Дельтоподібну реактивацію зустрічаємо, наприклад, у 

«Вислові Анаксімандра» [143], де теза античного філософа аналізується без прямого відношення до 

Гайдеґерового вчення, але неодмінно стосується останнього через очевидний вплив досократичної 

спадщини на німецького мислителя.  
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філософія Ляйбніца, яка, диференціюючись, опісля, у той чи той спосіб, 

реактивується у філософії Дельоза, або, іншими словами, реактивується в ній 

опосередковано. У зв’язку з цим, можна виокремити першу особливість 

диференціальної реактивації: апроксиматичність. Йдеться про те, що певне 

філософське вчення, попри свою минувшість, органічно припасовується й 

оновлюється в умовах іншого.  

Як ми уже відзначали, у попередніх творах Дельоз описував складку 

опираючись на інші джерела, а інтерпретацію філософії Ляйбніца здійснював 

без аналізу терміну складка, тепер ж, у СЛБ обидві теми стали 

взаємопов’язаними. Французький дослідник Арно Буаніш для своєї книги 

«Жиль Дельоз: вступ» використав як епіграф слова з ЩФ: «Питання 

філософії – це сингулярна точка, у якій концепт і творення пов’язуються 

між собою» [67, p. 9]. На наш погляд, це речення добре описує спосіб, в який 

у творах Дельоза сполучаються історія філософії та філософія. Концепти 

філософських вчень минулого й творення власної концепції, творення 

концепцій у текстах минулого й концепти філософії Дельоза. Це те, що 

об’єднує Дельозові тексти, а те, що розрізняє, є сингулярною точкою, яка 

щоразу інша.  

У СЛБ Ляйбніц аналізується насамперед як автор терміна складка, 

концептуалізація якого стала невід’ємною частиною власної філософії 

Дельоза. Значення цього твору далеко виходить за межі інтерпретації ідей 

Ляйбніца. Зокрема, він суттєво вплинув на Дельозове бачення умов 

виникнення події, що раніше аналізувалися в ЛС. Концепт говорить не лише 

про особливості матеріального світу чи умови його перебування в 

індивідуальних субстанція. Він такою ж мірою стосується мислення, з якого 

за його допомоги вилучаються громіздкі утворення, на кшталт об’єкта, 

якості, сутності тощо. Вилучене заміщається різними варіаціями, заснованих 

на силі й подіях. Звідси випливає спрямовність Дельозової філософії до 

новизни (що особливо помітно в СЛБ), до продукування сил і подій, здатних 

замінити гонитву за вічним. 
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3.1. «Складка. Ляйбніц і Бароко»: загальна характеристика та 

інтелектуальне тло 

 

Дельзові книги 80-х років написані одноосібно, без Гватарі. Твори 

цього періоду відрізняються стилістично, до того ж вони насичені аналізом 

різних видів мистецтва: кіно, живопис, архітектура, музика тощо. У цей 

період були написані також тексти, присвячені філософам: у 1981 році СПФ, 

у 1986-му «Фуко», у 1988-му СЛБ та «Перикл і Верді: філософія Франсуа 

Шатле» [99]. 

В університеті Париж 8, упродовж навчального року 1979-80, а також 

1986-87, Дельоз читав курс про Ляйбніца. У 1988 році видає книгу про нього, 

на перший погляд, історико-філософську монографію, схожу на тексти 50-60-

х років. У ній Дельоз, вдаючись до різноманітних інтерпретаційних 

процедур, перетворює Ляйбніца на одного зі своїх «сучасників» і водночас 

показує його філософію як притаманну бароковому світу і незвичну для 

тодішніх філософських пошуків.  

Коли Дельоз публікував свою книгу, французька традиція дослідження 

філософії Ляйбніца була доволі тривалою: Л. Кутюра, М. Ґеру, І. Белаваль і 

особливо М. Сер [191]. Чи можна стверджувати, що підходом enfant 

monstrueux Дельоз заскочив Ляйбніца зненацька? Чи став концепт складка 

такою «дитиною»? Мішель Фішан, сучасний фахівець з філософії Ляйбніца, в 

одному з інтерв’ю [126, p. 532] висловився, що Дельоз залишається вірним 

філософії Ляйбніца більше, ніж можна подумати. Себто, попри 

екстравагантність інтерпретаційного підходу, Дельоз насправді нічого не 

перебільшує й не вигадує, навпаки, вельми точно й предметно відтворює 

концептологію та включені до неї ідеї. Підзаголовок книги «Ляйбніц і 

Бароко» долучає її до лінії дослідження, окресленої творчістю Е. Касірера, до 

культурологічної і символічної рецепції. Цей керунок одноосібно задає тон 

твору, а рецепція, яку можемо назвати епістемологічною (представлена 

передусім концепцією Кутюра), навіть коли в тексті йдеться про логіку чи 
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математику, фактично залишилася без уваги, була витіснена 

культурологічно-естетичним полем. Зрештою, оригінальність підходу 

Дельоза можна небезпідставно звести до його спроби описувати філософію 

Ляйбніца відштовхуючись від естетики Бароко. В рецензії на розглядуваний 

нами твір Дельоза, яка має назву «Ляйбніц: єдиний і відносний світ», Бруно 

Параді характеризує Дельозів підхід за допомоги концепту діагональ: 

«провести діагональ» [179, p. 26], себто слідувати бароковій лінії, що 

проходить через опис, який нам пропонує монада. У «Монадології» 

особливості останньої часто метафорично описувалися через слова, пов’язані 

з архітектурою: монада не має ані дверей, ані вікон. Загадкова формула, що, 

все ж, стає досить зрозумілою, коли зіставити її з рисами, притаманними 

бароковій архітектурі. Барокова лінія, діагональ, прямують, утворюючи 

складку, у якій могли б об’єднатись і знайти спільне архітектори, художники, 

музиканти, поети і філософи. Мотив складки був одним із головних у 

витворах архітектора Ґрега Ліна, у творчості художника Сімона Антаї, у 

Борхеса, Мішо («Життя в складках» [175]), один із творів композитора П’єра 

Булеза називається «Складка згідно зі складкою» («pli selon pli»).  

Складка – символ не лише численних різних сингулярностей, 

сукупності яких не притаманна прямолінійність, це символ множинності як 

такої, множинності як якості світу. Дельоз, по суті, виявив у Ляйбніца саме 

цей сенс множинностей, різнорідних елементів, що можуть вступити у 

зв'язок один з одним, як і з феноменами захоплення (capture) одного поля 

іншим. Діагоналі прокладають лінії, складкують пізнання одне за одним, 

утворюючи в такий спосіб співзвуччя різних дисциплін і ділянок: 

математики, поезії, архітектури, філософії, музики, геології, літератури тощо.

 Дельоз бачив у Ляйбніцеві філософа, який уможливлює повторення 

переходів, залишає місце для них. Йдеться про те, що у його концепції немає 

елементів з чітко визначеним набором характеристик, скрізь наявні переходи 

– між складками душі й перескладками матерії, між складками світу – 

прокладені численні комунікації. Складка – це наче вектор чуттєвих 
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інтенсивностей і змішаних сутностей, який не відсилає ні до початку, ні до 

кінця, ні до глибини, ні до висоти, він усуціль стосується плану іманенції, 

себто є нейтральним. За допомоги концепту складка Дельоз також показує 

звивистість думок Ляйбніца, їхній бароковий характер. У лекції про 

німецького філософа від 28 жовтня 1986 року він каже: «моя гіпотеза у 

тому, що Бароко утворює складки» [80]. Певна річ, Бароко не винайшло 

складку, яку можна помітити ще на античних скульптурах. Те, що воно 

внесло від себе, є складкою, що йде до нескінченності. Ляйбніц постає як 

виразник цього процесу. 

Французький архітектор Бернар Каш у розмові з Франсуа Досе згадав 

свої слова про Дельозову філософію на початку 1979-80-го навчального року 

(академічний рік, у якому Дельоз розпочав читати у Венсені курс про 

Ляйбніца, а Каш став його слухачем): «Це саме те, що я шукаю. Я ще не 

знаю, що це, але це те» [126, p. 533]. Каш вирішив відвідувати курс філософії 

й обрав науковим керівником Дельоза. Між ними виник довгий плідний 

діалог, який перервала смерть філософа у 1995 році. На початку СЛБ Дельоз 

використовує схематичні зображення Каша, як приклади інтерпретації 

геометричних елементів у вченні Ляйбніца.  

На думку Дельоза, Барокова математика розпочинається з Ляйбніца, з 

його вчення про варіації. Але «це не варіація істини з точки зору суб’єкта, 

це умова, що зумовлює появу варіації в суб’єкті» [94, p. 27]. Складки душі 

огортають віртуальності різних інфлексій, цілий світ є віртуальністю, що 

актуально існує лише у складках душі, яка їх виражає. Складки душі, згідно з 

Ляйбніцем, огортають віртуальності різних інфлексій: «Цілий світ є 

винятково віртуальністю, що актуально існує лише у складках душі, які його 

виражають» [94, p. 32]. Каш застосовує ці принципи для опису матеріальних 

сил. Промислово виготовлені об’єкти він пояснює через випадкові моделі, які 

дозволяють виробляти змінні об’єкти, іншими словами, нестандартні 

предмети. Цей процес він назвав об’єктильною дифузією (objectile diffusion). 

До цього Каша привела ідея Дельоза, згідно з якою об’єкт функціонує не 
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тільки в межах притаманної йому форми, він є функціональним сам по собі, 

тобто чистою функціональністю.  

Зі своїм інтер’єром без екстер’єру, фасадом без інтер’єру, Ляйбніцева 

монада нагадує барокові споруди. Бароковий простір розколений на дві 

частини, відокремлені одна від одної простою складкою. Це особливо 

помітно в творчості Тінторето й Ель Греко. Бароко увело новий режим 

світла: ясне-темне (clair-obscure): «Ясне-темне заповнює монаду згідно з 

серією, яку можна пройти двома способами» [94, p. 45]. Йдеться про два 

поверхи, дві інтенсивності світла, які відсилають до іншого розколу: між 

нескінченністю можливих світів і скінченністю світів реальних. Між ними, 

одначе, знаходяться віртуальні світи, що є актуальними в монадах, які їх 

виражають. Монада, за Ляйбніцем, є одиницею, яку, втім, можна мислити чи 

розташовувати на двох чітко розрізнених рівнях. Прикладом для цього може 

слугувати відношення між душею й тілом. Кожна з цих царин діє згідно зі 

своїми власними законами. Одна, себто душа, виражає світ, друга – тіло –

актуалізує душу. «Це не два міста…, це верхівка й основа одного й того ж 

міста, два поверхи одного будинку» [94, p. 161].  

