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BIZÁNC LEGYŐZÉSE

Gy

ászolni jöttem Pécsre. A gyász fontos
része annak a tiszteletnek, amellyel
az ember a barátja emlékének adózik.
Nem csak azért gyászolom Jacques
Derridát, mert eltávozott közülünk, hanem egy látszólag ugyan kicsi, de fontos, az akadémiai életet meghatározó intellektuális ok miatt is. Habár már 1967 óta
foglalkozom a munkáival, amikor felfedeztem a szövegét, anélkül, hogy tudtam volna, ki is ő valójában, ma
mégis azért gyászolom, mert ennyi év után sem tudtam
megtenni azokat az intellektuális lépéseket, amelyeket
ő megtett. Legszívesebben minden előadására elmentem volna, és jegyzeteltem volna, mert az volt az érzésem, hogy mindig olyasmit csinál, amivel meglep. Szeretnék megosztani önökkel egy titkot, nagyon mélyen
felkavar, amikor az ő nevében a hozzá közel állók olyan
lépéseket tesznek, amelyek tulajdonképpen ellentétesek
azzal, amit csinált, legalábbis ahhoz képest, ahogy én
őt értem. Nem tudom elviselni a dekonstrukció könnyű posszibilizálását. Különösen, ha az igazságosságról van szó, mivel az igazságosság dekonstruálhatatlan.
Ezt a merészséget, ezt az intellektuális pozíciót újra és
újra megszelídítik, sokan még a legközelebbi szövetségesei közül is, amikor a dekonstrukciót posszibilizálják,
és egyfajta akadémiai hatalmi játékká teszik.
Derridával való kapcsolatom akkor kezdődött, amikor, négy évvel azelőtt, hogy személyesen találkoztam volna vele, észrevettem a De la grammatologie első fejezetének első oldalán az „etnocentrizmus” szót.
1967‑ben ez nem volt túl gyakori kifejezés. A Critique
folyóiratban publikálta ezt a cikket, és aligha volt érdeke, hogy egy ilyen jól ismert párizsi folyóiratban
mondja ki ezt.
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Azért gyászolom, mert nincs itt körünkben, hogy
megmutathatná nekem, hol érnek véget a képességeim. Nem tudom őt a világért gyászolni.

I. „Eljövendő”
A vietnami háborúellenes mozgalmak ideje alatt volt
egy erőteljes dal, egyesek önök közül talán ismerik is,
Phil Ochs „futurisztikus” száma : „I declare the war is
over” (Kijelentem, hogy vége a háborúnak). Nagyon fontos pillanat volt ez számunkra, mivel a háborúnak nem
volt vége. Tegnap megértettem, hogy milyen fontos,
hogy kijelentéseket tehetünk a határtalanságról. Kijelentjük, hogy a város határtalan, de a határtalanság
még nincs itt, talán soha nem is lesz ; mivel megcsinálandó és nem meglévő.1
A kulturális politika képviselője vagyok. Önök kelet‑nyugati átjáróról beszélnek. Amint tudják, Amerika
felé az első európai átjáró azért jött létre, mert Kolumbusz összetévesztette a kelet‑nyugati átjáróval. Amikor
tegnap azt mondták telefonon, hogy nincs szükségem
vízumra, mert Magyarország schengeni állam, rájöttem, hogy az általános szubjektumot, a semleges szubjektumot, a Chakravortyt, a Chakrát, a nevet, amelyet
a királyoknak adtak (mivel ők rendelkeztek a kerékkel, akik bárhová mehetnek, nincs szükségük vízumra),
az Amerikai Egyesült Államokban reterritorializálták.
Önök megfordították Kolumbusz tévedését. Barátaim, önök azt feltételezték, hogy nem vagyok indiai állampolgár. Az anyámnak, aki „függött” a fivéremtől,
volt amerikai útlevele. Azt mondhattam volna neki, ti
amerikaiak vagytok most Chakravortiak, ti bárhová

