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I

anledning G.W.F. Hegels 250-årsjubileum har den slovenske filosofen Slavoj Žižek skrevet nok en bok om
Hegel. Žižek undersøker hvorvidt Hegel er en utdatert
skikkelse eller om han fremdeles er relevant for filosofien
og samtiden. For å utprøve Hegels relevans knytter Žižek
Hegel opp mot et dagsaktuelt tema, nemlig transhumanisme og teknologioptimisme. Žižek er velkjent for sin
kontroversielle tolkning av Hegels filosofi, kanskje spesielt
som følge av at han ofte trekker veksler på den franske
freudianeren Jacques Lacans psykoanalytiske teori. Det er
en gjenganger i flere av hans utgivelser, og den litt snodige
kombinasjonen av Hegel og Lacan er like tilstede i Hegel
in a Wired Brain.
Det er ikke noe nytt at Žižek tar fatt på oppgaven å
formidle Hegel ved å knytte hans filosofi opp mot et tema
i tiden, og problemstillingene som drøftes i boken bærer
preg av Žižeks tidligere arbeider. Likevel skiller denne boken seg i form og innhold: Form, siden Žižek ikke pleier
å skrive bøker som bærer et såpass populærvitenskapelig1
preg; innhold, ettersom han tidligere ikke har skrevet en
så omfattende kritikk av den teknologioptimismen som
vi finner representert hos skikkelsen Elon Musk. I dag blir
Musk i mer eller mindre grad sett på som en reddende engel, en milliardærentreprenør som vil garantere oss avanserte teknologiske løsninger på de fleste av verdens problemer. Skal vi tro hans fanskare, er klimaskadelige utslipp allerede blitt «behandlet» av selskapet Tesla; den kommende
apokalypsen kan vi unnslippe med romfartseksperimentet
SpaceX; og, ikke minst, kan også menneskets begrensninger (mentale, språklige og motoriske) «kureres» med den
nyeste innovasjonen Neuralink. Implisitt i det hele finner
vi underliggende ideologiske og epistemiske forutsetnin44

ger som Musk ikke synes å være klar over, men som Žižek
i denne boken analyserer med en hegeliansk tilnærming.
Žižeks kontroversielle tolkning av Hegels filosofi brukes
for å underbygge bokens resonnement. Den gjengse tolkningen av Hegels filosofi er at Hegel var en slags absolutt
rasjonalist, der troen på verdens fornuftige oppbygning
og sammenheng vil være noe menneskeånden vil oppnå
kunnskap og innsikt om gjennom historiens dialektiske
gang. Med denne tolkningen av Hegel forstås verden som
samlet og holistisk, der menneskets mål er å erkjenne og
realisere den helhetlige sammenheng. Žižek avviser ikke
denne tolkningen av Hegel, men fokuserer heller på et
annet punkt i Hegels filosofi: At ethvert prosjekt, uansett
hvor velsammensatt, gjennomtenkt og taktisk det er utformet, er dømt til å feile. I Hegels hovedverk Åndens fenomenologi ser vi dette tydelig gjennom bevissthetsstadiene som
hele tiden introduseres og går til grunne, for så å lede veien
videre.2 Igjen avviser ikke Žižek at dette eventuelt kan lede
til en innsikt av positiv idémessig verdi: at menneskeheten,
i lengden, oppnår selverkjennelse. Men fokuset for Žižek
er først og fremst at Hegels filosofi baseres på tanken om
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at ethvert ambisiøst prosjekt, verdensbilde og ideologi er
dømt til å feile, å gå til grunne.3
Det å gå til grunne har stort sett negative konnotasjoner i hverdagsspråket. Men hos (Žižeks) Hegel er dette en
grunnleggende bevegelse som finner sted i alt som synes
å være solid for en tid, om det er et politisk system, en
stat eller et utbredt sentiment i befolkningen: Hver ting
vil en gang modnes og bli gammelt, for så å dø. Bevegelsen
utspiller seg i hverdagen, i språket og måten vi lever våre
liv. Og det er denne bevegelsen, fra alle tings fødsel til alle
tings død, som er ledemotivet i Hegel in a Wired Brain.
Bokens tema
Boken forsøker å sette singularitetsteorien (singularity) på
spissen, med særlig fokus på den sørafrikanske gründeren
og mangemilliardæren Elon Musks prosjekt Neuralink.