Головна ідея розглядуваної нами книги вимальовуються навколо 

концепту складки. На думку Дельоза, у Ляйбніца все згинається, 

розгинається, згортається, розгортається, сприймається у складках. Світ 

поскладкований та продовжує складкуватися в кожній душі, якою, так би 

мовити, огорнений. Душа розгортає його в тому або іншому регіоні, тим чи 

іншим чином. В інтерв’ю 1988 року, згодом опублікованому в 

«Переговорах», Дельоз говорив про те, що саме Бароко піднесло складку до 

нескінченості, що засвідчують картини Ель-Греко й скульптури Берніні [94, 

p. 213–222]. Для Дельоза, Бароко привідкриває не-філософське знання за 

допомоги перцептів та афектів. Ця книга, зізнається Дельоз співрозмовникам, 

одночасно постає для нього і підбиттям підсумків, і продовженням 

попереднього. Треба рухатися, закликає французький філософ, одночасно й 

за Ляйбніцем, і за тими авторами, які якось реагували на його ідеї, 
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опрацьовували їх, навіть не підозрюючи цього, за Маларме, Прустом, Мішо, 

Антаї, Булезом, за всіма тими, хто творив світ складок і згинів. 

 Для Дельоза, зазначав Д. Ерібон [129, р. 40–41], книга завжди повинна 

мати необхідність. Бо, справді, автору «Монадології» зовсім не бракувало 

коментаторів, це автор, що напрочуд багато коментувався, одначе йому, 

здається, властивий якийсь секрет, множинність секретів. І цей секрет 

знаходиться у найпростіших речах, найочевидніших та найконкретніших. 

Великі коментатори, зазначає Дельоз, проаналізували доволі глибоко його 

концепти, але вони переважно ігнорували їхню конкретну базу, їхні життєві 

умови. За Дельозом, ми не зможемо зрозуміти філософію, якщо не зіставимо 

її з нефілософією, що її оточує та глибоко у неї проникає. Коли Ляйбніц 

описує душу як монаду «без дверей та вікон», з «темним дном», то це треба 

розуміти за аналогією з інтер’єром барокової каплиці: стіни з чорного 

мармуру, мініатюрні двері та майже непомітні вікна. Так само, ми не 

зможемо схопити ясно, що розуміє Ляйбніц під передустановленою 

гармонією, якщо не зіставимо її з бароковою музикою, в межах якої момент 

чи гармонія звільняються від мелодії. Тому зовсім не дивно, що в книгах 

Дельоза ми знаходимо усілякі нефілософські страти: архітектуру, мистецтво 

складки та драпування барокових костюмів, релігійне мистецтво, музику, 

математику. 

 Про особливості цієї книги Дельоза, як і всієї решти його книг, загалом 

доволі вдало й метафорично висловився Р. Маджорі [166, p. 1–3]. У той 

самий час, коли виходить брошура «Перикл і Верді. Філософія Франсуа 

Шатле» [99], Дельоз публікує СЛБ. Термін «подія», на думку Маджорі, 

вмирає від інфляції, бо власне Дельозове мислення робить подію 

найкомплекснішим своїм об’єктом. Але, зазначає Маджорі, якщо 

скрупульозність етимологічно є тим малим кругляком, що ковзає іноді у 

взутті та дратує пішохода, то виникає обґрунтоване враження, що філософія 

Дельоза є тією «скрупульозністю» філософії, яка заважає їй спокійно 

рухатися вперед. 
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Текстологічною базою аналізу інтерпретації Ляйбніца Дельозом у 

критичній літературі є переважно СЛБ. Зміст досліджень детально був 

проаналізований у підрозділі 1.2.  

 

3.2. Сприйняття та реактивація ідей Ляйбніца в першій частині твору 

«Складка. Ляйбніц і Бароко» («Складка») 

 

Тібо Масе у статті «Барокове мистецтво у Складці
46

 Ж. Дельоза» [171] 

пише, що СЛБ відрізняється двома головними рисами: по-перше, 

створюється філософський концепт, що претендує на філософську новизну – 

складка; по-друге, це супроводжується поєднанням історії мистецтва й історії 

філософії, а також інших дисциплін. 

 Текст СЛБ є вельми синтетичним. У ньому не лише створюється 

концепт чи, точніше, концептуалізується термін або навіть слово, виявлене у 

Ляйбніцевій філософії, але й створюються умови для усебічного 

функціонування цього слова. Це книга, присвячена, власне, одному концепту. 

У бібліографії Дельоза не знайдемо інших текстів, яким це було би 

притаманно. В інших творах, наприклад, в ТП, запропонованих Дельозом 

концептів не перелічити.  

Сприйняття філософії Ляйбніца в СЛБ є чи не найвдалішою 

демонстрацією інтерпретаційного прийому enfant monstrueux. У Ляйбніцевій 

філософії за складкою закріплена своя особлива роль. На перший погляд, 

другорядна, але якщо її реактивувати, виявиться, що вона здатна стати одним 

із ключових моментів у сценарії. Логіка філософії того чи іншого автора не 

завжди збігається з логікою її викладу в текстах. І це вельми справедливо 

стосовно філософії Ляйбніца. Дельозів метод enfant monstrueux спрямований 

саме на відтворення логіки філософії того чи іншого автора, на відтворення 

описаного нею світу, а не тільки концепції, послідовно викладеної в текстах. 

Складка, безперечно, була активована в текстах Ляйбніца, проте з 
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 Йдеться про СЛБ. 
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реактивацією, здійсненою Дельозом, вона стала повноцінним надбанням його 

філософії й вагомою експлікативною частиною описаного нею світу.  

 Вище ми зазначили (с. 150), що диференціальна реактивація є 

опосередкованою. На наш погляд, вона визначається залученням певних 

процедур по відношенню до ідей, термінів чи концептів, що 

інтерпретуються. Звідси випливає друга особливість реактивації типу дельта: 

процедурність. Процедурою є насамперед встановлений чи узвичаєний 

цільовий процес або порядок здійснення, цільове виконання або оформлення 

чого-небудь. Наприклад, у творі «Археологія фривольного: читати 

Кондильяка» Дерида застосовує процедуру деконструкції
47

 для інтерпретації 

слова фривольне. Завдяки даній процедурі Дерида виявив у системі 

Кондильяка певні межі її функціонування, подолання яких сама логіка 

концепції не передбачає.  

 У цьому й наступних підрозділах ми означимо й опишемо процедури, 

які, на нашу думку, застосовував Дельоз стосовно філософії Ляйбніца в СЛБ.  

Варто також зазначити, що особливості інтегративної й 

диференціальної реактивацій не є взаємовиключними. Вони можуть бути 

притаманними й одному, й другому типові. Різниця ж полягає в тому, що 

реактивація естуарійного типу визначається превалюванням ідей філософа, 

який її здійснює, а реактивація дельтоподібного типу тим, що ключовим 

постає текстологічно-концептуальний апарат філософа, що реактивується.  

 

а) Розділ 1. «Перескладки матерії» 

На початку розділу Дельоз застосовує процедуру диверсифікації щодо 

терміна складка, розрізняючи replis (перескладки) неорганічної матерії та plis 

(складки) органічної. Обидва слова відпочатково означають «складку», та 

значною мірою деінде постають синонімами, хоча «replis» передбачає 

повторення. Дж. Строс [117], англійський дослідник та перекладач, для «pli» 
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 Дерида у своїх висловлюваннях неодноразово вказував на те, що деконструкція не є ані методом, ані 

привилом, ані підходом, і радше визначається через те, що їй не притаманно. На нашу думку, деконструкція 

у Дериди є процедурою або принаймні вказує на певну процедурність.  
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обрав відповідник «fold» (складка, згин), для «repli» – «coil» (згорнене в 

кільце, овал, спіраль, мотузка, складена витками, шпуля). Т. Конлі, що 

переклав СЛБ англійською [118], теж переклав «pli» як «fold», натомість для 

repli, на відміну від Строса, обрав відповідник «pleat» (складка на сукні). 

Російський переклад Б. Скуратова [11] за «pli» залишив «складку», проте вже 

в другому розділі вираз «складки в душі» (les plis dans l’âme) перекладено як 

«сгибы в душе», а перший розділ «перескладки матерії» (les repli de la 

matière) – як «лабиринт материи». Зрозуміло, що ані російське, ані українське 

слово «складка» повною мірою не відтворюють усього змісту французького 

слова «pli», яке, до всього, ще й позначає «згин». Але переклад через 

відповідник «згин» жодним чином не став би «допомогою читачеві» чи 

послугою мові. Ми маємо іменники «складка», «складник», «склад», дієслова 

«складати», «розкладати», і т. д. Чому «складка», а не «згин»? Згин – це лише 

елемент складки, дієвий елемент, це подія на тілі складки. У французькій 

безліч слів з коренем pli, які позначають не лише «згин», наприклад, 

«complication» (ускладнення), compliquer (ускладнювати). Переклад «pli» 

через відповідник «складка», таким чином, видається нам вдалим 

компромісом. Але є слова з коренем «pli», які ми не перекладаємо з коренем 

склад: compliment (комплімент, вітання), explication (пояснення), répliquer 

(заперечувати, відказувати), application (нанесення, накладення), amplification 

(перебільшення). Як ми бачимо спільнокореневі французькі слова 

українською передаються зовсім по-різному, що вказує не неперекладність і 

неможливість повною мірою відтворити метафору pli.  