mehettek. Tegnap, amikor egy rövid időre elveszítettem az útlevelemet, azt mondták, hogy Magyarország
nem adhat nekem vízumot, holott Európa kulturális
fővárosába, az úgynevezett határtalan városba, Pécsre
szerettem volna jönni. A konzulnő nagyon kedves volt,
de azt mondta, hogy csak a Dániában lakó magyaroknak adhat schengeni vízumot. A dánok képtelenek voltak nekem vízumot adni, mivel elveszítettem az útlevelemet. Az indiaiak mindenre képtelenek voltak. Én
csak ültem, és azon gondolkodtam, nem törődök vele. Végtére is, nem vagyok egy világklasszis entellektüel, így ha nem fogom tudni elmondani a halhatatlan
beszédemet, a konferencia akkor sem fog ebbe belehalni. Az járt a fejemben, hogy egy határtalan városba
kellene mennem, amely tulajdonképpen nincs is olyan
nagyon messze Dániától, de moccanni sem tudok. Azt
mondtam magamnak, ez is csak olyan, mint amikor
azt mondtuk a háború ellen harcolva: I declare the war
is over. Folytatnunk kell a határtalanság deklarálását.
És ez az, amit Derrida mondott, tudván természetesen, hogy ahhoz, hogy ez lehetséges legyen, nagymértékű szisztematikus változásra lenne szükség, és éppen
ezért jobb lenne, ha bármely történelmi időben úgy
gondolnánk el, mint ami „eljövendő”. Derrida nem
úgy deklarálná a határtalanságot, mintha az igaz lenne, hanem úgy, mintha performatívum lenne – amiként ezt Phil Ochs tette. Az ő „futurista” dalszövege
egy texasi fiú válasza az „eljövendőre”.

II. Bizánc a költészetben
és a történelemben
„Bizánc legyőzése” – ezt a címet választottam. Isztambul Bizánc modern neve, a Konstantinápoly romlása természetesen, amint ezt sokan gondolják, de ennél sokkal érdekesebb az a magyarázat, amelyet az
Encyclopedia Britannica ad: A tizenharmadik században az arabok az Istinpolin megnevezést használták,
azt a ’nevet’, amelyet a bizánciaktól hallottak – eis
tēn polin –, és amely valójában egy görög mondat
volt, amely annyit jelentett – ’a városba’. Az évszázadokon keresztül tartó permutációknak köszönhetőn
ebből a névből lett Isztambul. (Csak egy városi belső
terület – madina – szintén egy Városnak nevezett város, Madina, mindörökre arab, Isztambul, mindörökre görög, mint Indiában.) Isztambul ebben az évben
Európa kulturális fővárosa, és most az átvizsgálás idején, akárcsak Görögország, törést okoz az Euro‑zónában, Bizánc, a Városnak nevezett város, történelmileg
birodalmakat tartott össze, aztán nemzetállammá vált
(amiként ők mondják), most pedig oldalog.
William Butler Yeatsnek, az angol‑ír költőnek két
csodálatos költeménye van Bizáncról. Az egyik, az