Žižek hevder at Musk er en av de mest markante representantene for (og forfekterne av) singularitetsteorien.
Singularitetsteorien ser på det som et mål å koble sammen
menneskers bevissthet til en digital plattform (derav wired brain), som vil gjøre det mulig for oss å kommunisere
direkte, uten tvetydighetene og usikkerhetene som språket vanligvis byr på i hverdagen. Allerede her ser Žižek et
problem i Musks prosjekt, ettersom Neuralink ignorerer
forholdet mellom språk og virkelighet, altså hvordan språk
ikke utelukkende har en instrumentell funksjon, men også
en virkelighetskonstituerende verdi. Singularitetsteorien
fungerer her som den epistemologiske rammen Neuralinkprosjektet er basert på.
Sannsynligvis høres Musks prosjekt om å skape en felles digital bevissthet ut som en dystopisk drøm, men det er
en tanke som til stadig vinner terreng og gjør seg populær
blant forskere, pengesterke entreprenører så vel som den
jevne filosofileser. Formålet til Elon Musk er å utvikle en
mikrochip man kan implantere i kraniet, for slik å komme
nærmere «menneskets forening med det digitale». I Žižek
ord, er singularitet
[…] the idea that, by way of directly sharing my
thoughts and experiences with others (a machine
which reads my mental processes can also transpose
it to another mind), a domain of global shared mental
experience will emerge which will function as a new
form of divinity – my thoughts will be directly immersed in a global Thought of the universe itself (Žižek
2020, 13).
Musk forutsetter at det vil være mulig å ha en direkte kobling mellom et menneskes mentale prosesser og et digitalt
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nettverk som samhandler med, oppfatter og responderer
på disse prosessene. Žižek beskriver det slik: «I think about
something like starting my air conditioner, the computer
deciphers my thought and triggers the air conditioner»
(Ibid.). Det interessante for Žižek er ikke om dette er mulig, men hva en slik teori sier om teoriforfekternes menneskeforståelse. Er følelser, kunnskap og opplevelser noe som
kan lastes opp i det digitale ved hjelp av fysiske bindinger,
eller er det en filosofisk naivitet over Musks prosjekt? Žižek
ser på dette prosjektet som en trussel mot menneskets rike
opplevelser, mens Musk ser på det som et høydepunkt i
menneskehetens utvikling. En tanke som er verdt å ta høyde for tidlig i boken, men som Žižek ikke synes å ta stilling
til, er om Musk egentlig er naiv: Hva om det Žižek anser
som en trussel mot menneskets rike opplevelser nettopp er
noe Musk anser som noe etterstrebelsesverdig? Å besvare
dette krever en utlegning av bokens innhold.
Omtaler krever avgrensning, og ettersom temaene er
vide, velger jeg å fokusere på tre deler i Žižek analyse: (1)
hans kritikk av singularitet og transhumanisme; (2) språk
og symbolikk i lys av negativitet; (3) Adam og Eva, og
hvordan syndefallet er en god illustrasjon på problematikken som her blir reist.
Singularitet og transhumanisme
På hjemmesiden til Neuralink kan man lese: «We’re designing the first neural implant that will let you control a computer or mobile device anywhere you go».4
Mikrochipens fordeler kommer ikke bare i form av å lettere være koblet til det digitale, men også – skal det ha
vært lovet av Musk – muligheten til å ha digital seksuell
omgang, lagre minner og dele synssenteret sitt med sin
kjære i en slags «telefon»-samtale mens man ser på solnedgangen (Ibid., 34-5). Mange betrakter nok dette som enda
en teknologisk nyvinning, men Žižek er skeptisk til verdensbildet som kommer drassende med på kjøpet. Igjen
henger Žižek seg ikke opp i sannsynligheten for hva Musk
har lovet, men heller hvilket verdensbilde et slikt prosjekt
implisitt legitimerer. Žižek retter altså oppmerksomheten
mot de sosiale, politiske og epistemiske implikasjonene av å
romantisere en slik form for teknologi. Og følgelig er det
den filosofiske naiviteten til Musk og Neuralink-prosjektet
som opptar Žižek.
