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ΧΟΟΥολόΥΙ 


Ζοκ ΠιεΡΙΥΙ' 


ιnς 

Δήμητρας ρουπα 

1930 Στις 15 IOuFHou γεννlέτOl στο Αλγέρι ο Τζάκι Ντεριντά lJacques 
Derrida), από Εβραίους μπ θρπσκευόμενους γονείς , ενσωματωμένους 

στπ γαλΠlκιΊ κοινωνία, 

1943-47 Στα μαθπτικά του χρόνια βιώνΕΙ μία αντίφασπ: από τπ μια 
nnευρά, ανrΊKεl σε «συμμορία», επιδίδεται με ιδιαίτερο ζιΊλο σε αθΑπτl

κές δραστπριότπτες και θέλει να αοχολπθεί επογγελματικό με το ποδό

σφαιρο KOI, από τπν άπλπ, είναι μάλλον μοναχικός, μεΓΙαγχολικός, ιδιαι

τέρως μετά τπν αποτυχία του στκ απολυτιΊριες εξετάσεις' κρατάει πμε

ρολόγιο και διαβάζει Ζιντ, Νίτσε, Ρουσό, Καμί, Βαλερί, αΑΑά και Μπερξόν 

και Σαρτρ, 

1949·50 Φεύγεl για πρώτπ φορά από το Αλγέρι, για να μπει εσωτερι
κός στο πύκειο ΛoUΊ-Λε-ΓKραν, στο Παρίσι, Γι' αυτιΊ τπν εμπειρία σχολιά

ζει: «Ήμουν διαρκώς Ι.] στα πρόθυρα νευρικπς κατάρρευσπς» . 

1952-53 Ύστερα από το «τερατώδες μαρτύριο των εξετάσεων» εισά
γεται στπν Ανώτατπ ΠαιδαγωγΙKrΊ Ακaδπμία (ENS), όπου θα γνωριστεί και 
θα γίνει φίλος με τον ΑΑτουσέρ. 

1953·54 Αρχίζει n ενασχόΑπσιΊ του με τον Χούσερλ, Συμβουλεύεται το 
αρχείο Χούσερπ στπ Λουβέν και γράφεl το Πρ6βiΊπμσ τπς Υένεσnς στπ 

φιiΊoσoφIσ του XoύσερiΊ (Ιε probleme de la genese dans la phίlosophie 
de Husserl) , το onoio θα εκδοθεί το 1990. Συνδέεται φιλlκό με τον Φουκό 
και παρακολουθεί το μαθι'ψατό του , 

,956 Ύστερα από τπν επιτυχία του στα διαγωνισμό των καθπγπτών μέοπς 
εκπαιδευσπς, βρίσκεται με υποτροΦία στο πανεπιστιΊμιο του Χάρβαρντ. 

Γνωρίζει το έργο του Τζέιμς Τζόις, που θο αποτελέσει , το 1987, το θέμα 
ενός βιβnίοu του (UIysse gramophone). 

LJ~ το θέμα TOV μήνα 
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1957 Τον 10ύνlO παντρεύεται στn Βοστώνn τn Μαργα
ρίτα Οκουτιριέ, με τπν οποια θα οποκτιΊσεl δύο γιους, 

1957-59 Υππρπεί τπ στpατιωΤΙKrΊ του θπτειa σε 
σχοπειο γιο τα παιδιά των στρατιωτών, στπν ΕμπόΑε

μπ Απγερια, 

1960-64 Διδάσκει ιιγενικιΊ φιίΊοσοφια κοι λOγΙKrΊ\\ 
στπ Σορβόνπ ως βοnθός του Γκοστόν ΜποσεΑόρ, του 

Ζ. ΚανγκιΑέμ, του ΠοΑ Ρικέρ, του Ζ. Βολ, Ο InoAfT και 

ο Αλτουσέρ τον καλούν να διδάξει στπν Ανώτατπ 

ΠαlοαγωγlκιΊ ΑκαδπμΙα. Ο Ντεριντά παρOlτείται αμέ

σως από το Εθνικό Κέντρο Επιοτπμονlκών Ερευνών 

(C Ν RS), Στπν Ακο δn μ (ο θο παρο με ίνε ι έως το 1984, 

παρόλο που, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, ουτά τα 

χρόνια rΊτoν ιιχρόνιο δοκιμασίας>\, ΤΟ 1962 εκδ(δεταl n 
ΑρχιΊ ΤΠ( Γεωμετρίο( του XoιJoEfJfJ. 

