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Av Eirik Sjåvik

INNLEDNING TIL SLAVOJ ŽIŽEKS «IS IT STILL POSSIBLE TO BE A HEGELIAN TODAY?»

«No! No! The adventure first,» said the Gryphon in an impatient tone: «Explanations take such a dreadful time.» – Lewis
Carroll
Name me a single example of a successful philosophical dialogue that wasn’t a dreadful misunderstanding … Aristotle
didn’t understand Plato correctly; Hegel – who might have
been pleased by the fact – of course didn’t understand Kant.
And Heidegger fundamentally didn’t understand anyone at
all. – Slavoj Žižek

S

lavoj Žižek blir av mange betraktet som intet mindre
enn en av verdens største nålevende filosofer.1 Skjønt,
allerede her vil noen komme med kraftige innvendinger:
Filosof? Største nålevende? Jon Elster sa for et par år siden at hvis han i en tekst kom over en positivt henvisning til psykoanalytikeren Jaques Lacan, filosofene Gilles
Deleuze og Jaques Derrida, eller kjønnsteoretikerne Luce
Irigary og Julia Kristeva, så ville han avbryte lesingen.2
Under rubrikken «myk obskurantisme» avviser Elster disse
tenkerne fordi de skjuler sine tanker eller fravær av slike
bak en sjargong som ikke er overdrevet logisk, rigid og
matematisk, altså ikke kritikkverdig for å være for hard,
men snarere det motsatte; irrasjonell, ustrukturert og uvitenskapelig – myk. Da Žižeks prosjekt kort sagt går ut på å
gjøre lacaniansk psykoanalyse til nøkkelen for sin tolkning
av tysk idealisme (spesielt Kant, Schelling og Hegel) og
det at hans debattverden befolkes av kontroversielle figurer som Deleuze, Derrida, Badiou og Butler, i tillegg til at
han elsker å formulere seg i vendinger som «å ta Deleuze
bakfra» sier det vel seg selv at Elster ikke kan ha kommet
særlig langt i sine kopier av Everything You Always Wanted
to Know About Lacan... But Were Afraid to Ask Hitchcock
(1993), The Monstrosity of Christ: Paradox or Dialectic?
(2009) og The Ticklish Subject (1999). Man kan faktisk
hevde at å følge Elsters prinsipp konsekvent, etter hvert
gjør lesingen av denne teksten vanskelig (Lacan er kul!),
om ikke umulig. Etter nå å ha rensket opp for non-obskurantister kan vi bevege oss videre. Uansett, Žižeks verker
ville raskt ha blitt støvsamlere i bokhylla til Jon Elster.
Elster er ikke alene om denne holdningen, som omfavner en hel tanketradisjon og ikke bare Žižek. Her i Norge
finnes ikke en eneste tekst av Žižek på noen filosofikurs
som blir holdt ved UiO, NTNU, UiB, UiT, UiS eller
UMB.3 Man kunne kanskje hevdet at dette kommer av
hans verkers nyere dato og at de av den grunn ikke har
«rukket» å bli tatt med, det ligger nok noe sannhet i dette. Samtidig kan man finne, tror jeg, en viktigere grunn
i at Žižeks type filosofi ikke rimer på mye av det som blir
gjort ved filosofiinstituttene rundt omkring i dette land.

Žižeks blanding av høy- og
lavkultur, hans analyser av alt
fra porno til opera, forkjær- Som en hysteriker beveger
ligheten han viser for vitser Žižek seg fra posisjon til
og vulgariteter, samt den posisjon, og forholder seg
ekstremt antisystematiske og innenfor hvert kapittel sjelukonvensjonelle skrivestilen den eller aldri til ett enkelt
han tar i bruk ligger ganske
tema
fjernt fra mer kjente travere
som Habermas og Davidson.