 Бароко, пише Дельоз на початку першого розділу, відсилає не до якоїсь 

сутності, а радше до певної оперативної функції, до якоїсь риси. Бароко не 

припиняє виробляти складки та, головне, воно не винаходить цього, бо 

існують складки, привезені зі Сходу, грецькі складки, романські, римські, 

готичні, класичні. Одначе, зазначає Дельоз, Бароко їх викривляє та 

відкривляє (випрямляє), тягне до нескінченності, складка на складку, складка 

за складкою. Риса Бароко – це складка, що прямує до нескінченності. Бароко 
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їх також диференціює згідно з двома напрямами, двома нескінченностями, 

немовби нескінченність має два поверхи: перескладки матерії та складки в 

душі. Внизу, пише Дельоз, матерія скупчена згідно з першим видом складок, 

вище матерія організована згідно з другим видом, позаяк її частини 

складаються з органів «по-різному складених та більше чи менше 

розгорнутих» [94, p. 6]. Тут Дельоз подав цитату із § 7 твору Ляйбніца «Нова 

система природи та сполученності субстанцій, про єдність, що існує між 

душею та тілом» [161]. У цьому параграфі розглянуто питання про те, що 

відбувається з органічними душами чи формами після смерті тварини або 

при руйнуванні індивіда, організованої субстанції.  

 Два поверхи, звичайно, між собою сполучаються, ось чому, підкреслює 

Дельоз, в душі виникає неперервність. Є такі душі, що знаходяться внизу, 

чутливі, тваринні; є й нижній поверх у душах, їх оточують та згортають 

(enveloppent
48

) перескладки матерії. Прийнявши те, що душі не можуть мати 

вікон назовні, треба, щоб це було застосовано до душ, розташованих угорі, 

раціональних, що піднялися (montées) на інший поверх, так би мовити 

вивищилися (élévation). На верхньому поверсі вікон нема, є кімната чи 

темний кабінет, задрапований полотном, урізнобічненим складками 

(diversifiée par des plis), наче жива шкіра. Ці складки, продовжує Дельоз, 

струни та пружини, розташовані на непрозорому полотні, уявляють вроджені 

знання на заклик матерії. Матерія викликає вібрації та коливання в нижньому 

кінці струн, через посередництво незначних отворів, що існують на 

нижньому поверсі. Цю велику конструкцію додає Дельоз, Ляйбніц вибудовує 

між нижнім поверхом, що має наскрізні вікна, та верхнім, затемненим і 

зачиненим, який, втім, наділений резонуванням – наче музичний салон, що 

перекладає видимі рухи нижнього поверху на звуки. 

 

  б) Розділ 2. «Складки душі»  
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 Для дієслова envelopper ми використали відповідник згортати, а не більш звичний огортати, позаяк в 

даному випадку зазначена Дельозом «частина» душі не націлена на розгортання.  
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  У цьому розділі головним чином йдеться про інфлексію. Описуючи цей 

предмет Дельоз послуговується поняттями лінія (ligne), крива (courbe) та 

чиста подія (pur Événement), залучає метафори, називаючи її справжнім 

атомом та еластичною точкою. Світ як інфлексія протиставляється світові, в 

якому кути й точки чітко встановлені та урухомлюються зовнішньою силою. 

Про що це свідчить? Справа в тому, що Ляйбніцу важливо було показати 

змінюваність світу та його самостійність у виборі пріоритетів. Бог у такому 

світі – це intelligentia extramundana, наділена інтелектом субстанція, що 

перебуває поза світом.  

Саме завдяки кривизні складок, їхнім непередбачуваним лініям, 

матерія постає як матерія у перескладках (replis), які постійно її 

видозмінюють, а душа – як душа у складках, які налаштовують її радше до 

одного, ніж до іншого. Інфлексія – це генетика такого світу, її диференціал. Її 

неможливо зафіксувати як і Ляйбніців принцип гармонії, її можна лише 

мислити. Лінія інфлексії зв’язує усе живе, організовуючи відпочаткові, 

природжені складки.  

Генетичним та ідеальним елементом змінної кривої, чи складки, є 

інфлексія. Інфлексія, як визначає її Дельоз, – це справжній атом, еластична 

точка. Саме її виділив Пауль Клее як генетичний елемент активної та 

спонтанної лінії, чим засвідчив свою близькість стилеві Бароко та Ляйбніцу, 

а також – супротивність картезіанцеві Кандинському, для якого кути й точки 

є жорсткими та урухомлюються зовнішньою силою. Для Клее точка як 

«неконцептуальний концепт несуперечності» проходить через інфлексію, яка 

постає у місці, де криву перетинає дотична. Точка постає тут як точка-

складка.  

Далі Дельоз від опису змінної викривленості переходить до векторів 

кривизни, від варіації – до точки зору, від складки – до огорнення, від 

інфлексії – до включення. Цей перехід м’який, невідчутний, як у випадку, 

коли прямий кут вимірюють малою дугою, хай якою близькою до вершини. 

Одначе Дельозу не досить того, що видиме знаходиться в точці зору; йому 
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потрібний природніший і наочніший приклад. Чому щось складкується? – 

Щоби бути огорненим, приміщеним у іншу річ. Таке огорнення, на думку 

Дельоза, не є огорненням зв’язності (cohérence) чи зчепності (cohésion), в 

якому органічні елементи огортають один одного, і не математичним 

огорненням прилягання (adhérence) чи прилипання (adhésion), а огорненням 

властивого, невід’ємного. Кінцева мета складки полягає у вироблені 

включення властивого, тому від одного до іншого переходимо непомітно. 

Здається, ніби те, що є поскладкованим (qui est plié) – лише віртуальність, 

актуальне ж існує в певній оболонці, у чомусь, що огортає.  

Точка зору не включає, а якщо й так, то робить це як чинник, а не як 

кінцева причина (ентелехія), твердить Дельоз. Включення і невід’ємність 

мають як умову обгородження (clôture) чи закритість (fermeture), про яку 

Ляйбніц висловлювався за допомоги метафори «безвіконня», – для запов-

нення цього включення замало точки зору.  

Те, у чому відбувається включення, є не позицією, місцем чи точкою 

зору, а тим що у ній перебуває, – це суб’єкт або душа. Саме вона завжди 

включає те, що осягає з власної точки зору, тобто інфлексію. Інфлексія – це 

ідеальність або віртуальність, що актуально існує тільки в душі, яка огортає 

її. Отож, висновує Дельоз, складки притаманні душі, саме вона наповнена 

ними; вони – істинні вроджені ідеї, чисті віртуальності. Потенційні дії душі 

залежать від звичок і схильностей (складок/перескладок) у ній, здійснені – 

від внутрішньої дії, внутрішнього розповивання (deploiement interne).  

  

в) Розділ 3. «Що таке Бароко?» 

«Монади не мають вікон, крізь які щось могло би в них увійти чи з них 

вийти» [25, с. 155]. Якщо не спробувати прояснити ситуацію, то 

ризикуватимемо збагнути її надто абстрактно, пише Дельоз на початку 

розділу. Дана ситуація прояснюється за допомоги естетики Бароко. На думку 

автора, Ляйбніцеву монаду та її внутрішню систему «світ-дзеркало-точка 

зору-внутрішній декор» (lumière-miroir-point de vue-décoration intérieure) 
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неможливо адекватно збагнути, не зіставивши їх з бароковою архітектурою. 

В епоху Бароко зводилися будівлі (каплиця, келія), в які світло проникає 

через невидимі отвори у стелі. Дельозові це нагадує монаду. Вона чимось 

схожа на келію, кімнату без вікон і дверей, де усі дії є внутрішніми. Так 

монада постає автономією інтер’єру, інтер’єром без екстер’єру. Одначе з нею 

корелює самостійність фасаду, екстер’єр без інтер’єру. Матеріальні вікна й 

двері відчиняються й зачиняються лише зовні й лише в зовнішній бік. З 

органічною матерією ситуація дещо інша. Вона передбачає певну 

інтеріоризацію, щоправда – завжди незавершену. Таким чином, пише Дельоз, 

складка проходить через живе, проходить для того, щоб розділити собою як 

абсолютну інтеріорність монади як метафізичний принцип життя, так і 

нескінченну екстеріорність матерії як фізичний закон феномена. І здається, 

що ці дві нескінченні множини не можуть сполучитися. Але, на думку 

Мішеля Сера, якого цитує Дельоз, нескінченна подільність екстеріорності 

безперестанно продовжується й залишається відкритою. З огляду на це, 

необхідно вийти з екстеріорного й постулювати певну інтеріорну одиницю. 

Ділянка фізичного цілковито занурена в нескінченну ітерацію відкритих 

послідовностей: в цьому вона не метафізична. Ділянка метафізичного 

розташовується за межами попередньої та завершує ітерацію. Отже, висновує 

Сер, «монада є фіксованою точкою, що ніколи не досягає нескінченного 

поділу й замикає нескінченно поділений простір» [192, p. 762]. Барокову 

архітектуру саме можна визначити через наявність розриву, вважає Дельоз. 

Розривом між фасадом та інтер’єром, між інтеріорним і екстеріорним, між 

автономією інтер’єру й самостійністю екстер’єру.  

У § 36 «Монадології» Ляйбніц пише, що в низці взаємопов’язаних 

речей розскладання (résolution) на окремі підстави не може сягнути кінцевої 

межі деталізації, позаяк у фізичному всесвіті вона нескінченна [25, с. 163]. У 

наступному § 37 зазначається, що, аналізуючи кожну підставу на кожному 

рівні деталізації, ми насправді не просуваємося далі, адже цим можна 

займатися безперестанно [ibid.]. Щоби вийти з цієї безвихідної ситуації, 
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необхідно вивести аналіз достатньої підстави з послідовності деталізацій 

фізичних речей, іншими словами – зупинити процес деталізації, але в 

емінентний спосіб, себто так, щоб це було водночас і початком деталізації. 

Ця функція Ляйбніцем закріплена за особливою простою субстанцією, яку, 

як зазначено в § 38, ми називаємо Богом [ibid.]. Якщо використовувати 

термінологію Сера, то в Ляйбніца Бог замикає нескінченну подільність 

екстеріорності й водночас активує її у певній інтеріорній одиниці, себто 

монаді. Кожна монада містить у формі складок нескінченні ітерації відкритих 

послідовностей екстеріорності, розгорнути які миттєво вона не в змозі, 

позаяк вони – нескінченні. Складка у Ляйбніца є статичним утворенням, 

усталеною формою перебування нескінченної подільності світу в монаді. 