1966 ΕμφανίΖετοl για πρώτπ ψορό στκ ΗΠΑ, σε ένα 
συμπόσιο που οργανώνει το πaνεπlστrΊfjΙΟ Τζονς Χόπ

κινι:: τπς ΒαΑτιμόρπι:: μΕ τίτλο ΙΙΟI γιΊώσσες Tnc; κριτι
KrΊς στκ επιστnfjες του ανθρώπου». Η παρέμβοσπ 

του οποτεΑεί μέΧρι σrΊμερα onjJEIo οναφορόι:: 

1967 Εκδίδονται τα έργα του ΠΕΡ! γραμμοτοfJογ(ο( 
(De fa grammatologie) , Η γροφιΊ κοι n διοφορά (ι' 
έcrίture et 13 Difference) και Η ΦωνιΊ κοι το Φοινόμε
να. ΕιοaγωγιΊ στο πρόβfJnμο rou σnμείοu στπ φαινο
μενΟΠΟΥιΌ rou Χούσερπ (Ιο νοίχ et le Phenomene. 
/ntroduction ου probleme du signe dans la 
phenomenologie de Husserj) , 

1968 Αντιμετωπίζει lnv έκρnξn του Μόπ του '68 με 

κάποιο επιΦύΑαξπ. Δεν πιστεύει στπ ιιουγκεκριμένπ, 

αυθόΡμnτn, ενωΤIKrΊ, αντlσυνδlKαλlσΤIKrΊ ευφορία, σ' 

. '/. 

ουτόν τον ενθουσιασμό για Tn γλ ώσσο που επιτέ
Αουι:: "απεΑευθερώθnκε"".», Οι επιφυRόξεις του ό

μως δεν θα τον εμποδίσουν να πάρει μέρος στιι:: πο

ρείες κοι να οργανώσει τnν ΠΡώτn γενlKrΊ ouvtAcuon 
στnν Ποιδaγωγlκπ ΑκaδπμΙα. 

1972 Δπμοσιεύονταl τα έργα Διασπορά (ΙΒ Dissemi
nation) κοι ΠΕριθώρια ίπς φιποσοφιΌς (Marges de fa 
PhiJOSO{Jhie) , ΤΟ περιοδικό του Αραγκόν IiLettres 
Franςaίses» του οφιερώνεl το τεύχοι:: τnς 29nc; Μαρτί

ου Ακολουθει οφιέρωμα στnν ε

φnμερίδα ιιLθ Monde\\, Σταμοτάεl n 
συνεργασιa του με το περιοδικό 

«Tel QueI J), n οποία χρονοiloγείτOl 
από 10 1965, 

1974 Στις πρωτοεμφονιζόμενες 
εκ6όσεlι:: ιι ΓκaΑιλέ\) 6njJootElJEI το 
έργο του Clas, με τπν πρωτοπορια
κΓι μoρΦrΊ του δίστnΑου, παραβόλ

λοντοι:: τον Χέγκελ με τον Ζενέ. 

1975 Τον lονουάρlO, ιδρύει τnν 
ιιΟμάδα ερευνών για τπ 6ιδασκαπΙa 

Tnc: φιλοσοφιας» (GREPH) [βλ, Ποιος 

φοβότοι τπ Φιποσοφιο; (Qui a peur 
de la philosophie?) , εκδ, Flammarionl, 
ΑρχίΖει να διδάσκει συγKΡIΤΙKrΊ Αο

~~uΤοθέμaΤοuμήνa 



γοτεχνία στο Γέlπ, μαδ με τον Πολ ντε Μαν και τον 

ΤζέI Χίλις ΜίΙΊερ . Στα τέΓΊπ τπς δεκαετίας, αυτοί οι 

τρεις, μαδ με τους ΤζόΦρl Χάρτμαν και Χάρολντ 

Μππουμ, σχπματίζουν lnv ιιομάδα του Γέιπ» (1'1 τπ 

<ψαΦία του Γέιλ)) , σύμφωνα με άrlλουςJ . Η ομάδα αυ

τπ, που θέFιει να επιβάλει τπν αποδόμπσπ στον αμε

ρικανικό ακοδπμαϊκό κόσμο, θο προκαλέσει έντονες 

διαμάχες κοι αντιπαραθέσεις. 

1979 ΟΙ αποδομιστές του ΓέIΑ εκδίδουν τον ιόμο 
Απσδόμπσπ και Κριτική ΙOeconstruction and 
Criticism). Στπ Σορβόνπ πραγματοποιείται n Γενlκπ Συ
νέλευσπ τπς ΦlλοσοΦ[ας . 

1980 Δπμοσιεύει το έργο Καρτ Ποστάπ (Carte 
PostaIe). 