Som en hysteriker beveger
Žižek seg fra posisjon til posisjon, og forholder seg innenfor hvert kapittel sjelden eller aldri til ett enkelt tema, men
fluktuerer konstant mellom ontologiske, psykologiske,
etiske, politiske, historiske og estetiske problemstillinger.
Hadde en velvillig sjel forsøkt å innlemme Žižek i et filosofikurs ville han fått en vanskelig oppgave i å plassere ham
innenfor de strengt oppdelte fagrammene man opererer
med innenfor dagens analytiske filosofi.
Parallelt med motstanden fra den analytiske retningen
innefor filosofifaget finner man også en viss motstand til
de rent filosofiske aspektene ved Žižeks tekster i de kretser
som faktisk gjør bruk av ham. Fag som filmteori, kjønnsteori, litteraturvitenskap og kulturstudier inkluderer Žižek
i sine antologier, men samtidig tenderer de mot å fokusere
på eksemplene i tekstene hans og mer eller mindre avfeie
at han opererer med en underliggende filosofisk kjerne.
For disse blir Žižek eksemplets mester: mer interessant på
grunn av sin virtuose improvisasjon enn sine rent filosofiske innsikter.
Det som forener begge disse behandlingsmåtene av
Žižek er at de kun forholder seg til, ja nærmest fetisjerer,
overflaten, eller framtredelsen uten å gå til kjernen av det
Žižek forsøker å formidle. Mens Elster ville avfeid Žižek på
grunn av hans uklare begrepslighet og usystematiserthet,
finner filmteoretikere et al. sin interesse nettopp i denne
multityden av eksempler.
I lys av disse holdningene kan man spørre om Žižek
har et filosofisk prosjekt bak fasaden i det hele tatt eller
om hans teoretiske rammeverk kun er en filosofisk variant
av en elaborert Potemkin village?4 I denne innledningen vil
jeg med utgangspunkt i Adrian Johnstons Žižek’s Ontology
(2008) forsøke, ikke så mye å forsvare Žižek, som å framvise noen av de sentrale, rent filosofiske aspektene ved hans
tenkning, samt å relatere disse til Žižeks tekst «Is it still
Possible to be a Hegelian Today?» i dette nummeret. Man
må imidlertid være var på at denne framgangsmåten – å
finne den filosofiske kjernen bak fasaden – fra et rent dialektisk perspektiv som Žižeks er like forfeilet som bare å ha
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øynene åpne for fasaden selv. En riktigere framstilling av
hans filosofi ville lagt vekt på hvordan disse to momentene
påvirker hverandre; hvordan det abstrakte og konkrete, det
høye og lave, belyser og endrer hverandre. Et slikt blikk
blir det imidlertid ikke plass til før avslutningen. Da jeg nå
konsentrerer meg om det rent filosofiske er dette dermed
ikke uten å øve en viss vold mot det dialektiske i Žižeks
tenkning. Dette er ikke gjort uten grunn, men først og
fremst motivert ut fra et ønske om å rette opp i den ensidige oppmerksomheten som er blitt tildelt hans tekster
samt for å gjøre hovedtankene lettere tilgjengelig enn de
hadde vært i dialektisk form.
Når dette nå er sagt kan vi begynne å bevege oss mot
det Johnston kaller Žižeks filosofiske kjerne. Veien til denne går over en gjenopprettelse av det i våre dager så utskjelte kartesianske subjektet, eller snarere det som er igjen
av det etter Kants kritikk. Gjenopprettelsen av subjektet
er det som gjør at Žižek ser på seg selv som arvtageren
til opplysningsprosjektet og frontkjemper mot postmodernismens relativisme og dens fravær av emansipatoriske
muligheter.
Johnston kaller Žižeks grunnleggende filosofiske prosjekt en transcendental materialistisk teori om subjektiviteten, nærmere bestemt den transcendentale subjektivitet.
For å forstå hva dette innebærer vil jeg først skissere hva
transcendental subjektivitet er ved å se på noen av de viktigste elementene i Kants kritiske prosjekt.