ismertebb, mintegy bizánci mozaikon szólítja meg
a bölcseket, „Kik Isten szent tüzében állotok”. A vers
címe Sailing to Byzantium (Hajózás Bizáncba), és
a költő a bölcsekhez fohászkodik : „Lelkem énekmestert ugyan kiván !”2 A Yeats által bemutatott mozaik
Itáliában, Ravennában van. Az a sajátos gesztus, hogy
egy megszelídített Bizáncot találunk Európában (azért,
hogy biztos, ami biztos alapon, bebocsátást nyerhessünk az örökkévalóságba), hogy a város, amely a Kelet‑Római Császárság városa volt, most ideiglenesen
Európa kulturális fővárosa : ez a gesztus egy példa arra a jelenségre, ami a szövegem címét adja : „Bizánc”
mint a (transzcendentális ígéretet hordozó) kelet‑nyugat kiazmus hely‑tartó tulajdonneve.
Hajózás Bizáncba. Yeats egy csónakot képzel el, lent
a Mediterráneum alján, a görög szigetek körül, megfordítja Odüsszeusz útját. (Odüsszeusz számára nem
volt Bizánc, ahol megállhatott volna, de ahogy átkelt
„Ázsiából” „Európába”, áthimbálózott a kikonesz törzs
előőrsén Trákiában.) Odüsszeusz nem ismerte a kelet‑nyugatot. Derrida, a Mediterráneum Odüsszeusza számára azonban poli‑tropikus ön‑elképzeléseinek egyikeként létezett egy dél‑észak, az Ágoston által újraalkotott híres tengeren.3 Toposz a topológiáról, akár a Városnak nevezett város, Ágoston számára
Róma, Derrida számára Párizs. Utópiák.
Yeats volt az első, aki engem ebbe a toposzba helyezett. Eléggé csodáltam Yeatset ahhoz, hogy azt gondoljam, ő volt korunk legnagyobb angolul író költője. Róla írtam a disszertációmat, és épp akkor fejeztem be, amikor postán megérkezett a tanszékre a De
la grammatologie. Már akkor is tudtam, hogy a történelemtől senki nem szabadulhat. Mindent megkövetelni magunktól, ez olyan impulzus, amelyben Yeats
és Derrida osztoznak velünk.
Koppenhágából jövök egy konferenciáról, ahol az
Európában mindenhol feltörő ázsiai dinamikus kezdeményezésekről volt szó. „Ázsia” itt a két nagy óriást : Indiát és Kínát jelentette. Beszéltem nekik Közép‑Ázsiáról, Nyugat‑Ázsiáról, de pusztába kiáltott
szó volt minden szavam. Három előadót hallottam,
két amerikai nacionalistát, akik befeketítették a világ
többi részét. Az egyik a követség képviselőinek jelenlétében alázta meg Kínát. Az előadó egyébként a Clinton‑adminisztráció külügyi osztályához tartozott.
A harmadik, szégyenemre egy jól ismert indiai entellektüel, egy kőkemény indiai nacionalista, aki minduntalan azt ismételgette : Indiában születtem, és ott is
fogok meghalni. Az én generációmnak nagyon gyanús ez a kétségek nélküli nacionalizmus. (Derridához
képest halkan megjegyezném, hogy az „ontopológia”
nem csak az új bevándorlókra korlátozódik).4
Önkritikusan, az önökkel való szövetség jegyében, azt mondanám, hogy a berlini fal leomlása után,
a hidegháború után, a Balkán és Kelet‑Európa, vala-
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mint Nyugat‑Európa viszonylatában nem adekvát kelet‑nyugatról beszélni, ha figyelembe vesszük azt, ami
a világban történik. A világ „többi részében”, íme, az
inadekváció egy újabb narratívájának munkája, íme,
amint mi indiaiak és kínaiak újra és újra jogot formálunk az egész Ázsiára, és ezáltal támogatjuk a nyugati
orientalizmust, India a német, Kína egy még ennél is
nagyobb európai orientalizmust, ám ez utóbbit nem
ismerem eléggé ahhoz, hogy felmérjem.5
Ha nem akarunk új orientalisták lenni, akkor
Derrida szellemében rá kell kérdeznünk meggyőződéseinkre. Ezzel kezdtem. Kérdezzünk rá az olyan kijelentéseinkre, mint határtalanság, vagy kelet‑nyugati
átjáró, folyamatosan kérdezzünk rá ezekre, mivel soha
nem elégségesek az igazság dekonstruálhatatlanságához.
Ha valaki egy igaz szót akar hallani, akkor nem hiszi
el azt a kijelentést, hogy túl vagyunk a háborún, még