Дельозова версія Ляйбніцевої складки, її реактивація, позначена наданням 

складці певного динамізму, активного потягу до трансформації, 

відповідальної за огортання й розгортання. Вона постає певною 

комбінаторикою, що забезпечує й здійснює найрізноманітніші комбінації між 

фізичним і метафізичним світами. 

 Отже, розрив між інтер’єром і екстер’єром вказує на розділення між 

двома поверхами, а останнє – на Складку, що актуалізується в найтонших 

згинах, замкнених в межах душі на верхньому поверсі. Згини на верхньому 

поверсі реалізуються в складках, що виникають в матерії, себто на нижньому 

поверсі. 

 Наприкінці розділу Дельоз перелічує головні риси Бороко й складки. 1) 

Складка. Бароко, на думку автора, винаходить нескінченні витвори, 

нескінченний процес роботи. Проблема полягає не в тому, як завершити 

складку, а в тому, як її продовжити. Складка не лише стосується всіх видів 

матерії, вона створює і визначає Форму, форму виражальну, перетворюючи її 

на певний генетичний елемент, нескінченну лінію інфлексії. 2) Інтер’єр і 

екстер’єр. Нескінченна складка розділяє й проходить між матерією і душею, 

між фасадом і щільно замкненою кімнатою, між екстеріорним та 

інтеріорним. Дельоз це пояснює так: «… лінія інфлексії є віртуальністю, яка 
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не припиняє розрізнятися: вона актуалізується в душі, але реалізується в 

матерії…» [94, p. 49]. Це характерна риса Бароко. Екстер’єр завжди 

розташовується ззовні, інтер’єр – всередині. «Нескінченна рецептивність, 

нескінченна спонтанність: зовнішній фасад рецепції і внутрішні кімнати 

дії» [ibid.]. 3) Гора й низ. Через двоповерхову дистрибуцію досягається 

ідеальний акорд розриву, причому два поверхи належать одному й тому ж 

світу (лінія всесвіту [la ligne d’univers]). Матерія-фасад прямує вниз, душа-

кімната – вгору. Між двома поверхами проходить нескінченна складка. 4) 

Розскладка (dépli). Вона є не протилежністю складки (pli) чи її зникненням, а 

продовженням чи розширенням її дії, умовою появи складки. Коли складка 

перестає бути репрезентативною, щоби стати «методом», певним процесом 

чи дією, розскладка постає результатом дії. 5) Текстури (textures). 

Ляйбніцева фізика, пише Дельоз, містить дві головні теми: перша стосується 

активних сил, що відносяться до матерії й називаються деривативними, друга 

– пасивних сил, опору матеріалів, текстури. Текстура певної матерії залежить 

не від самих її частин, а від страт, що визначають її зв’язність (cohénsion). І 

тут уже йдеться не про той чи той об’єкт, а саме про об’єктиль як чисту 

функціональність, невід’ємний від різних страт, що розширюються, від 

відповідному цьому розширенню звивин (détours) і перескладок (replis). 6) 

Парадигма. Йдеться про те, що пошук моделі складки проходить через вибір 

матеріалу. Себто, чи була вона складкою паперовою, чи складкою на тканині. 

І вельми важливо, щоби матеріальні компоненти складки (текстури) не 

приховували формальний елемент, або, іншими словами, форму вираження.  

 

3.3. Сприйняття та реактивація ідей Ляйбніца в другій частині твору 

«Складка. Ляйбніц і Бароко» («Включення»)
49

 

 

 Арно Буаніш зазначає, що теорія включення є самим серцем логіки 

події, розробленої Дельозом у СЛБ. Вона пояснює процес актуалізації 

                                                 
49

 «Les inclusions», себто тут, включення у множинні.  
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інфлексії в душі. Попередня частина книги показала, що поскладковане 

завжди є актуально поскладкованим у душі. Одначе залишається відкритим 

питання: як? Яка модальність притаманна поскладкованому? Розв’язуючи цю 

проблему, Дельоз спирається на ідею Ляйбніца, згідно з якою субстанція не є 

більше тим, що потребує визначення. Тяжіння до визначення було 

притаманне, наприклад, філософії Декарта. У ній субстанція визначалася 

критеріями очевидності, простоти тощо. Ляйбніцева субстанція – це 

насамперед комплексна реальність буття, що потребує певного комплексного 

поняття (notion). Такого поняття, що все, йому атрибутоване, повинне в 

ньому вже міститися, і може бути розгорнутим. Таким чином, субстанція 

містить усе те, що з нею траплялося, і навіть (поки невиразно) те, що з нею 

трапиться. У § 8 «Дискурсії про метафізику» читаємо: «…ми можемо 

сказати, що природа індивідуальної субстанції чи повного буття полягає в 

тому, щоб мати поняття настільки викінчене, що його було б достатньо 

для розуміння й виведення з нього всіх предикатів суб’єкта, якому це 

поняття було атрибутоване» [155, p. 160].  

 

 а) Розділ 4. «Достатня підстава» 

 Наприкінці другому розділу СЛБ («Складки в душі») зазначалося: 

щоби суб’єкт існував для світу, його необхідно вкласти в суб’єкт. Саме ця 

скрученість (torsion) утворює складку світу й душі. Це, на думку Дельоза, 

надає вираженню його фундаментальну властивість. Душа є вираженням 

світу (актуальністю) через те, що світ є вираженим душі (віртуальністю). У 

світі тому існують душі, що виражають, що був створений світ, який ними 

виражається. Виражається через включення. У другій частині СЛБ Дельоз 

переходить від інфлексії як генетичного елементу душі, до включення як 

умови вираження.  

 Згідно з Дельозом, інфлексія є подією, що відбувається на певній лінї у 

певній точці. Включення ж, є предикацією, що вкладає інфлексію в концепт 

лінії чи точки. Перехід від інфлексії до включення – це насамперед перехід 
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від того, що відбувається з річчю, до предикату поняття, «від “бачити” до 

“читати”» [94, p. 55]. Те, що ми бачимо в речі, можемо прочитати в її 

концепті. Сформульований Ляйбніцем закон достатньої підстави є, на думку 

Дельоза, саме таким включенням. Дельозова реактивація цього закону 

говорить: «Все має концепт» [ibid.]. Останній є не простим логічним буттям, 

а певною метафізичною істотою. Він є не загальним, не універсалією, а 

певним індивідом, і визначається не через атрибути, а через предикати-події.  

Першими, хто почав зараховувати подію до понять, були стоїки. Подію 

вони розглядали не як атрибут чи якість, а як нетілесний предикат (не дерево 

є зеленим, а дерево зеленіє). Ляйбніц, на думку Дельоза, розробив другу 

велику логіку події. Згідно з ним, сам світ є подією і (як безтілесний 

предикат) повинен бути включеним як основа в кожний суб’єкт. І кожний зі 

суб’єктів вилучає манери (les manières) [світу], що відповідають його точці 

зору. Світ є самою предикацією, його манери – частковими предикатами, а 

суб’єкт – тим, що проходить від одного предикату до іншого. Пара основа-

манери (fond-manières) замінює форму і сутність. Стоїки і Ляйбніц винайшли 

Маньєризм (Maniérisme), який є протилежним до есенціалізму Аристотеля й 

Декарта. Пару основа-манери Ляйбніц, на думку Дельоза, перетворив на 

прикметну особливість своєї філософії.  

 

б) Розділ 5. «Неспівможливість, індивідуальність, свобода» 

Адам нагрішив, але його протилежне, Адам безгрішний, цілком 

можливий і несуперечливий. У твердженні «Адам безгрішний» немає 

суперечності, позаяк Ляйбніцеві йдеться не про відношення між Адамом 

грішним і його протилежністю, а про відношення між Адамом безгрішним і 

світом, де Адам нагрішив. Між двома можливими світам встановлені інші 

відношення, ніж відношення суперечності. Дельоз їх називає віце-дикцією. 

Ідея, згідно з якою Бог обирає з нескінченної множини світів один можливий, 

була, пише Дельоз, доволі поширеною. Але особливість ідеї Ляйбніца 
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полягає в своєрідному відношенні між можливими світами. Це відношення 

Ляйбніц назвав неспівможливістю (incompossibilité).  

На думку Дельоза, Ляйбніців світ є нескінченною множиною 

конвергентних серій, і деякі, зосереджені навколо сингулярних точок, 

можуть продовжуватися в інших. Кожна монада в цілому виражає один і той 

же світ, хоча ясно виражає лише певну територію цього світу. Інший ж світ 

з’являється тоді, коли отримані серії дивергують (divergent) на околицях 

сусідніх сингулярностей. Співможливими Дельоз називає сукупність 

конвергентних і продовжувальних серій, які конституюють світ, а також 

сукупність монад, що виражають один і той самий світ (Адам грішник, Цезар 

імператор тощо). Неспівможливими ж є серії, що дивергують, і відтак 

належать двом можливим світам, а також монади, кожна з яких виражає 

відмінний від іншого світ (Цезар імператор, безгрішний Адам). Будь-яка 

випадкова дивергенція серій зумовлює неспівможливість. Постулюючи 

нескінченну кількість можливих світів, Ляйбніц, зауважує Дельоз, не вводить 

дуалізму, який би перетворив наш відносний світ на відображення світу 

абсолютного, навпаки, він перетворює наш відносний світ на єдино 

існуючий, який відштовхує інші можливі світи, позаяк відносно він є 

«найкращим».  

Дельоз виходить з того, що світ є серією інфлексій чи подій, «чистою 

емісією сингулярностей» [94, p. 81]. Як приклад, він наводить описані 

Ляйбніцем «сингулярності»: бути першою людиною, жити в саду задоволень, 

мати дружину зі свого ребра, і четверта – грішити. Такі сингулярності-події 

Дельоз розглядає через відношення зі звичними (ordinaires) і регулярними 

(réguliers) сингулярностями. «Певна сингулярність оточена хмарою 

ординарних чи регулярних сингулярностей» [ibid.]. Про що йдеться? Щось 

може стати прикметним лише за умови появи інфлексії, що утворює певну 

сингулярну точку. Наприклад, у світі як на певній лінії виникла 

сингулярність-подія: «Адам є першою людиною», і це є інфлексією на лінії 

всесвіту (la ligne d’univers), є прикметним утворенням, яке, одначе, 
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супроводжується ординарними сингулярностями, адже окремо є Адам і 

окремо – перша людина, дві ординарні, неприкментні точки, які стають 

прикметними через поєднання, перетворюючийсь таким чином на факт чи 

реквізит світу.  