Transcendental subjektivitet
Et av nøkkelspørsmålene i Kritikk av den rene fornuft dreier
seg om hvordan vitenskapen er mulig. Svaret Kant gir er at
vitenskapen er mulig på bakgrunn av objektiv kunnskap.
Objektiv kunnskap er igjen muliggjort av erfaringens objektivitet. Hvis ikke våre erfaringer er objektive kan de ikke
ligge til grunn for kunnskap om den ytre verden. Kants
hovedoppgave i kritikken blir dermed å vise hvordan erfaringen kan være objektiv. Uten å gå inn i mer detalj om
hvordan og hvorfor, så er anskuelsesformene rom og tid,
kategoriene, samt det transcendentale subjekt de viktigste
mulighetsbetingelsene for objektiv erfaring.
Det viktigste skillet i Kants filosofi er mellom framtredelsen og tingen i seg selv. Dette må ikke ses på som
en splittelse av to forskjellige ting, det er snarere slik at
framtredelsen og tingen er det samme, der framtredelsen
er tingen slik den er når den tilpasser seg våre erkjennelsesevner, mens tingen selv kun er et teoretisk overskudd.
Tingen i seg selv er tingen upåvirket av vår måte å erkjenne
på og således også utenfor vår fatteevne – vi kan ikke ha
kunnskap om den. Når Kant beskriver sin posisjon som
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transcendental idealisme er det nettopp denne distinksjonen han tar opp:
Jeg forstår imidlertid med alle fremtredelsers transcendentale
idealisme lærebegrepet ifølge hvilket vi anser samtlige framtredelser for blotte forestillinger, og ikke ting i seg selv, og i
overenstemmelse med dette at tid og rom bare er sanselige
former ved vår anskuelse, men ikke for seg gitte bestemmelser, eller objektenes betingelse som ting i seg selv. (Kant
2009:396, A369)

Istedenfor at vi erfarer tingene slik de er i seg selv, erfarer vi
dem som framtredelser formet av vår måte å erkjenne på.
Objektivitet tilfaller ikke tingen i seg selv, den kan vi ikke
ha kunnskap om, men dens framtredelse formet at tid og
rom, kategoriene og et aktivt subjekt. Det som garanterer
vår erfarings objektivitet er derfor ikke tingene i seg selv,
men våre erkjennelsesevner.
Når Kant snakker om framtredelsens transcendentale
idealisme mener han at transcendentalt sett, det vil si når
framtredelsen betraktes med tanke på hvordan den relaterer seg til våre erkjennelsesevner, så er den i oss (in uns)
i den forstand at den er påvirket eller avhengig av vår erkjennelse og at den således kan kalles ideal. Transcendental
idealisme er slik forenelig med empirisk realisme. Empirisk
betraktet, altså betraktet med henblikk på hvordan framtredelsen er erfart, så er den et objekt som står utenfor
oss (ausser uns) og uavhengig, altså realt.5 Det Kant vil ha
fram er enkelt sagt at framtredelsen verken kan ses på som
kun et produkt av våre erkjennelsesevner (idealisme) eller som kun umiddelbar iakttakelse (empirisme), men en
kombinasjon av disse. Framtredelsen er både empirisk real
og transcendentalt ideal.