akkor sem, ha azt teszi. „Futurisztikus” maradok – „eljövendő”. Amint mondtam, nem tudom azokat a lépéseket megtenni, amelyeket Derrida megtett, de ez
a dekonstrukció leckéje, ha egyáltalán tanultam valamit tőle.
Innen egyenesen az Európai Szociális Fórumra (European Social Forum) megyek. Ott is valami hasonlóval fogok találkozni. A Le monde diplomatique radikális hívei kezdték el a Világ Szociális Fórumot, amely
az Európai Szociális Fórum modellje. A Világ Szociális Fórum a maga részéről a feudális erőkkel szövetkezik, a globális Délen, amely az alárendelt nevében
beszél. Nyugat‑keleti szövetség. Radikális találkozások lelkes sorozata, amelyeknek nem érdekük a szisztematikus váltás, teljes mértékben megbíznak a közös finanszírozásban, nemzetközi civil társadalomnak nevezik magukat, hisznek a jócselekedetekben.
Ez nem a dekonstrukció leckéje. Ez a dekonstrukció
megszelídítése.
Ami pedig Bizáncot illeti, mint minden olyan hely,
amely osztozik Utópiában, nem győzhető le. Az én értelmezésemben Utópia a világ szó jelentésében gyökerezik – azaz egy nem‑hely, egy jó hely (ha cselesen –
a görög szóban az u‑t eu‑val helyettesítjük) –, melyet
szeretnénk megközelíteni, nem pedig elérni. A városnak nevezett Város mindig e cél körül forgott, hogy
többé vagy kevésbé ravaszul, de elérjék. Megengedi a történelem kettős kötését mint a küzdelem helyét, a történelem szövésének láncfonalát és vetülékét, amelyet a mestereken kívül mindenki figyelmen
kívül hagyott.
Összetett kérdés. Ami ezt a szövetet illeti, Trákiáról álmodok, a mitikus Orfeusz otthonáról – aki, más
módon ugyan, mint Ádám, de nagyon is feleségimádó.
Azokra a trákiai pásztorokra gondolok, akiket Orfeusz meglátogatott (egy megálló a Város felé), akik soha
nem érték el a polist. Ezek a pásztorok lehettek volna
akkor, tűnődök, de csak félig a fantáziára hagyatkoz-
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va, a nem leszármaztatott alárendeltek, ahogy Marx
az eredeti – ursprünglich – kommunistákat elképzelte.
Az ókori görögök számára Trákia határtalan volt. Ókeanosz négy szarvának egyike, az ismert világ határa.6
Bizánc nem az a hely, ahol nekünk állást kellene foglalnunk. A küzdelem helye. Septimus Severus
romanizálta. Diocletianus megosztotta. Constantinus kereszténnyé tette. 800‑tól folytonos harcban áll
a Nyugat‑Római Császársággal. Az ortodoxia visszautasította a katolicizmussal való egyesülést, kelet
nem egyesült nyugattal, és Bizánc ottomán lett. A félelmetes vallási küzdelem hagyománya tovább folytatódott, többnyire a maguk területén. Genocídiumok,
pogromok jönnek, ahogy a birodalom állammá alakul. 1916‑ban, Sykes és Picot titkos megállapodással
Bizánc testére rávésték, hogy „Közel‑Kelet”, mégpedig úgy, hogy a „Szent föld” egy erőszakos és erőszakot tevő Utópia legyen. Ma, hogy Bizánc becsoszog
Európába, az oszmán kelet‑nyugati szellem egy határozati javaslattal elismeri a konfliktust, amint kijelenti:
2009 őszén, a Szerbia és Bosznia közötti kapcsolatok
– amelyek az 1990‑es barbár polgárháborút követően
soha nem voltak könnyűek – egyenesen gyűlöletté fajultak. A nyugati közvetítő próbálkozások nem jártak
sikerrel. Ahmet Davutoglu, Törökország külügyminisztere, felajánlotta, hogy közbelép. Nagyon összetett
szerep volt ez Törökországnak, nem csak azért, mert
Bosznia, akár Törökország döntő mértékben muszlim ország, Szerbia pedig ortodox keresztény nemzet, amellyel Törökország régóta hadilábon áll. Hanem azért is, mert Davutoglu egy olyan elv szerint vázolta fel Törökország nagyra törő külföldi politikáját,
amelyet ő maga így fogalmazott meg: „zéró probléma
a szomszédokkal”. Csakhogy sem Szerbia, sem Bosznia nem határos Törökországgal. Davutoglu expanzívan határozta meg a szomszédságot, mint a korábbi ottomán uralom hatalmas területét.7