Hva angår Neuralink, gjør Žižek rede for den idéhistoriske bakgrunnen til posisjonen (singularitet) som teknologioptimister á la Musk forfekter. Han hevder at Musks
prosjekt minner om «bio-cosmism», som i 1920-tallets
Sovjet var en slags «skyggeideologi»; en blanding av vulgær materialisme og gnostisk spiritualisme som represen45
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terte et nærmest okkult ideal for Sovjet-marxismen. Žižek
skriver:
[…] its main theses were: the goals of religion (collective paradise, overcoming of all suffering, full individual immortality, resurrection of the dead, victory
over time and death, conquest of space far beyond the
solar system) can be realized in terrestrial life through
the development of modern science and technology
(Ibid., 49).
Parallellen til Neuralink og den moderne transhumanismen er tydelig. Fellesnevnerne her kan sies å være ønsket
om å overskride dødeligheten, oppnå evig liv, samt avskaffe unødvendig lidelse (eller alle former lidelse som sådan).
Hvordan kan man realisere slike mål? Jo, igjen er svaret
det samme som med sovjeterne: Ved at mennesket forenes
med teknologien. Det kommer i form av at personers hjerner og nevrale forbindelser lastes opp til en digital plattform, slik at man vil stimulere de opplastede individene og
dermed frembringe en slags herlig lykketilstand.5
Žižek problematiserer også hva deltakelsen i singularitet har å si for kontroll og overvåkning. For Musk er dette
46
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problemet lett å løse ved at individene selv bestemmer når
(og om) de vil delta eller ei. Men er det selvsagt at mennesket vet når det er overvåket og kontrollert? Oppleves
kontroll nødvendigvis som at man kjenner en ekstern kraft
trekke i trådene? Nei, hevder Žižek. Kontroll er i tillegg
mer effektivt når de kontrollerte ikke aner at de er det. I
en av sine nyere utgivelser, Like A Thief In Broad Daylight:
Power in the Era of Post-Humanity (2018), illustrerer Žižek
dette poenget med et eksempel hvor en gruppe forskere
styrte en labrotte ved hjelp av en fjernkontroll tilkoblet
rottens nevrale bevegelsessenter.6 Rotten opplevde ikke
å bli styrt av en ekstern kraft og spontanitetsopplevelsen
var den samme som hvis den hadde gjort bevegelsene selv.
Tanken om å laste opp bevisstheten sin til en digital plattform kan i så måte frarøve oss vår individualitet og evne
til å fatte frie, spontane beslutninger gjennom teknologisk
manipulasjon. Det skjer også uten at vi selv aner det, ettersom hver tanke, bevegelse og nerveaktivitet likevel vil
oppleves som noe spontant – kanskje til og med som intendert fra vår egen side.7 Žižek oppsummerer: «What we
get here is a unique new form of the ‘unity of the opposites’ where subjective exercise of freedom coincides with
objective control» (Ibid.).
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Selv om Žižek ikke gjør denne koblingen i sin nye utgivelse, kan dette også sees i relasjon til oppstyret rundt dataanalyseselskapet Cambridge Analytica og hvordan deres
innblanding i politiske valgkampanjer stiller nye spørsmål
om hvorvidt vi egentlig er så frie som vi tror. Žižek har
tidligere poengtert at øyeblikkene hvor vi opplever å være
mest frie som oftest er de gangene vi er mest under påvirkning og kontroll (jeg tar opp mobilen min for å surfe
rundt på nettets anarki, og ender opp i en slags selvforsterkende syklus hvor innholdet jeg får servert er basert på
tidligere søk; mobiltelefonen har lagret min digitale atferd,
og algoritmene reproduserer den). Med den stadig mer
omgripende teknologien, som gjennomsyrer stadig mer av
vår hverdag, kan vi driste oss til å hevde at friheten vi vanligvis assosierer med våre spontane opplevelser i større grad
er truet; at muligheten for overvåkning, manipulering og
kontroll kontinuerlig henger over oss. På dette grunnlaget
ser Žižek noe svært farlig med Neuralink-prosjektet, spesielt i relasjon til spørsmålet om fri vilje og manipulasjonen
som finner sted rundt våre opplevelser av spontane valg.