Зазначені вище чотири сингулярності можна подовжувати у двох 

керунках через регулярні лінії, які мають спільні риси. Так виникають інші 

сингулярності, наприклад, «не піддатися спокусі». Ця інфлексія зовсім не 

виключає сингулярність грішити, не передбачає вибору з двох: піддатися 

спокусі / не піддатися спокусі. Справа тут у тому, що відношення, які 

виникають між п’ятою й трьома іншими сингулярностями, не є 

конвергентними, не мають спільності. Безгрішний Адам є неспівможливим у 

цьому світі, це сингулярність, неспівможлива зі сингулярностями цього світу.  

Всередині кожної монади знаходяться сингулярності, які є реквізитами 

певного індивідуального поняття. Те, що кожна індивідуальність виражає 

ясно лише певний департамент, випливає з реального визначення 

індивідуальності, себто вона ясно виражає те, що детерміноване її 

сингулярностями. Але кожна індивідуальність водночас виражає цілий світ, і 

це також випливає з її реального визначення. Сингулярності, що складають 

індивідуальність, подовжуються в усіх керунках до сингулярностей, які 

складають інші індивідуальності, але за умови, що відповідні серії 

конвергують. Отже, кожна індивідуальність є єдністю, що складена зі 

співможливих світів і виключає світи, неспівможливими цьому 

співможливому.  

  

в) Розділ 6. «Що таке подія?»  

На думку Дельоза, Альфред Уайтхед розробив третю, після стоїків і 

Ляйбніца, логіку події. Він відновив радикальну критику атрибутивної схеми, 

гру принципів, розмноження категорій, примирення універсального й 

випадкового, перетворення поняття на суб’єкт. Подією є не лише те, що 

позначається висловлюванням, наприклад, «Адам нагрішив», але також і 
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Велика піраміда, її тривалість упродовж певного проміжку часу. «Якими є 

умови події, умови того, що стає подією?» [94, p. 103]. Подія зароджується в 

хаосі, в хаотичній множинності, але, зазначає Дельоз, за умови втручання в 

процес певного сита (не без впливу певної селекції, такого собі «сита»). 

Хаосу як такого не існує, це лише абстракція, адже він невідокремний від 

сита, за допомоги якого з нього щось виходить. Так само плюралізм чи 

множинність у Ляйбніцевій філософії постає лише абстракцією, не 

наділеною жодною онтологією, і є радше певним ефектом, ілюзією точки 

зору, розташованої у невідповідному місці.  

Хаос, пише Дельоз, це чисте Many (багато), диз’юнктивне розмаїття. 

Щось у цьому many є One (одне), що позначає будь-яку сингулярність. Як 

Many стає One? Як уже зазначалося, потрібне певне сито, і саме в цьому 

сенсі, на думку Дельоза, Ляйбніц дав декілька апроксимацій хаосу. Згідно з 

першою, хаос є множиною можливого, але крізь сито проходять лише ті 

сингулярності, які є співможливими або становлять найкращу комбінацію 

співможливого. Згідно з другою, хаос є бездонною темрявою (ténèbres sans 

fond), з якої сито вилучає те саме темне тло, яке втім відрізняється, і тим, що 

містить уже всі кольори. Згідно з третьою, хаос є всесвітнью непритомністю, 

множиною все можливих перцепцій, з якої сито вилучає деякі, здатні 

утворювати регулярні перцепції.  

Хаос, зазначає Дельоз, є абстракцією не лише через постійне втручання 

сита, але й тому, що постає виворотом (envers) самого сита і тим, що до 

нескінченності утворює серії цілого й частин, які нам представляються 

хаотичними через нашу нездадність простежити за ними. Все, що може 

здаватися хаотичним, скажімо порожнина, є лише серією, чиї елементи 

заповнені тонкою матерією, завдяки якій кожна порожнина подовжується в 

інших.  

Подовження чи екстенсивність (extension) є, на думку Дельоза, першою 

складовою чи умовою події як для Ляйбніца, так і для Вайтхеда. Подовження 

виникає тоді, коли певний елемент подовжується в інші, чим утворює ціле. 
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Зв'язок tout-parties (ціле-частини) через подовження утворює нескінченні 

серії. Другою умовою є те, що екстенсивним серіям притаманні певні 

внутрішні властивості (інтенсивність, відтінок, насиченість), а самі вони 

утворюють інші нескінченні серії, відношення між якими утворюють 

кон’юнкцію. Третя умова чи складова – це індивід, який уже є не зв’язком чи 

кон’юнкцією, а свого роду схопленням (préhension). Будь-яка річ схоплює 

свої антецеденти і також те, що з нею співіснує, і поступово схоплює світ. 

Наприклад, живі істоти схоплюють воду, землю, вуглець, інших істот, і 

зрештою, територіально, світ.  

Властивість схоплювати притаманна монаді Ляйбніца. Перцепція, пише 

Дельоз, є даним суб’єкта, що схоплює. Перцепція є активним вираженням 

монади й залежить від її точки зору. Але у філософії Ляйбніца перцепція не 

завжди з очевидністю постає активним вираженням монади. Вона переважно 

є пасивною й активується присутністю аперцепції, себто усвідомленням 

перцепцій. Як зазначено в § 23 «Монадології», пробудившись від ошелення, 

свої перцепції ми сприймаємо через аперцепцію [25, с. 159]. Як реактивує цей 

момент Дельоз? Перцепція для нього є не просто процесом, в якому суб’єкт 

пасивно акумулює їхню множину й чекає на якийсь результат. Вона 

передусім активує певний потенціал, певну ціль, відтак є активним 

вираженням монади. Потягнення (appétition) як дія внутрішнього принципу, 

що здійснює зміну чи перехід від одного сприйняття до іншого (§ 15 

«Монадології»), є зокрема й складовою майбутнього. З іншого боку, це 

прийдешнє не настане, якщо в множини перцепцій не буде потягу (appétit) 

до інтеграції, до цілісної й справжньої насолоди. У Ляйбніца істинна 

насолода чи щастя може стати здобутком індивіда тоді, коли «ми як слід 

прилучені до Сотворителя всього, не лише як до Архітектора і 

здійснювальної причини нашого буття, але й як до нашого Володаря й 

Цільової причини, що повинен становити єдину мету нашої волі та Один 

лише може становити наше щастя» [25, c. 177]. У Дельоза принципово інша 

точка зору. Насолода наповнює монаду й тоді, коли вона виражає світ, коли 
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вилучає з нього сили, що допомагають рухатися далі й далі, щоби в 

результаті утворилося щось нове. І саме у випадку Ляйбніца, зазначає 

Дельоз, у філософії виникає проблема, яка турбувала Уайтхеда і Берґсона: за 

яких умов об’єктивний світ уможливлює суб’єктивне виробництво нового (а 

не «як досягнути вічного»)? Ляйбніців найкращий зі світів має, на думку 

Дельоза, саме це значення. Найкращий світ означає не те, що він є менш 

злиденним чи менш злим, а те, що всесвіт уможливлює виробництво нового, 

вивільнення істинних, творчих елементів суб’єктивності. 

Вічні об’єкти, тим не менше, пристуні. Вони становлять четверту 

складову чи умову події, згідно з Уайтхедом. Пригадаємо перші три: 

екстенсивності [подовження] (extensions), інтенсивності (intensités), 

схоплення (préhensions). І четверта – вторгнення (ingressions). Подія постає як 

потік, адже екстенсивності безперестанно зміщуються, набувають і 

втрачають ті чи ті частини; схоплення то входить у варіативності, то з них 

виходить. З огляду на це Дельоз запитує: «якщо це так, то що дозволяє нам 

казати: це одна й та сама річка, одна й та сама річ, один і той самий 

випадок?». Це можливо через існування таких подій як, наприклад, Велика 

піраміда. Вона позначає дві речі: потік, що набуває і втрачає частини кожної 

миті, а також вічний об’єкт, що залишається незмінним, проходячи через 

потік митєвостей. Вічні об’єкти є чистими Можливостями, що реалізуються в 

потоках, і водночас – чистими віртуальностями, що актуалізуються в 

схопленнях.  

 

3.4. Сприйняття та реактивація ідей Ляйбніца в третій частині твору 

«Складка. Ляйбніц і Бароко» («Мати тіло») 

 

На початку попереднього розділу ми відзначили: щоби суб’єкт існував 

для світу, необхідно його вкласти в світ. Ця скрученість утворює складку між 

світом і душею. Так Дельоз переходить від складки до включення. Але для 

того, щоби віртуальне втілилося чи здійснилося, потрібне ще щось, на 
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додаток до актуалізації в душі. «Чи не потрібно певної реалізації в матерії, 

як і того, щоби перескладки цієї матерії дублювали складки в душі?» [94, p. 

37]. Реалізації віртуального в матерії присвячена остання частина СЛБ.  

 

 а) Розділ 7. «Перцепція в складках» 

 Кожна монада, зазначає Дельоз, повина мати індивідуальне тіло. І це 

тому, що існує нескінченна множина індивідуальних монад. Тіло кожної 

монади – наче тінь, що падає на неї від інших монад. Згідно з Ляйбніцем, 

необхідність мати тіло залежить від привілейованої, ясної й чіткої зони 

вираження душі. Те, що мною ясно виражається, стосується мого тіла. Для 

унаочнення Дельоз використовує наступний приклад: монада Цезар ясно 

виражає перехід через Рубікон, і це тому, що річка перебуває у прямому 

відношенні з тілом цієї монади. Але мати тіло – не відпочаткова необхідність 

монади. Щоби з’ясувати, на якому етапі вона з’являється, Дельоз вибудовує 

такий дедуктивний ланцюг: 1) кожна монада відпочатково містить певну 

кількість сингулярних, нетілесних відношень, які ще не передбачають 

присутності тіла; 2) сингулярні події, включені в монаду у вигляді 

відпочаткових предикатів, утворюють її ясну зону виражання, або, як пише 

Ляйбніц, її департамент; 3) вони з необхідністю мають відношення до тіла, 

що належить даній монаді, й реалізуються в тілах, які безпосередньо на неї 

впливають.  