Dette gjelder altså framtredelsens transcendentale idealitet, men hva med subjektet? Subjektet eller selvbevisstheten kan også betraktes på to måter, empirisk og transcendentalt. Når man betrakter det empirisk, med henblikk på
hvordan det erfares, finner man det empiriske jeg, jeg-et
som trer fram når vi betrakter oss selv, det jeg-et vi er vant
til når vi forholder oss til oss selv i hvilken som helst dagligdags kontekst. Dette jeg-et er bærer av representasjoner,
tanker og følelser, det er dette jeg-et som har en personlig
identitet og en historie samt er underlagt de lover som gjelder alle empiriske objekter, det er jeg-et som framtredelse
og det er derfor også determinert. Det transcendentale
subjektet eller den transcendentale selvbevissthet er derimot ikke underlagt disse lovene, men er aktivt, spontant
og tenkende. Denne selvbevisstheten må kunne finne sted
i alle erfaringer av objekter fordi dens spontane aktivitet
bestående av syntetiseringen av begreper med sanselig

innhold i henhold til kategoriene er mulighetsbetingelsen
for at erfaring skal kunne finne sted. Transcendental subjektivitet er dermed den aktive spontane kraften som gjør
erfaring mulig ved at den kombinerer mangfold med tid
og rom og kategoriene.
Transcendental materialisme
Žižeks bruk av det transcendentale subjekt er dog noe forskjellig fra Kants. Johnston forklarer hovedforskjellen med
begrepene «det subjektivistisk objektive» og «det objektivistisk subjektive». Mens Kant fokuserer på det førstnevnte, den eksterne virkelighets objektivitet som konstituert
av subjektet, vier Žižek mer tid til sistnevnte, det fremmede i subjektet, det ubevisste (Johnston 2008:14). Det
han imidlertid tar med seg er frihetsaspektet samt splittelsen Kant opererer med mellom det empiriske og transcendentale subjekt. I forhold til denne splittelsen er «the step
that Hegel takes» og som Žižek følger ham i «simply to
ontologize Kant’s epistemological portrait of subjectivity»
(Johnston 2008:12).
Subjektet blir av Žižek sett på som noe mer enn materielt som springer ut av (emerges) fra det materielle. Denne
subjektiviteten blir imidlertid ikke forestilt som noe som
alltid allerede er gitt og er likt for alle, men snarere som
noe genetisk formet etter psykologiske og kulturelle faktorer og slik variabelt, med forskjeller både på kultur- og
individnivå. Dette er imidlertid kun ett aspekt av Žižeks
reevaluering og bruk av Kants transcendentale subjekt; i
tillegg legger Žižek større vekt på subjektets dødelighet og
kroppslighet samt hans identifisering av subjektivitet med
avgrunn, negativitet og manglende helhet. Ut av dette kan
vi se at grunnen til Žižeks interesse for transcendental subjektivitet ligger i den muligheten det gir til både å akseptere at vi er fysisk determinerte vesener og slik beskrivbare
av vitenskapen, for eksempel gjennom nevrologi eller fenomenologisk embodiment theory, og at vi som spontane
subjekter er frie og dermed i stand til å frigjøre oss fra det
kapitalistiske system som undertrykker oss. Men samtidig
er den åpen for de kulturelle og psykologiske hindrene
for vår frihets utfoldelse som blant annet er beskrevet
av subjektkritiske tenkere som Marx, med sitt fokus på
falsk bevissthet, og Freud, med sitt fokus på det ubevisste.
Teoriens største meritt blir dermed at den gir rom for frihet, naturvitenskap og sosialvitenskap.
Når Adrian Johnston tolker Žižek dit hen at han
forfekter et transcendentalt materialistisk syn på subjektiviteten, understreker Johnston at dette ikke bare er en
transcendental teori, men at den i tillegg er metatranscendental. Det vil si at den forsøker å finne mulighetsbetin-

gelsene for framveksten av noe slikt som transcendental
subjektivitet, altså noe spontant og dermed udeterminert,
i materien selv. Spørsmålet blir dermed hvordan materien
må være konstituert for at subjektiviteten skal oppstå (eller som Žižek selv formulerer det: «How does the reality
of bodies generate out of itself the fantasmatic surface, the
”incorporeal” sense event?» (Žižek 1997b:58)). I besvarelsen trekker Žižek først og fremst på Schelling som hevder
at for at det transcendentale subjektet, som ved sin spontanitet (frihet) er noe radikalt annet enn materien, skal oppstå må materiens mest tilgrunnliggende egenskap være at
den er kontradiktorisk, fordi «Were there only unity and
everything were in peace, then, forsooth, nothing would
want to stir itself and everything would sink into listlessness» (Schelling, sitert i Johnston 2008:84).6 For at materien skal bli til noe mer-enn-materielt må den altså være
motsigelsesfull, noe som gjør den ganske annerledes enn
den materien man finner hos for eksempel Descartes som
utstrakt ting (res extensa).