Et mulig problem for Žižek er at han simpelthen antar at singularitetsteorien «bryr seg om» menneskets frie
vilje. Hva om det egentlig er et premiss for teorien at den
søker å utradere den frie viljen, gitt at de kanskje betrakter
den som falmende, som en kilde til usikkerhet og lidelse?
Likhetstrekkene mellom teorien i dag og når dens sovjetiske forgjenger speiler også situasjonen begge tidene forholder seg til. For Sovjeterne var det sentralt å forene folket
til en digital bevissthet for å sikre produktivitet, effektivisering av arbeidet og å opprettholde den politiske stabiliteten som stadig var under trussel. På lik linje befinner vi
oss i en global klimakrise som til stadig vekker totalitære
sentimenter, ettersom sentralisering av makt og samfunnsmessig overstyring for mange synes å være svaret på hvordan man skal organisere seg i møte med klimakatastrofen.
Denne modellen står i kontrast til det vestlige, ineffektive
og flytende demokrati. Og for å sikre at folket føler en
forening, villighet og lykke under etableringen av en totalitær organisering av samfunnet, synes singularitetsteorien
å være svaret: Vi beholder vår spontanitetsopplevelse samtidig som kontrollen er utenfor vår makt, i hendene til interesseaktører og byråkrater. Žižek tar ikke dette i betraktning og fokuserer på andre negative aspekter, som synes å
være implikasjoner singulairtetsforfekterne er klare over og
er villige til å nedprioritere. «Målet er nettopp å oppheve
det individuelle mennesket», vil singularitetsteoretikeren
si. Forskjellen mellom Musk og Žižek synes i så måte å
være verdiene de står for: Žižek redegjør for hvordan dette
vil påvirke menneskets selvforståelse og vilje, mens Musk
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og singularitetsteorien nettopp har som mål å forandre på
disse aspektene ved mennesket.
Går vi vekk fra spørsmålet om digital kontroll og over
til Hegel, har begrepet om singularitet, slik det formidles
av Žižek, noen likhetstrekk med den tyske idealismens virkelighetsforståelse. For den tyske idealismen, så vel som
singularitetsteoretikerne, er målet å utlegge tanken om et
slektskap mellom mennesket (sjelen, subjektet, tenkningen) og den materielle virkeligheten (sansning, objekt,
ting). Men fremgangsmåten er annerledes:
The difference that separates German Idealism from
the theorists of Singularity is that, for German Idealists,
this full unity of Spirit and reality is already achieved
in philosophical speculation (or, in a more mystical
version, in theosophical experience): our human selfawareness plays a central role in the cosmos itself since,
in it, reality becomes aware of itself and god becomes
fully actual. For theorists of Singularity, on the contrary, we, finite humans, cannot actualize the full unity of
Spirit and reality – our separate individual awareness is
a too strong an obstacle (Žižek 2020, 63).
For å oppsummere likheten med et eksempel, tenker singularitetsteoretikerne8 at når man har vondt eller er sur, vil
man – fremfor å leve seg inn i de vonde følelsene – snarere
fortolke meningen bak disse reaksjonene, som kroppen er
kilden til. Følelsene er ikke «ekte» i så måte, men et biprodukt av nevral og kroppslig aktivitet. Neuralink gjør
det mulig å forstå opphavet til slike spontane opplevelser
og behandle dem, fremfor å leve seg inn i de umiddelbare
inntrykkene som viser seg. For Hegel er tilnærmingen til
den fysiske verdenen lik, der enhver tilfeldighet (plutselig sinne, tristhet, krig, fattigdom) kun er tilsynelatende,
ettersom det hinter til en underliggende tendens ved helheten. Kortfattet kan man si at begge posisjonene er et
forsøk på å kartlegge en lovmessighet bak det man ellers
ville tenkt var tilfeldig.
Den veldig generelle likheten er likevel begrenset, ettersom singularitet – et slektskap mellom mennesket og
verden – er noe mennesket skal oppnå (ved hjelp av teknologiske nyvinninger), mens slektskapet Hegel beskriver
er noe mennesket alltid delvis befinner seg i når det lever.