 Світ включений в кожну монаду у формі перцепцій, нескінченно малих 

актуальних елементів. Монада сама по собі є малою перцепцією без об’єкта. І 

світ існує тільки в репрезентативних перцепціях, в сприйняттях, які включені 

в кожну монаду. Це Дельоз порівнює з гомоном, туманом, з «танкóм 

пилинок» [94, p. 115].  

Реактивація філософії Ляйбніца здійснюється Дельозом не лише 

шляхом реконцептуалізації, себто через зміщення зафіксованих Ляйбніцем 

контурів концепту, але й великою мірою через конкретизацію її ключових 

ідей. Танок пилинок не лише метафора, це конкретна ситуація, яку можна 
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спостерігати в реальності, наприклад, за вітряної погоди на запиленій 

поверхні. І коли Дельоз порівнює монаду та її численні перцепції зі станом 

сну чи процесом засинання, то він має на увазі конкретну ситуацію, знайому 

всім. Мікроперцепції світу, що знаходяться в монадах, є малими складками, 

що подовжуються, розіскладковуючись, в усіх керунках. Мікроперцепції, як і 

складові кожної більшої перцепції, є переходом однієї перцепції в іншу. Вони 

наповнють живих істот, «забезпечуючи» їм повсякчасний непокій 

(inquiétude).  

 У Ляйбніца, як і в Дельоза, логіка мікропецепцій неодмінно передбачає 

питання: як від малих перцепцій (…) ми переходимо до свідомих (…)? Чи 

відбувається це шляхом тоталізації, себто коли ми схоплюємо цільно певну 

сукупність без реального сприйняття її складових частин? Щоби відповісти 

на перше питання слід відкрити дужки, себто з’ясувати природу малих і 

свідомих перцепцій. Перцепції Ляйбніц часто описує через тотальність, але, 

зазначає Дельоз, насправді йдеться про інше, ніж про складення гомогенних 

елементів. Відношення малої перцепції до свідомої є не відношенням цілого 

до частини, а відношенням ординарного до прикметного (ordinaire à 

remarquable). «Те, що є прикметним, має бути складеним з частин, які 

такими не є» [159, p. 107]. Цей момент Дельоз також пропонує розуміти 

буквально. Свідома перцепція виникає тоді, коли щонайменше дві 

гетерогенні частини пов’язуються диференціальним відношенням, що 

визначає сингулярність. Дельоз наводить такий приклад: розглядаючи 

зелений колір ми, певна річ, на якомусь етапі можемо помітити окремо синій 

і жовтий кольори, але коли їхня перцепція поступово зникає, то вони 

описуються диференціальним відношенням і в результаті ми сприймаємо 

зелений колір, який є прикметною сингулярністю. І ще такий: відчуття 

голоду виникає тоді, коли нестача вуглеводів, жирів і білків пов’язується 

диференціальним відношенням, що зумовлює появу голоду як чогось 

прикметного.  
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 Дельоз виділяє чотири значення сингулярного, які можна застосувати 

для опису монади: 1) сингулярне є інфлексією, що подовжується до околиць 

інших сингулярностей; і відповідно до цього утворюються лінії всесвіту; 2) 

сингулярне є центром кривизни (courbure) увігнутого боку тією мірою, якою 

ним визначається точка зору згідно з відношенням перспективи; 3) 

сингулярне – це прикметне, яке, відповідно до дифернціальних відношень, 

зумовлює появу в монаді наступної перцепції; 4) сингулярне є тим, що 

утворює в матерії екстремуми – максимуми і мінімуми. На думку Дельоза, у 

бароковому світобаченні маніфестується саме така підпорядкованість 

істинного сингулярному чи прикметному.  

 На наш погляд, варто прояснити ці чотири значення. Розглянемо 

монаду Цезар. Момент №1: На лінії монади Цезар з’являється інфлексія: 

намір перейти Рубікон, сингулярність, що подовжується до околиць 

сингулярностей можливого, другого берега річки Рубікон; момент №2: 

Сингулярним постає центр увігнутого боку інфлексії (відпочаткова 

сингулярність) – намір перейти Рубікон. Точка зору, згідно з якою 

з’являється перспектива очолити військо; момент №3: попередні 

сингулярності, намір перейти Рубікон, перспектива очолити військо, 

поєднуються диференціальним відношенням, в результаті чого виникають 

інші прикметні перцепції, наприклад, сприйняття, яке має потяг (appétit) до 

того, щоб стати імператором; момент №4: усі сингулярності-антеценденти 

монади Цезар співвідносяться так, що тіло цієї монади, її темна частина, 

ризикує втратити своє теперішнє, ординарне становище – бути проконсулом. 

А це загрожує йому втратою влади, що є мінімумом, або зробить з нього 

імператора, що є максимумом. 

 Дельоз постулює, з одного боку, необхідність для монади мати тіло, з 

іншого ж – показує яким чином ця вимога виконується, демонструє, як 

відбувається перехід від того, що сприймається, до того, що сприймає – до 

тіла. Цей перехід відбувається поступово: спочатку в перцепції «ясного-

темного» виникає відношення схожості з певним матеріальним рецептором, 
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що сприймає вібрації; такими рецепторами в тілі є органи, які накопичують у 

тілі вібрації, що отримуються ними безперестанно; фізичний механізм тіл не 

є тотожним до психічного механізму перцепції, хоча останній схожий на 

перший; Бог з необхідністю створює певну матерію відповідно до того, що на 

неї схоже: матерія, що вібрує, і актуально нескінченна матерія, в якій 

повсюдно функціонують органи рецепції; далі відбувається перехід від 

одного аспекту перцепції до іншого, і внаслідок цього, перцепція постає не 

лише репрезентантом світу, але й репрезентацією об’єкта відповідно до його 

органів. І якщо коротко, то Бог наділяє монаду органами чи тілом у 

відповідності до перцепцій.  

 Далі, від логіки перцепції Дельоз переходить до теорії складок. Дія 

перцепції утворює в душі складки, якими та оббита (tapissée) зсередини. Ці 

складки схожі на певну матерію, яка, у свою чергу, організовується шляхом 

екстеріорних перескладок. Це дозволяє Дельозу будувати аналогію: «велика» 

перцепція накладається на мікроскладки (micro-plis) малих перцепцій і також 

на велику складку свідомості, а матерія – на малі складки, що вібрують, і на 

їхнє розширення в рецепторному органі. Складки в душі схожі на 

перескладки матерії й унаслідок цього керують останніми.  

 

 б) Розділ 8. «Два поверхи» 

 На початку розділу Дельоз зазначає, що монади як індивідуальні 

сутності відповідають поняттю кожний (every), а тіла – поняттям один (one), 

деякий (some) чи будь-який (any). Монади відповідають парі кожний-ціле 

(chacun-tout), тіла ж – парі одні-інші (uns-autres). За допомоги цих 

відповідностей Дельоз пояснює логіку розподілення на два поверхи. Згори 

розташовуються монади (кожні), які жодним чином не впливають на інші, і є 

різновидами однієї й тієї ж внутрішньої декорації. Внизу розташовуються 

матеріальні тіла, щось загальне, частини чого постійно взаємодіють.  

 На другому поверсі маємо лінію зі змінною кривизною, себто лінію без 

координат, криву з нескінченною інфлексією, внутрішні вектори якої, 
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вектори увігнутості, маркують для кожного відгалуження позицію 

індивідуальних монад. На першому поверсі простежуються координати, що 

детермінують екстремуми, які, у свою чергу, визначають стабільність фігур 

або форм.  

 У Ляйбніца «верхній поверх» – душа і «нижній поверх» – тіло 

стикаються завдяки гармонії, передустановленій між усіма субстанціями. 

Передустановленій Верховною простою субстанцією, якої, згідно з 

німецьким філософом, немає у вибраному нею світі. Цей момент Дельоз 

бачить, з одного боку, абсолютно по-іншому, з другого, він далеко не 

відходить від ідей Ляйбніца. Певна річ, Ляйбніцеве джерело гармонії між 

душею й тілом на карті Дельозової філософії принципово відсутнє. Що ж 

тоді його заміняє? Різнорідні поскладковані ландшафти. Два поверхи 

складкуються (se plier), утворюючи поскладковану лінію. Втім, кожен поверх 

має лише собі притаманну складку. Дельозова «двоповерхова» дистрибуція 

складки замінює Ляйбніцеві неперервні Блискавиці Божества, від яких 

народжуються усі сотворені чи похідні Монади (§ 47 «Монадології»).  

 У текстах Ляйбніца складка (перескладка) використовується 

здебільшого стосовно душі, складки ж тіла, матерії, описують, наприклад, 

поскладковані в ембріонах організми, що відповідало тогочасному уявленню 

про преформованість. Складки «другого поверху» в Дельоза функціонують 

по-іншому. У СЛБ складки матерії навіть звуться по-іншому: перескладки 

(replis)
50

. Перескладки матерії функціонують так: щось, що вони зустріли на 

поверхні, ними захоплюється, приховується. Складки ж душі (форми) 

виявляють деталізованість якоїсь абсолютної поверхні, співприсутньої з 

усіма її виявами. Складки матерії є перескладками, позаяк на поверхні 

матерії ними захоплюється щось завжди інше, складка, що змінюється 

іншою, нові й нові перескладки. Складки душі є власне складками, позаяк 

вміщують і складкують у собі один і той самий актуальний світ.  