I det daglige virker imidlertid materien fri for kontradiksjoner. Bordet jeg sitter ved er hardt, det er ikke
hardt og mykt samtidig, eller
mer ekstremt, bordet finnes,
det er ikke slik at det fin- Muligheten er der i materien
nes og ikke finnes samtidig. til, under riktig konfiguraSchelling er klar over dette sjon, å bryte med sin regelog hevder at denne tilstanden messighet, og det er nettopp
av kontradiksjon og kaos er den menneskelige subjektien før-historisk tilstand (ikke
vitet som markerer punktet
ment som før menneskets
hvor slike brudd skjer.
historie, men før materiens
historie), som har beveget seg
og fryst i en tilstand av tilnærmet harmoni. Denne tilnærmet harmoniske materien, Žižek kaller den også non-all
og incomplete, er mer en likevekt hvor materiens kontradiktoriske tendenser, for eksempel frihet, blir holdt i sjakk,
enn en ren harmoni (Johnston 2008:92). Men muligheten
er der i materien til, under riktig konfigurasjon, å bryte
med sin regelmessighet, og det er nettopp den menneskelige subjektivitet som markerer punktet hvor slike brudd
skjer. Mulighet (potentiality) er imidlertid ikke det riktige
begrepet her. Žižek følger Meillassoux i å skille mellom
mulighet og virtualitet. Mens mulighet eksemplifiseres av
terningkastet, hvor resultatet er realiseringen av en av de
seks allerede foreliggende mulighetene, så er virtualitet «a
situation in which one cannot totalize the set of possibles,
so that something new emerges, a case is realized for which
there was no place in the pre-existing set of possibles»
(Žižek 2010:22). Dette nye som overskrider mulighetene
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gitt på forhånd er friheten subjektet har til perspektivendring, eller brudd, som Žižek også kaller det.
Perspektiv og brudd
Når det gjelder de hegelianske aspektene ved Žižeks tenkning kan disse kort illustreres ved å se på Žižeks tekst i
dette nummeret av FS. Her ligger fokuset først og fremst
på forholdet mellom sannhet og brudd i den historiske
utviklingen, og når det er snakk om brudd er det perspektivbrudd som menes.
Žižek begynner med å trekke et skille mellom mobilismen, tesen om historiens relativitet, og ren historisk tenkning (historic thought proper) som hevder at visse brudd i
historien på et radikalt vis forandrer meningen til en handling/praksis og slik gjør det umulig å fortsette med eller
gå tilbake til denne praksisen. For lettere å anskueliggjøre
dette kan det påpekes at slike brudd ikke trenger å være
historiske, de kan også være individuelle. Tenk for eksempel på et parforhold hvor den ene parten begår utroskap og
slik viser seg fra en helt ny (upålitelig) side. Hendelsen som
avslører dette utroskapet setter personen i et radikalt nytt
lys som det ville vært naivt å se bort fra i revurderingen
av forholdet. En annen type brudd, gjerne sett i et mer
positivt lys, kan ses i diverse oppløftende filmer hvor protagonisten oppdager sine hittil skjulte evner og står klar til
å redde dagen/verden (tenk her hvilken som helst sportseller kung-fu-film). Personen er den samme, evnene hans
likeså, bruddet er «only a purely formal shift, change of
perspective» (Žižek 2010:15), det viktige er hvordan hendelsen er et brudd med hans tidligere oppfatning av seg
selv, endrer hans selvbilde i en slik grad at det endrer hans
måte å forholde seg på. Slike brudd rekonfiguerer ikke
bare ens bilde/forståelse av verden, men også hvordan man
forholder seg handlende i den. I lys av denne hendelsen
virker det som om Žižeks bruk av «naiv» og «falsk» som
beskrivelser på det å gå tilbake til tilstanden slik den var
før er treffende fordi ethvert fenomen «not only designates
a break from the entire past, but retroactively changes this
past itself. At every historical conjuncture, present is not
only present, it also encompasses a perspective on the past
immanent to it»�������������������������������������������
(�����������������������������������������
Ž����������������������������������������
i���������������������������������������
ž��������������������������������������
ek 2010:20).��������������������������
For helten eller den fornærmede partneren endrer ikke bruddet bare ens ståsted
nå og framover, men også ens holdning til fortiden. Hegel
kaller disse øyeblikkene for totalitet fordi de inneholder en
helhet av både fortid, nåtid og fremtid.