Bizáncot nem fogja legyőzni a kelet‑nyugat kiazmus
ismételt lokalizálása. Ahogy Orpheusza gondolja Rilke szonettjében : „Csak ott, hol a kezdet és a vég
[Doppelbereich] / egybeesik lesz a dal [Stimmen]/
örök‑fiatal !”8 Nem hagyhatom szó nélkül, hogy az
angol „determine” szó, (amely olyannyira absztraktnak tűnik) német megfelelőjében – die Bestimmung
(amely tulajdonképpen angolul a „tuning” jelentésének felel meg) – benne van a Stimme (hang) akárcsak
a die Stimmen („a hangok”) Rilke idézett soraiban.
Trákia mise‑en‑abyme‑re pre‑desztinálja Bizáncot –
kettős benne‑állás mindörökre, tükröződés mintegy
a tükörteremben, a költészet válasza egy küzdelem lineáris jelentésére a történelemben.
Kettős, mint a kettős kötésben. Bizánc úgy mutatja fel a kettős kötést a történelemben, mint egy küz-

delem helyét, mint az idő szövegének vonalfonalát és
vetülékét, amint a vetélő felemelkedik és leesik.

III. Bizánc általános értelemben
A modern Bizánc a demokrácia kettős kötésével
szembesít : az ipszeitás és az alteritás kettős kötésével, a szavazó egótól való tudattalan elszakadással. Az
alárendelt tanárok tréningjéről kérdeztek.9 Ez is egy
be nem vallott kettős kötés, egy kettős kötés, amellyel a globalizálhatóság szembesít. Ez nem más, mint
a vanguardizmus pótlékának problémája, a politikában és a gazdaságban bekövetkező nagy változások idején a vanguardizmus utáni kétségek nélküli igény elégtelensége. Ahogy a minden oldalon növekvő ellentétekkel az idő egyre jobban sürget, nem
lehet teljes mértékben non‑vanguardistának lenni.
Gramsci, amikor a börtönben ült, megértette, hogy
ha nem egészítjük ki a vanguardizmust az értelmiségiek instrumentalizálásával, hogy létrehozzuk az alárendelt proletár értelmiséget, semmi nem fog megmaradni, mivel az emberek pusztán a vanguardista forradalom eredményeként nem fognak episztemológiailag
megváltozni.
Ezekkel a példákkal, hogy szűk értelemben vett
„Bizánc” és általános értelemben vett „Bizánc”, illetve Utópia, mint a kettős kötés metonímiája, Derrida
szótárát használom. Itt a legyőzés a kérdéses túlélés
megnevezése – egy fogalom‑metafora, amely az immáron ötven év óta választott rezidenciámhoz, túlélés
helyemhez – az Amerikai Egyesült Államokhoz vezet.
Az Amerikai Egyesült Államok egy fiatal hely. Itt
még megvannak a civil társadalom lehetőségének omnipotens jelei, az absztrakt struktúrák jelei, úgy, hogy
ott dolgozni, alapjában véve, teljesen mást jelent. Amikor a világ sokkal régebbi struktúráiba megyünk, különösen Ázsia most felívelő két óriási területére, azt
találjuk, hogy az évezredes episztemikus nélkülözés
nagyon sok esetben alapjában pusztította el az emberi intelligenciát. Ilyen helyzetben semmire sem lehet
menni azzal a meggyőződéssel, hogy jót cselekszünk,
mivel te magad vagy része annak, amit dekonstruálni
kell. És éppen ezért saját hibádból kell megtanulnod,
mit is jelent, hogy képes vagy elgondolni : az alárendeltek között tanárokat tréningező munkában van valami mindörökre eljövendő és nem állítandó.
Arra ösztönzöm a hallgatóimat, hogy úgy olvassák
Gramscit, mint egy nyitott formát, mivel a börtönben írt füzetek feljegyzések és nem könyvek. 29 füzetet írt. Nem lehet, nem is szabad befejezett könyvként olvasni őket. Az önök felelőssége az, hogy tranzakciót hajtsanak végre ezekkel a szövegekkel, amiként
bármely más dokumentumtervezet esetében. Mindaz,
amit Gramsci elemez újra‑felnyitás, és még nem vég-