                                                 
50

 Цікаво, що Ляйбніц стосовно душі використовує слово перескладка («Монадологія», «Принципи природи 

і благодаті…»), а стосовно тіла (матерії) слово складка («Нова система природи…»). У Дельоза ж навпаки.  
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 Світ (світова заплутана ліня [ligne embrouillée]) даний як віртуальність, 

яка реалізується в монадах. Світ є актуальним лише в монадах, і кожна 

виражає його з власної точки зору на власній поверхні. Але проблема не 

зводиться лише до опозиції «віртуальне-актуальне», існує також вельми 

відмінна від нея опозиція «можливе-реальне». Коли Бог обирає певний світ з-

поміж нескінченної кількості інших можливих світів, то невибраним світам 

такою ж мірою буде притаманна актуальність у монадах, які його виражають: 

безгрішний Адам. З цього випливає, що існує таке актуальне, яке 

залишається можливим, не будучи з необхідністю реальним. Актуальне 

корелює не із самим реальним, а зі своєю можливою реалізацію. Бог є не 

тільки екзистентифікативною сутністю (existentifiant), але ще й такою, що 

актуалізує (actualisant) і реалізує (rélisant). Світ як віртуальність, що 

актуалізується в монадах, є також можливістю, що реалізується в матерії чи 

тілах.  

 Світ визначається подвійним процесом: з одного боку, він 

актуалізується в монадах, з іншого ж – реалізується в тілах. Але чим, згідно з 

Дельозом, є світ? Для відповіді розглянемо запропоновану Дельозом подію: 

душа Адама актуально грішить, крім цього, його тіло реально поглинає 

яблуко. Душа зазнає актуального болю, а тіло отримує реальний удар. Але в 

цій події, зазначає Дельоз, міститься щось приховане, відмінне від її власних 

реалізації й актуалізації. Цим прихованим постає чиста лінія інфлексії, 

нейтральна сингулярність
51

, щось однаково нетілесне й незалучене, «частина 

події, що не може актуалізувати своє завершення й реалізувати свою 

здійсненність» [64, p. 160-161], цитує М. Бланшо Дельоз. Ми можемо щось 

говорити про подію лише за умови бути прилученим до душі, яка її виражає, 

й до тіла, яке її здійснює. Але, зазначає Дельоз, ми не можемо говорити 

взагалі, якщо не маємо того, що віддалене від події.  

                                                 
51

 Таку нейтральність Дельоз порівнює зі смертю або з передсмертним станом. Про це він писав, наприклад, 

у тексті «Іманентність: життя…» [89].  
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 Чи не є такою нейтральністю складка? Чи не схиляють нас її вектори 

радше до одного, ніж до іншого? Там, де наявна складка, завжди знаходиться 

щось, що може зумовити утворення нової складки. Складка проходить не 

тільки між душею й тілом, але й у самих тілах між неорганічним і 

органічним, як і в душах, між видами монад. Так складка постає 

нелокалізованим зв’язком, хоч вона й завжди актуально локалізована (в 

душі). Актуальна локалізація утворює певний вузол (vinculum), центр якого 

пов’язує між собою душі.  

 «Плавуча» локалізація складки забезпечує взаємодію між душею і 

тілом. Душа може бути цілком матеріальною, і не тому, що вона впливає на 

тіло, а тому, що воно їй належить. Матерія здійснює синтез за законами 

екстеріорності, душа ж – утворює єдність синтезу у вузлі, що сполучає її з 

іншими душами, яким уже належать інші тіла. Тіла, у свою чергу, можуть 

бути не тільки матеріальними, але й одушевленими, і це не тому, що вони 

діють на душу, а тому, що вона їм належить. Такою, на думку Дельоза, є 

логіка розподілення двох поверхів по відношення до світу, який вони 

виражають: світ актуалізується в душах і реалізується в тілах.  

 

в) Розділ 9. «Нова гармонія»  

 Дельоз зазначає, що Бароко винайшло новий тип оповіді, в якій опис є 

об’єктом, концепт – наративом, а суб’єкт чи точка зору – суб’єктом 

висловлювання. Єдине (точка зору), у такій схемі, неодмінно сполучається з 

множинним (опис), а множинне (об’єкт), у свою чергу, неодмінно 

сполучається з єдиним (суб’єкт), причому ці переходи, їхні наймізерніші 

етапи, фіксуються концептуально. Але має місце не лише горизонтальний, а 

й вертикальний перехід, єдине взаємодіє з іншим єдиним, а множинне – з 

іншою множиною. Бароковий мистецький горизонтальний континуум 

(живопис, скульптура) тяжіє до єдності у вершині (вертикальний континуум). 

Такою вершиною, припускає Дельоз, може бути музика. Адже вона є, 

водночас, горизонтальною мелодією, що розгортає всі свої лінії уздовж 
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протяжності, та вертикальною гармонією, що утворює інтеріорну духовну 

єдність чи вершину. Причому, неможливо точно знати, де закінчується 

мелодія, а де починається гармонія. Саме для барокової музики характерно 

вилучати гармонію з мелодії, а також відновлювати вертикальну єдність, що 

залучає всі інші мистецтва.  

 На перший погляд, концепт гармонії в Ляйбніца є вельми 

узагальненим, майже синонімом досконалості. А пов’язаність з музикою 

часто сприймається метафорично. Цей момент Дельоз пропонує розуміти 

конкретно. Пов’язаність Ляйбніцевої гармонії з музикою є реальною та 

відповідає його епосі. Друга ж причина полягає у тому, що гармонія 

співвідносить множинність не з будь-якою єдністю, а з єдністю, якій мають 

бути притаманні яскраво виражені риси, наприклад, Існування, Число й 

Краса. Гармонійна єдність є не єдністю з нескінченного, а тим, що дозволяє 

мислити існування як похідне з нескінченного.  

 Кожна монада у своїй частині світу, або в ясному департаменті, постає 

ніби сукупністю акордів. Дельоз розуміє тут акорд як взаємовідношення 

певного стану з його диференціалами, себто з диференціальними 

відношеннями між нескінченно малими, що інтегруються в такому 

«акордному» стані. Чути шум моря означає брати акорд, і кожна монада 

внутрішнім чином відрізняється від інших саме власними акордами. Кожна 

монада, виражаючи цілий світ, включає його в себе як нескінченну множину 

малих перцепцій. І, щоразу, коли монада встановлює серед множинності 

нескінченно малих диференціальні відношення, які уможливлюють 

інтеграцію цією множини, вона бере акорд. Це свого роду фільтрація, 

селекція.  

 Дельоз виділяє два аспекти гармонії зігдно з Ляйбніцем. Перший, 

аспект спонтанності, полягає в тому, що монада виробляє акорди, які 

виникають і зникають, і в яких немає ні початку, ні кінця. Точка зору певної 

монади позначає селекцію, яку монада здійснює над цілим, включеним у неї 

світом. Так монада вилучає акорди із своєї інтеріорності. Другий аспект 
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говорить про те, що монади є не просто вираженнями, вони виражають один і 

той самий світ, який не існує поза межами цього вираження. Всі прості 

субстанції гармонізовані, позаяк вони завжди виражають один і той самий 

всесвіт. Цей аспект Дельоз називає узгодженністю [concertation]. У листі до 

Арно (квітень 1687) [157] Ляйбніц порівняв узгодженність монад з 

концертом, на якому співають дві монади, кожна з яких виконує свою 

партію, причому, одна не чує співу іншої, хоча між собою вони досконало 

узгодженні.  

 На думку Дельоза, монади Ляйбніца підпорядковані двом правилам – 

обгородження (clôture) й селекції. З одного боку, вони виражають один і той 

самий світ, який не існує поза межами їхніх виражень, з іншого, цей світ 

передбачає вибір конвергенції, позаяк відрізняється від інших можливих 

світів, які є дивергентними й виключеними з монад. Цей вибір передбачає 

інший – вибір співзвуччя, оскільки кожна монада викроює (taille) для себе у 

включеному нею в собі світі певну зону вираження через диференціальні 

відношення і ближні гармоніки
52

. Але такий вибір має тенденцію до 

зникнення, на будь-якому етапі й усіма способами. Адже гармоніки можуть 

втрачати свою серійність чи відношення порядку. За таких умов, не тільки 

дисонанси втрачають необхідність «бути розв’язаними», але й усередині 

серій, що відхиляються від певного ладу, через розлад всіх тональностей 

можуть утворюватися дивергенції. У такий спосіб порушується перше 

правило, адже всередині монади умови обгородження можуть як 

послаблюватися, так і посилюватися, що неодмінно впливає на її внутрішню 

структуру. З іншого боку, якщо монада знаходиться в безпосередньому 

зв’язку з неспівможливими світам дивергентними серіями, то може 

порушуватися й друге правило. За близької присутності дивергентних серій, 

монада ніби розташовується на стику декількох світів, чому також сприяє 

величезна кількість мікроперцепцій, динамізм яких тримає її ніби у 

напіввідкритому стані.  

                                                 
52

 Гармоніка тут позначає певну систему, що утворює однорідний звукоряд.  
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 Дельоз зазначає, що тепер (світ 80-х років) монада не може включати в 

себе цілий світ, адже «сьогодні світ конституйований з дивергентних серій 

(хаосмос), а кидок ігрових костей замінює гру Повноти» [94, p. 188]. 

Дельозова реактивація трактує монаду не як замкнуте коло, в якому щось 

може змінюватися лише через зміну внутрішньої проекції, а як те, що 

дотримується керунку певної траєкторії чи спіралі, що розширюється 

назовні, віддалюючись від центру.  

Різниця між інтеріорним і екстеріорним не зберігається, позаяк 

притаманні двом поверхам варіації перетворюються на траєкторію, що 

пронизує будь-які межі. Монадологію дублює номадологія. «Ми 

залишаємося ляйбніціанцями, але наш світ чи наш текст не виражається 

акордами. Ми відкриваємо нові способи складкувати, як і нові огортки
53

 

(enveloppes), але залишаємося ляйбніціанцями, позаяк завжди йдеться про 

складкування, розіскладковування, перескладковування» [94, p. 189].  

У другому розділі (с. 111) ми зазначили, що третьою особливістю 

інтегративної реактивації є дилатаційність. Себто встановлені Ляйбніцем 

контури концептуальних зв’язків розширюються, інтегруючись 

безпосередньо до філософії Дельоза. У цьому розділі дилатаційність постає 

не рисою, а процедурою. Йдеться насамперед про потенцію самої філософії 

Ляйбніца до розширення. Через здійснення зазначеної процедури розширена 

внутрішня структура монади з уже наявними всередені дивергентними 

серіями визначає світ, як його розумів Дельоз і в РП, і в СЛБ. Звідси 

випливає третя особливість диференціальної реактивації: пенетративність. 