I disse eksemplene er bruddet av individuell karakter
og dreier seg om en radikal endring i ens forståelse av seg
selv eller andre. Et historisk brudd av typen Žižek snakker om, for eksempel overgangen fra mytisk til analytisk
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tenkning, fra hedenskap til kristendom, omfatter hele kulturer, ikke bare enkeltindivider. I tillegg til denne forskjellen er det greit å påpeke at historiske brudd som de nevnt
ikke er gjennomsiktige hendelser for de partene som er
involvert, men kun kan konstrueres som slike i etterkant.
Hovedspørsmålet Žižek stiller i artikkelen er om hvorvidt
Hegels tenkning i lys av kritikken fra Marx, Schopenhauer,
Kierkegaard, og spesielt Nietzsche er av en slik forbigått
art, og dermed at vendingen tilbake til Hegel, som er et
sentralt del av Žižeks prosjekt, kan konstrueres som naiv
eller falsk. Žižeks svar er selvfølgelig nei, begrunnelsen
opptar mesteparten av artikkelen og jeg har ikke tenkt å
foreta noen oppsummering. Det bør imidlertid nevnes at
siden teksten i store deler fungerer som en kommentar til
nietzschianeren Gerard Lebruns kritikk av Hegel kan det
være vanskelig å skille mellom tre forskjellige utlegninger
av Hegels filosofi. Først har vi den naive mobilistiske lesningen som Lebrun kritiserer for å tilskrive Hegel en historisk relativisme. Så har man Lebruns lesning av Hegel
som legger vekt på at hovedtrekket i Hegels dialektikk er
en «retrosepective rational reconstruction, the form of authority which imposes onto the subject the sacrifice of all
particular content» (Žižek 2010:20).
Det er først etter hvert at vi kommer til Žižeks egen
tolkning, der ett av de viktigste punktene er at «the
Hegelian dialectical process is not such a «”saturated”
self-contained necessary whole, but the open-contingent
process through which such a whole forms itself» (Žižek
2010:21). Altså er Hegels dialektikk ikke en nødvendig
prosess, men innehar (via materiens status som non-all)
utviklingen av subjektets frihet i form av dens kapasitet
til perspektivbrudd. I tillegg hevder Žižek mot Lebrun at
Hegels dialektikk åpner for en ikke-tyrannisk universalitet.
Før vi går til dette vil jeg se på hvordan perspektivbruddene blir sett på som det karakteristiske med subjektiviteten
selv og hvordan frihet blir koblet opp til dette. Det første
man kan bemerke er faktumet at menneskets endelighet
som, qua dets utilstrekkelighet (enhver subjektposisjon vil
kollapse), gjør det nødvendig med en illusjon for å bevare
en viss selv-konsistens. I eksemplet med krig gir dette seg
som at «the fighting subject needs the figure of the enemy to sustain the illusion of his own consistency» (Žižek
2010:16). Et eksempel er høyreekstremisten som forstår
seg selv ut fra sin relasjon til jøden. Den sanne fienden
er imidlertid ikke den utenforstående motstanderen, men
ens egen endelighet, fordi det er denne som gjør illusjonen
nødvendig. Men hva skjer når slike illusjoner bryter ned?