1981 Ιδρύει το σύλλογο συμποράστασπς στους διω
κόμενους Τσέχους διανοούμενους, Τπν ίδια χρονιά 

οργανώνει ένα οεμινάριο στπν Πράγα , που θα κατσ

λπξεl όμως στπ σύλλπψπ και τn Φυλάκlσl'1 του από 

ιις τσεχοσλοβακικές αρχές, με τπν κατοσκευασμένπ 

Kalnyopia ωυ εμπορίου ναρκωτικών. Ο σάπος που 
ξεσπκώνει n υπόθεσπ του , καθώς και n δυναμικιΊ πα
ρέμβασπ τπς κυβέρνπσπς Μιτερόν, έχουν ως αποτέ

λεσμα τnν αποφυλάκισιΊ του. 

1982 Δnμοσιεύετοι Το ουτι του άππου (Ι' Oreille de 
I'3utreJ, 

1983 Είναι ένας οπό τους δπμιουργούς τπς Διε
θνούς ΣχοΑπς τπς Φιλοσοφίας (COllege international 
de philosophie), που ιδρύεται στις 10 Οκτωβρίου, κο! 
ο πρώτος αιΡειός διευθυντπς τπς. Τπν ίδια χρονιά, θα 

αναμειχθει' ενεργά οτ:ο κ[νπμα ενάντια στο ρατσισμό 

στπ Νότια ΑΦρικιΊ , συμμετέχει στnν οργάνωοπ τπς 

έκθεοπς «Η Τέχνπ ενάντια στο Aπαρτχάιvτ)), οτο πολι

τιστικό ίδρυμα ενάvτια στο ρατσισμό, στnν Επιτροπn 

λογοτεχνών υπέρ του Νέλσον ΜοντέΠα. Εκδίδεται το 

έργο του Για τον οποκαπυπτικό τόνο στπ φιποσοφιa 

παflaιότερα (Ο 'υπ ton apocaIyptique adopte naguere 
en phiIosophie). ΕκΑέγεται οτπν Ανωτάτπ Σχοππ Κοι
νωνικών Επιστπμών (EHESSJ . 

1987 Δπμοοιεύει το Περί πνεύματος (Oe I'esprit) , 
σ χετικά με τπν εμφάνιοπ του πνεύματος (Geist) οτον 
Χάιντεγκερ . Επίσπς, τα έργο: rrKhora »στο ΠοικιπlΌ, 
Μεπέτες προς τιμήν του Ζαν-Πιέρ Βερνάν (<<Khora» ίπ 

PoikiIia . έtudes offertes aJean-Pierre Vernant) , Ψuχπ 
(Phych{;J και UIysse gramophone. . '.'.' 

1988 ΔnlJοσιεύετaι το έργο του Limited /nc. 

1989 Η Νομlκn Σχολπ του Καρντόζο στπ Νέα γόρκπ 
οργανώνει προς τιμnν του μεγάλο συνέδριο με θέμα 

<IΑποδόμπσπ ΚΟ! Απόδοσπ Δικαίου)). Στο μεταξύ, ο 

Ντεριντά διδάσκει οτο πανεπιοτnμιο του ΣΙτl. Όπως 

λέει ο Χιλl( Μίλερ «". ΟΙ Η.π.Α. δεν μπορούν να κά

νουν πιο χωρις αυτόν)) . 

1990 Παραδίδει μια σειρά σεμιναρίων στο πανεπl
στπμιο τπς Μόσχας. Βρισκε:τοι γιο οκόμπ μια Φορά 

στις Η.Π . Α" αυτπ τn Φορά για να εKΦωνrΊσει τπν Ε

νaρκτιΊρlο όιάFlεξπ στο συνέδριο του πανεπιστπμίου 

Ίρβιν τπς ΚαλιΦόρνlο (όπου ο Ντεριντά βρέθπκε με 

τον Μίλερ, ύστερα από τπν κοινn aποχώρπσπ ωυς α

πό ω ΓέIΠ) . ΕπlστρέΦεl οτπ ΓοΙΊλία , όπου διοργανώ

νει τπν έκθεσπ «Ανaμνπσεις τυΦλού . Η Αυτοπροσω

πογραΦία και όπλα ερείπια», με κΙΊασικό σχέδια, στο 

Λούβρο. Εκδίδεται ίΟ Για το δlκα(ωμα στπ φιποσοφια 

(Ου Ciroit Ξι la phi/osophie). 

1993 Από τπ χρονιά aυτπ έως σrΊμεpα ταξιδεύει συ
νεχώς , διδάοκει σε πολλές χώρες ίου κόσμου και 

γρόΦεl. Δπμοσιεύετοι το έργο ιου Φαντάσμαrα του 

Μορς (Spectres de Marx) 

1996 Εκδίδονται τα έργα Αποριες (Apories) και Υπε

ρπxoγραφπματa τπς τππεόροοπς (Echographies de la 
television) . 

1997 Δπμοσιεύετοl το έργο του Περ( φ,ποςενίας (Oe 
{'hospitaIite) . 

1999 Εκδίδεται 10 La Contre-aIlee. :] 
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