Себто, диференціально реактивовані ідеї, концепти чи терміни Ляйбніца 

опосередковано проникають, більшою чи меншою мірою, в усі частини 

філософії Дельоза.  

 

Висновки до розділу 
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 Ми використали неологізм огортка, щоби відтворити термінологічну системність. Іменник enveloppe 

походить від дієслова envelopper (огортати).  
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III a. У підрозділі 3.1 ми відзначили те, що французька традиція 

дослідження Ляйбніца на момент публікації СЛБ була доволі тривалою. 

Попри екстравагантність підходу, Дельозова інтерпретація була в цілому 

сумісною зі стандартами і 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.  

Ми також звернули увагу на те, що мотив складки був одним із 

головних не лише у філософії, але й у витворах архітектора Ґрега Ліна, у 

творчості художника Сімона Антаї, у Борхеса, Мішо тощо, а один із творів 

композитора П’єра Булеза називається «Складка згідно зі складкою». 

III b. У підрозділі 3.2 ми відзначили, що у СЛБ була здійснена не лише 

концептуалізація Ляйбніцевого терміна складка, але й створені та описані 

умови його функціонування. За допомоги концепту складка Дельоз відтворив 

і описав світ Ляйбніцевої епохи, хоча сам Ляйбніц у своїй конструкції світу 

концептуально виокремлював інші елементи.  

Описана нами у третьому розділі диференціальна реактивація (див. 

заув. на с. 157) у СЛБ здійснювалася головним чином під знаком 

процедурності. У першій частині твору через концептуалізацію, 

диверсифікацію і естетизацію терміна «складка». Процедура концептуалізації 

полягала у наданні термінові проблемного характеру, в його всебічному 

залученні до процесу функціонування світу й перетворення на вагому 

експлікативну частину останнього. Процедура диверсифікації полягала в 

розподілові концепту складка на види перескладка (repli), розскладка (dépli) й 

роди загин (rebroussement), згин (flexion), вгин (inflexion), скрученість 

(torsion) тощо. Процедура естетизації ж полягала в залученні різних видів 

мистецтва епохи Бароко до опису й розуміння змісту терміна. 

III c. У підрозділі 3.3 ми розглянули другу частину СЛБ «Включення». 

Якщо у першій частині Дельоз показує, що поскладковане є поскладкованим 
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актуально в душі, то в другій він з’ясовує й описує притаманну 

поскладкованому модальність. Дельоз виходить з ідеї Ляйбніца, згідно з 

якою субстанція є передусім комплексною реальністю буття, що потребує 

певного комплексного поняття. Перехід від інфлексії до включення є 

великою мірою переходом від того, що відбувається з річчю, до того, що в 

ній міститься. Реактивація філософії Ляйбніца в другій частині  

здійснювалася Дельозом переважно через процедури реконцептуалізації, 

серіалізації і континуалізації. «У концепті найчастіше містяться шматки 

чи компоненти інших концептів…, …кожен концепт здійснює нове 

розділення, описується новими контурами, і має бути реактивований або 

перекроєний» [107, p. 23]. Саме у такій реактивації і перекроюванні того чи 

іншого концепту полягає реконцептуалізація. Цій процедурі Дельоз піддав, 

наприклад, Ляйбніців концепт достатньої підстави. У Дельоза достатня 

підстава постає принципом включення, який говорить про те, що все має свій 

концепт. Процедура серіалізації полягала в тому, що для певної множини 

сингулярностей постулювалась серійність їхньої присутності й однаковість 

їхніх виявів і властивостей. Ляйбніців світ постає в Дельоза нескінченною 

множинною конвергентних серій. Процедура континуалізації, на перший 

погляд, схожа на попередню, насправді ж істотно від неї відрізняється. Серія 

стосується виникнення сингулярностей чи подій, а континуум – самих подій. 

Сингулярності то виникають, то зникають на певному нейтральному полі 

(план іманенції), себто між сингулярностями завжди знаходяться незадіяні 

ділянки, наприклад, з’являється сингулярність «Адам», згодом – «Адам, що 

грішить». Одначе цілком можлива поява й «Адама, що вирішує не грішити», 

сингулярності, що віртуально розташовується між двома іншими. Проте ці 

три сингулярності не утворюють континуум, позяк маємо дві актуальні й 

одну віртуальну сингулярності, себто серійність подій в межах водночас 

конвергентного й дивергентного світів. Континуальність ж з’являється тоді, 

коли актуальні сингулярності поєднуються з іншими в межах одного 

конвергентного світу. 
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III d. У підрозділі 3.4 ми проаналізували третю частину СЛБ («Мати 

тіло»). У ній Дельоз переходить від актуалізації віртуального в душі до 

реалізації цього віртуального в матерії. Реактивація філософії Ляйбніца в 

останній частині здійснювалася Дельозом за допомоги головним чином 

процедур конкретизації, нейтралізації й дилатації. Конкретизація 

філософських ідей притаманна філософії Дельоза загалом. Процедура 

полягає в пошуках асоціативних зв’язків абстрактних філософських ідей з 

реальним, матеріальним світом. Реалізація в тілі, монада як келія, порівняння 

монади та її численних перцепцій зі станом сну чи процесом засинання, 

прикметне чи сингулярне як голод і нестача вуглеводів, жирів і білків, як 

диференціальні відношення тощо. Процедура нейтралізації є також вельми 

поширеною в текстах Дельоза. У даному випадку йдеться про присутність 

чогось згаслого між актуальностями душі й реальностями тіла. Це може бути 

лінія інфлексії чи нейтральна сингулярність. Наприклад, сингулярність Цезар 

переходить Рубікон актуалізована в душі (намір перейти річку) і реалізована 

в тілі (власне перехід річки), але ця подія не здійснилася б, якби в монаді 

Цезар не було певної лінії (що раніше зазнала інфлексії), спрямованої 

потенційно в бік наміру перейти Рубікон. У Ляйбніца все відбувається дещо 

простіше. Перехід Рубікону був передвизначений і включений Богом у 

монаду Цезар раніше, ніж сама подія актуалізувалася й реалізувалася у 

вибраному Ним світі. Процедура дилатації полягала в потрактуванні монади 

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

дотримується певної траєкторії, що пронизує інтеріорні межі, розширюючись 

назовні. А це дозволяє, на думку Дельоза, постулювати в рамцях монади 

рівноприсутнє існування конвергентних і дивергентних серій, об’єднаних 

уже не єдиним всесвітом, який вони виражають, а спільною для всіх серій 

територією як місцем їхнього здійснення. 

III e. Процедурність у СЛБ доповнювалася апроксиматичністю. 

Наприклад, процедура концептуалізації складки. Останній термін не був 

чимось екзотичним для французької філософії другої половини ХХ ст., 
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фігуруючи в багатьох тогочасних філософських ученнях (Гайдеґер, Мерло-

Понті, Фуко). Процедурність доповнювалася також пенетративністю, позаяк 

отримані результати процедур свідчили про вихід останніх далеко за межі 

їхнього відпочаткового застосування. Наприклад, процедура диверсифікації 

поглиблює і проблематизує не лише вчення Ляйбніца, але й вчення самого 

Дельоза. Доповнює, приміром, ідеї про складку в РП чи в АЕ.  

У третій частині дисертації завершені фіксація й опис видів і 

особливостей, притаманних концепції реактивації як історико-

філософському методові. Також доведено, що 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. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Виявлена і описана нами концепція реактивації у філософії 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 та описали всі наявні в творах Дельоза види 

реактивації: передреактивація, інтегративна та диференціальна реактивації.  

Здійснений текстологічно-концептуальний аналіз філософії Дельоза 

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

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

суттєво від них відрізняється. Так, наприклад, інтерпретоване Деридою 

поняття фривольності є лише прикладом застосування процедури 

деконструкції, і аж ніяк не притаманне концепції філософа. Метод 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 Дельозом методу 

реактивації;  

2. Тлумачення філософії Ляйбніца Дельозом є типовою формою 

застосування реактиваційної методології. Це тлумачення філософії Ляйбніца 

є лиш одним із численних прикладів застосування методу реактивації 

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

всі аспекти історико-філософської роботи Дельоза: прискіпливий аналіз 

концептів, термінів, понять і їхнє подальше декомпонування; неодмінна 

адаптація та застосування в новому філософському й культурному ареалах; 

нарешті, реінтерпретація та реадаптація; 

Наш опис усіх випадків аналізу ідей Ляйбніца в усіх виданих нині 

текстах автора «Складки...» (здійснений вперше в дельозознавстві) доводить, 
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що практично в усіх випадках Дельозова інтерпретація Ляйбніца 

супроводжувалась формуванням власної концепції Дельоза; 

Неспростовно доведено наявність трансформацій підходу до вчення 

Ляйбніца залежно від зміни власних філософських інтересів Дельоза. Аналіз 

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

відмінним. 

По-перше, інтерпретація Ляйбніца здійснювалась у багатьох творах 

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

між творами 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 Дельоза є 

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

інтерес дуже часто підпорядкований досягненню практичної і обов’язково 

сингулярної (не універсальної) цілі. Здійснена Дельозом інтерпретація 

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

автора він аналізував, проаналізоване завжди знаходило продовження в його 

власних концептуальних текстах. Тлумачення філософії Ляйбніца – одне з 

найпромовистіших підтверджень цього факту. 

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

тлумачилася Дельозом. Аналіз всього переліку основних тлумачень історії 

філософії в творах 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 
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умов (конвергенція чи дивергенція) і похідних ефектів (поширення чи 

затухання або внутрішня дилатація). В Дельоза проблематизація стоїть біля 

витоків концепту, є, так би мовити, його запусковим механізмом. Звернення 

Дельоза до історії філософії є насамперед процесом виявлення і обробки 

зразків проблематизації реальних об’єктів і явищ, які неодмінно фіксуються в 

концепті. У Дельозових творах немає уніфікованого чи строго дефінітивного 

трактування історії філософії (притаманного певною мірою, наприклад, 

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

філософія принципово нерозрізненні й постають як єдиний процес.  

Запропоновані 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 Дельозом є 

виявлення й чітка фіксація концептуально-термінологічного розмаїття 

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

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

перекладах творів Ляйбніца й Дельоза. 
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