Alt fra følelser til tanker og innfall er for Hegel noe som
oppstår av nødvendighet, og disse fenomenene oppnår vi
innsikt i ved å leve oss inn i og å la dem gå til grunne, altså
oppheve dem. Vi er altså, i Hegels øyne, i utgangspunktet
utstyrt med evnen til å oppnå kunnskap om verden, ettersom alle erfaringer en gang vil ta slutt, og at vi i ettertid vil
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være i besittelse av kunnskap om denne erfaringen. Man
kan si at Hegel anser prosessen hvor vi erfarer som sentral,
mens singularitetsteorien retter seg mer mot en endelig tilstand med absolutt innsikt i de menneskelige erfaringers
underliggende natur. Neuralink vil kunne se hva som gjør
at vi føler det vi føler ved å registrere fysiske forhold i kroppen, mens Hegel fokuserer på å leve seg inn i og fullbyrde
erfaringene.
Vår spekulasjon – tenkning, undring, refleksjon – kan
ikke finne sted i et vakuum, men oppstår alltid innenfor
spesifikke kontekster og sammenhenger; med gitte kulturelle, historiske, sosiale, epistemiske og materielle betingelser. Derfor krever ikke (Žižeks) Hegel teknologi for å
oppnå innsikt i tingenes tilstand, siden mennesket er utstyrt med en naturlig evne til å forstå verdens fenomener
gjennom undersøkelse og innlevelse. Tvert imot kan en
nyvinning som Neuralink ødelegge for den berikende opplevelsen av å involvere seg, leve seg inn i og sparre med
prosessen ethvert menneske, så vel som menneskeheten i
sin historiske gang, gjennomgår i møte med diverse innfall, tanker, ideologier og så videre. Sammenfattet kan man
si at singularitetsteorien reduserer menneskelige opplevelser til fysiske forbindelser, som fører til at den utelukker
kunnskapsprosessen og antar at kunnskap er noe man like
godt kunne ha lastet opp i en minnepinne likesom i menneskets bevissthet. Med en slik kunnskapsteori forstås også
menneskets mulige kunnskap om og opplevelse av verden
som noe man kan oppnå direkte ved hjelp av teknologi,
slik at man unngår de motstridende, ufullkomne og problematiske hindringene mennesket vanligvis møter på i sin
gang.
Denne bemerkningen fra Žižeks side viser til en viktig
filosofisk innsikt: hvordan erfaringer i livet berikes ved at
man involverer seg i dem. Å lese en bok på 1000 sider
høres for mange ut som en stor oppnåelse, men sjeldent
spør man om opplevelsen av dette, om det var en lærerik
prosess. Dette synes for Žižek og andre kulturkritikere å
være et tegn på vårt resultatorienterte samfunn, der innhold erstattes med tall og resultattenkning (instrumentell
fornuft). Og dette påvirker måten vi forstår kunnskap og
læring: at kunnskapsobjektet krever at man engasjerer seg
i samspillet, og at kunnskapen blir mer rik desto mer man
er villig til å involvere seg i dette. Denne delen av Žižeks
kritikk av Neuralink er også en kritikk av samfunnets
fremherskende økonomiserte og atomiserte ideologi.
Altså er ufullstendigheter, usikkerheter og problemer
som oppstår når mennesket utvikler et bekjentskap med
noe i verden helt sentrale trekk for vår individuelle og kollektive innsikt om verden og oss selv. I boken angir Žižek
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det klareste eksemplet på dette, nemlig sex. I romantiske,
erotiske og seksuelle relasjoner er hele spenningen og dybden av opplevelsen noe som oppstår i kraft av det motsetningsfylte samspillet mellom partene. Fenomenet «sex»
berikes desto mer man er i stand til å leke med de usikre
konnotasjonene som følger ens deltakelse i samspillet. I
singulariteten vil derimot et fenomen som sex nivelleres,
bli fattig og oppleves som et rent primitivt behov:
Imagine a seduction scene between two subjects whose
brains are wired so that the other’s train of thoughts is
accessible to me: if my prospective partner can directly
experience my intention, what remains of the intricacies of seduction games? Will the other not react with
something like: “OK, I know you desperately want to
fuck me, so why are you asking me all those stupid
things about the movies I like and what I would like to
have for dinner? Can’t you feel that I would never have
sex with you?” (Ibid., 105).
Singularitetsteoriens filosofiske naivitet viser seg ved at
den ikke tar i betraktning hvordan mening genereres i
kraft av et samspill (relasjonelt, kulturelt, historisk etc.)