leg meghatározott. Ernesto Laclau és Chantal Mouffe
a maguk kis Gramsci‑válogatásukban – Hegemony and
Socialist Strategy – tudták, hogy az olyan kifejezések,
mint civil társadalom, passzív ellenállás vagy hegemónia éppen olyanok, mint a pharmakon, egyszerre
jelentik azt, hogy gyógyszer és méreg, attól függően,
hogy miként használjuk őket, és csak akkor használhatók az alárendeltek és a proletárok által gyógyszerként, ha következetes kritikának, folyamatos kritikának tesszük ki azokat.10 Gramscinek ugyanúgy megvoltak a történelmi problémái, ahogy nekem is, önöknek is, Yeatsnek is, Derridának is. Gramscinek az volt
a problémája, hogy hitt a „proletariátus diktatúrájában”. Legalábbis megnyitotta ezt a kérdést, amikor azt
sugallta, hogy a proletáriátusnak nem szabadna ugyan
diktátornak lennie, de a diktatúra úton van a demokratikus szocializmus felé… És Rosa Luxemburg valóra nem vált reményei : „Az orosz forradalom soron
következő célja az abszolutizmus és a modern polg
ári[bürgerlich]‑parlamentáris konstitucionális állam
megszüntetése [beseitigung].”11 Ez a felfogás vezette
Gramscit oda, hogy elgondolkozzon azokon a struktúrákon, amelyeket az európai forradalmi tradícióból
örökölt. Ő is a dogmatikus marxizmus ellen volt, de
nagyobb empátiával viseltetett iránta, mint Derrida.
Amikor Gramsci azt írja az új értelmiségiről adott leírásában, hogy Marxot nem csak úgy kell megértenünk, mint aki egy morális és társadalmi tervet ad
nekünk, nem csak úgy, mint aki a kapitalizmus matematikai megértését adja, hanem – Gramsci szavaival élve – a humanista történelem olvasatával kell kiegészítenünk őt, vagy amikor azt állítja, hogy Marx
munkáját episztemológiaivá kell tenni, azt mondja el,
miként kell Marxot használnunk. Bizonyos értelemben a Gramsci és Derrida közötti kapcsolat sokkal mélyebb, mint ahogy ezt felfogják. Ahogy már hangsúlyoztam, Gramsci munkájának szüksége van arra, hogy
kiegészítsék Kant összetört szubjektumával. „A Valóság dala más lehelet. / Száll céltalan... Csak ott, hol
a kezdet és a vég / egybeesik lesz a dal / örök‑fiatal !”12
Derrida nem a strukturalizmus jelenségén keresztül kapcsolódik az európai kultúrához, Kelet‑Európából Nyugat‑Európa felé haladva. Európával való
kapcsolata sokkal inkább a szubjektum formálódásának hagyományán keresztül, Descartes, Kant, Hegel
hagyományán keresztül történik. Nem poszt‑strukturalista. Derrida egyetlenegyszer, 1976‑ban tanította Gramscit. Tudtommal soha többé nem tért vissza
rá. Az az érzésem, hogy Gramsci Marxhoz való viszonya alapján belátta, hogy csak Marx indusztriális kapitalizmus elméletén és forradalomelméletén keresztül nyerhetné el a Gramsci‑tanítás jogát. De nem ezt
az utat választotta.
Vegyük most Gramsci börtönnaplójának utolsó,
12. külön lapját, az értelmiségről írott hosszú rész
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után. Az angol fordítók fogták magukat, és minden
magyarázat nélkül a 10. oldalra tették ezt a részt,
egy érv kellős közepébe, amelynek semmi köze sincs
a körülötte lévő szöveghez. Másodsorban, a „Nevelés” részbe tették, ami nem Gramsci által adott cím.
Ebben az értelmiségről szóló részben, Gramsci alapjában véve azt mondja, hogy nem elég az új értelmiség számára, hogy megtanulja és megtanítsa a matematikai leckét.
Mi a matematikai lecke ? Marx leckéje a munkásokhoz, mely szerint a munka absztrakt számtani középarányosa nem szerencsétlenség, hanem fegyver. Ha
a munkás megérti, hogy a tőkével szocialista társadalmat építhet, akkor a tőke igazságossága, a szükséglet és
a tett közötti emberi különbségből való kiemelkedése, szintén nyilvánvalóvá válik : mint a tőke társadalmi
haszna. Gramsci azt sugallja, hogy egy érdek nélküli
neveléssel, amely nem csak ez az egy lecke, meg kell
változtatnunk az alárendelt szubjektum vágyát, mert
ha kezünkben vannak a termelés eszközei, akkor jó
társadalmat hozhatunk létre. De nem, mégsem, mivel az a személy, aki jó társadalmat hoz létre, maga is
haszonélvezője az érdek nélküli nevelésnek. Tehát az

új értelmiséginek több fronton, és nem csak a matematika frontján kell meggyőzőnek lennie.
Mutatis mutandis, Derrida, aki a pedagógiai szubjektumot és az új Internacionálét hangsúlyozza, és kritizálja a marxista dogmatizmust, Antonio Gramsci
rokona.13

IV. Fabula és kérdés
Láttam a legyőzött, de víg, történelmileg ellentmondást nem tűrő Bizáncot, 2011 májusában Koszovóban, ám inkább egy fabulával fejezném be. A civilizáció pótolja a pásztordalt, de a költő hangja – tanító szöveg marad. És aztán összeütközés összeütközés
után, véget nem érő erőszak. Egy maroknyi megátalkodott filozófus kitart a szintén véget nem érő poétikai tanítás mellett. Bizánc története – tulajdonnév
nélkül. Illesszék bele a saját történetüket.
Egy kérdés marad : mit mondott Derrida a kopula hiányáról a magyarban. Talán megpróbáltam volna másként gondolkodni, ha tudtam volna, ha tudhattam volna…

Orbán Jolán fordítása
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