
Kviečiame į žurnalo „Athena: filosofijos studijos“ 13 numerio pristatymą-diskusiją 

DERRIDA ATEITYS / THE FUTURES OF DERRIDA 
 

Annie Vought. The Last Word on the Word 
 

 
Nors po Derrida mirties praėjo beveik penkiolika metų, filosofo pradėtas dekonstrukcijos projektas 

tęsiasi ligi šiol. Dekonstrukcija meta iššūkį tradiciniams skaitymams ir tradicinėms kalbėsenoms bei 

suvokimams. Mažiausiai norėjome, kad mūsų ruoštas numeris taptų „dar vienu numeriu apie Derrida“, 

todėl, išlikdami ištikimi Derrida, ieškojome būdų, kaip išlaikyti balansą tarp naujoviškumo, 

moksliškumo ir kūrybiškumo, bei lokalios Derrida minties interpretacijos tradicijos ir globalios 

dekonstrukcijos recepcijos. 

Kviečiame kartu diskutuoti apie Derrida ateitį/is, reflektuoti mąstytojo iškeltas problemas ir formuluoti 

naujas. Derrida gvildenamų problemų laukas išties platus: nuo graikų minties recepcijos ir pamatinių 

filosofijos kategorijų kritikos iki (bio)politikos paradoksų ir šiuolaikinės etikos (kontro)versijų.  

Todėl tikrai turėsime apie ką pasikalbėti. 
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• Dr. Audronė Žukauskaitė, Lietuvos kultūros tyrimų institutas 

• Dr. Almira Ousmanova, Europos humanitarinis universitetas 

• Dr. Naglis Kardelis, Lietuvos kultūros tyrimų institutas 

• Dr. Danutė Bacevičiūtė, Lietuvos kultūros tyrimų institutas 

• Denis Petrina, Lietuvos kultūros tyrimų institutas  

 

Laikas: birželio 12 d. (trečiadienis), 18:00 

Vieta: Prancūzų instituto Lietuvoje (Didžioji g. 1, Vilnius) Mediateka  

Kalbos: lietuvių, anglų 



Athena: filosofijos studijos nr. 13, 2018 

Sudarytojas Denis Petrina 
 
 
Anotacija 

 

 

Tryliktasis žurnalo „Athena: filosofijos studijos“ numeris yra skirtas Jacques’o Derrida filosofijos 

tyrinėjimams. Leidinyje pateikti lietuvių ir užsienio mokslininkų straipsniai, kuriuose keliamas 

klausimas apie Derrida minties aktualumą, siekiama atidžiau pažvelgti į jo mąstymo būdą ir santykio 

su analizuojamais tekstais strategiją, gilinamasi tiek į Derrida dekonstrukcijos sampratą, tiek į platų 

Derrida dominusių problemų lauką – pradedant kalbos, ženklo, pėdsako ir baigiant politikos, teisės, 

etikos klausimais. Leidinyje taip pat spausdinamas Jacques’o Derrida ir Elisabeth Roudinesco interviu 

„Mirties bausmės“ vertimas. 
 
 
TURINYS 

DEKONSTRUOJANT DERRIDA 
 
 
Denis Petrina. Pratarmė 

I. Dekonstrukcijos praeitys ir ateitys 

Naglis Kardelis. Sokratiškasis elenchas kaip dekonstrukcijos provaizdis 

Denis Petrina. Šmėkliškas subjektas: différance (a/e)fektai 

II. Dekonstrukcijos estetinės implikacijos 

Jūratė Levina. On the Corporeal Origins of Language: Derrida Says Yes to Joyce 

Daina Habdankaitė. Derrida ir Kieferis: išnirusio laiko beieškant 

III. Dekonstrukcijos pėdsakai politikoje 

Almira Ousmanova. Jacques Derrida on the Territory of Ghosts 

Audronė Žukauskaitė. Imunitarinė logika Derrida and Esposito filosofijoje. 

Rheuben Bundy. Objects of Law: Derrida, Law, and Colonial Management 

IV. Dekonstrukcija ir etikos (kontro)versijos 

Jacques Derrida ir Elisabeth Roudinesco. Mirties bausmės 

Danutė Bacevičiūtė. Derrida apie mirties bausmę: priegos klausimas 

Viktoras Bachmetjevas. Deconstructing Forgiveness: Jankélévitch’s Influence on Derrida 