Hva skjer når soldaten beseirer sin fiende? Da taper subjektet seg selv; i sin seier over den ytre fienden taper det
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sin identitet. Soldaten blir tvunget til et perspektivskifte.
Nietzsche og Lebrun ser i dette et forsøk på å maskere nederlaget som en triumf, en form for nihilisme som finner
sannhet i selvutslettelse. For Hegel kobles dette imidlertid
opp til friheten selv.
Det ser ut som om materiens ufullstendighet gjør
det mulig med to typer frihet: Den ene friheten er den
som karakteriserer skifte av perspektiv i seg selv, som ikke
innebærer en forandring av det man tradisjonelt har kalt
materielle egenskaper, eller virkelighet, men kun et perspektivskifte. Frihet kan dermed ses på som en beskrivelse
av subjektet selv. «This complete perturbation of its entire
subtstance, this absolute dissolution of all its stability into
fluent continuity, is, however, the simple, ultimate nature
of self-consciousness, absolute negativity, pure self-relating
existence…» (Hegel, sitert i Žižek 2010:15). Kapasiteten
til slike formale skift, som stammer fra materiens ufullstendighet, er det som gjør subjektet spesielt. Den andre
friheten er Friheten med stor F, en bestemt underform
av disse perspektivskiftene hvor man går fra en partikulær identifikasjon til en universell: «it is the freedom of
the subject who undergoes a violent ”transsubstansiation”
from the individual stuck onto his particularity to the universal subject who recognizes in the State the substance of
his own being» (Žižek 2010:20). I den vanlige lesningen
av Hegel består universaliteten av en identifikasjon med
den totalt inkluderende staten. Lebrun kritiserer denne
identifikasjonen for å gjøre den tyranniske og kontingente
staten legitim til tross for at den innebærer en «mortification of individuality» (Žižek 2010:20). En måte å se Žižeks
svar på dette er å lese hans universalitet som noe som ikke
bare dekker en total stat, men alle subjekter som sådan.
Individets frihet oppnås ved overgangen fra en partikulær
identifikasjon (selv/gruppe) til en universell, det vil si en
identifikasjon med det som er felles i alle mennesker. Men
en slik lesning faller rett i Lebruns felle, en slik identifikasjon er som tidligere påpekt en ofring av ens egen partikularitet til fordel for en tyrannisk makt. Žižeks løsning
ligger i den dialektiske innsikten om at enhver universalisering har et unntak, noe som ekskluderes, noe som ikke
blir med. Det ligger bestandig noe utenfor som unndrar
seg totaliseringen. Slike unntak er hvor man finner den
sanne (konkrete) universaliteten: «universality is its exception» (Žižek 2006:30). Dette er et rent dialektisk poeng:
Universaliteten blir forstått ut fra sin motsats i unntaket
som er mer universelt enn universaliteten selv. Det politiske budskapet i dette ligger i at istedenfor å danne en politikk ved å tømme subjektet for all partikularitet (som for
eksempel Rawls ønsker bak uvitenhetens slør – en posisjon
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som virker sårbar for Lebruns nietzchianske kritikk) må
man ta utgangspunkt i det universelle som problem eller
antagonisme. At Žižek bruker slike beskrivelser kommer
av at universaliteten bestandig er et spill mellom den selv
og sitt unntak, det vil alltid være noen som faller utenfor,
et politisk system vil bestandig ha en blindside bestående
av de utelukkede, rettighetsløse og forlatte. Filosofens rolle
blir å peke på dette problemet og på avstanden som skiller
løsningsforslagene til de partikulære tilnærmingene til det
politiske som framhever viktigheten av en spesiell nasjon/
rase/religion fra det han kaller det universelle etisk-politiske prinsipp, som eksemplifiseres av «a universal religious
collective, a scientific collective, a global revolutionary
organization, all of which are in principle accessible to
everyone» (Žižek 2006:10). Žižek unngår på denne måten å postulere en tyrannisk universalitet som undertrykker det partikulære og lar heller frihetskampen utspilles på
bakgrunn av subjektets evne til perspektivbrudd, en evne
muliggjort av materiens ikke-fullstendige og dermed ikketotaliserende karakter.
Frihet
Når jeg nå har sett på noen av de rent filosofiske sidene av
Žižek og knyttet disse opp til de sentrale aspektene av hans
tekst «Is it still Possible to be a Hegelian Today?» er det ett
gjennomgående aspekt i ferden fra Kants transcendentale
subjekt til Hegels konkrete universalitet som skiller seg ut,
nemlig sammenhengen mellom Žižeks filososfiske ståsted
og hans politiske tenkning. Friheten er så sentral i Žižeks
filosofi at den til og med ligger dypt forankret i hans ontologi. Det er kanskje ikke urimelig å hevde at frihet er det
filosofiske kjernebegrepet man kan stille i kontrast til fasaden av usystematiserte eksempler som ble påpekt innledningsvis. Dette virker også intuitivt ganske riktig, for deler
ikke Žižeks begrep om frihet som perspektivbrudd visse
trekk med skrivestilen hans? Det blir imidlertid for enkelt
å sette likhetstegn mellom frihetens perspektivbrudd og
skrivestilens perspektivskifter. Mer naturlig er det å se på
disse perspektivskiftene – som kan gå fra analyser av kantiansk autonomi til utlegninger om Star Wars-trilogien, fra
utlegninger om filosofiens hjemløshet til seksualposisjonenes dialektikk – som noe som ønsker å provosere til slike
perspektivbrudd. Og dette illusterer også mye av appellen
i Žižek som tenker, hans evne til gjennom disse skiftene
å provosere til å se ting fra en ny vinkel, å forstå ting på
andre måter og slik frigjøre seg fra gamle undertrykkende
tankesett.

NOTER
Sarah Key hevder i sin Žižek – A Critical Introduction at hans innflytelse er på nivå med Foucaults på 70- og 80-tallet. I tillegg til at han har blitt kalt
innflytelsesrik har Žižek også blitt kalt avTerry Eagleton «The Elvis of Cultural Theory» og av The New Republic «the most dangerous philosopher in the
west».
2
«Når jeg leser en bok eller artikkel og støter på en positiv henvisning til Kristeva, Derrida, Deleuze, Lacan, Irigaray osv. stopper jeg å lese» (Elster
2006).
3
De fagene ved norske universiteter undertegnede etter noen kjappe nettsøk kunne finne med Žižek på pensum er HIS2393 «De kollektive bevegelsenes
historie» og NOR2348/4444 «Sjangerstudium: Litterære dystopier» begge ved UiO, samt det interdisiplinære kurset HIF3201 «Image/Culture/War»
ved UiT.
4
Myten om Potemkinbyene hevder at den russiske prins Gregori Potemkin (1739–1791) konstruerte falske byer bestående av rene fasader i områder
han hadde erobret for å øke verdien av hans erobringer og derigjennom imponere Katarina den Store av Russland. Som for å hinte til sitt eget fasadespill er Potemkin-referansen en stadig gjentatt trope i Žižeks forfatterskap. Se blant annet Žižek (1997a).
5
Transcendentalt betrakter Kant framtredelser som indre produkt av erkjennelsesevnenes aktivitet på materien. Empirisk betrakter vi objekter som inntrykk fra det ytre.
6
«Forsooth» er et arkaisk adjektiv, les indeed, eller in truth.
1
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