– en prosess som krever deltakelse. Tanken om mennesket
som deltakende er utelukket hvis man reduserer alle dets
komponenter til fysiske forhold som en maskin kan oppfatte. I introduksjonen ga jeg en kortfattet forklaring på
hva som kjennetegner Žižeks tolkning av Hegel, og hvis
man fokuserer på å gå til grunne som en prosess vårt forhold til verden kjennetegnes ved, er det denne bevegelsen
Žižek mener mangler i singularitetsteoriens kunnskaps- og
virkelighetsforståelse. Man lærer og forstår ved å involvere
seg i en prosess, og denne prosessen er det som gir innsikter og kunnskaper den rikdom vi forbinder med dem.
Singularitetsteorien har på dette punkt ignorert en viktig
del av menneskets måte å forholde seg til verden på, at
kunnskapers og opplevelsers mening genereres i en tvekamp mellom oss og virkeligheten. Kunnskap i en singulær, digital bevissthet er ikke umulig, men dette vil være en
flat, kjedelig kunnskap, blottet for mening og verdi, siden
vi ikke har involvert oss i å oppnå den.
Språk og symbolikk
I kapittel 6, «Reflexivity of the Unconscious», går Žižek
lenger med sin negativitetsbaserte ontologi i sin kritikk
mot Musk og singularitetsteoretikernes naive realisme.
Her er Freud like tilstede som Hegel:
Our question is here again: can neuralink capture this

ARTIKKEL

mode of the Unconscious, not the Unconscious as the
substantial base of subject’s being but the Unconscious
as the virtual point of reference that exists (or, rather,
insists) only as the absent point of reference of its effects, the Unconscious as the cause which doesn’t precede its effects but is only actualized in its effects and
thus retroactively caused by them? (Ibid., 98).
Med sitt fokus på det underbevisste formulerer Žižek en
erkjennelsesteori som er basert på negativitet og det underbevisste. Med dette menes at virkeligheten ikke simpelthen er gitt, empirisk og faktisk, men konstituert av
symboler og kulturelle fenomener som underbygger vår
virkelighetsforståelse. I tillegg mener Žižek at fenomener
også får en ladning i kraft av hva de ikke er (kaffe uten koffein er egentlig bare kaffe uten koffein, men dette «uten»
er med på å gi produktet en bestemt ladning). Språk har
altså ikke kun en instrumentell og refererende funksjon
i vår samhandling med verdens objekter, men spiller en
konstituerende rolle for vår virkelighetsforståelse. Med
dette i betraktning, kritiserer Žižek singularitetsteorien for
å ignorere det meningsgenererende samspillet som skapes i
hverdagens språk og symbolikk.
Men hvilken språkforståelse impliserer egentlig singularitetsteorien, og hvorfor er dette viktig? Som tidligere
nevnt, ser Musk for seg at man blant annet skal kunne ha
digital seksuell omgang. Med dette ser Žižek et problem,
ettersom seksuell omgang ikke simpelthen kan reduseres til
aktiveringen av nerver i hjernen, men har symbolske, negative og kulturelle aspekter ved seg, som nettopp er med
på å gi sex den meningen vi forbinder med den. Sagt med
andre ord: Den positivistiske forståelsen av menneskelige
opplevelser som singularitetsteorien fremmer, utelukker at
disse opplevelsene alltid har en relasjon til vår symbolske
forståelse av disse opplevelsene. Det manglende hensynet
til språk og symbolikk, især i vår vitenskapsoptimistiske
tidsalder, kan gjøre at vi glemmer hvor kompleks vår virkelighet er, og at denne ikke kan reduseres til positive, fysiske
nerveimpulser. Sex kan ikke reduseres til den fysiske og
faktiske akten, men har en sosial og kulturell ladning.
We should thus, as Hegel and Marx did long ago, distinguish between two ‘natures,’ the immediate ‘natural
nature’ (biological life) and the ‘second nature,’ a social
product which acquires a fake autonomy and dominates individuals as their fate. And it is similar with
sexuality: human sexuality is by definition never just
a means of survival (reproduction), it is by definition
always ‘denaturalized,’ imposing on its biological foun-
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dation its own rhythm (Ibid., 59).
Vår «andre natur» skapes av symbolikk og språk, og det er
dette aspektet ved vår virkelighet som tilføyer verdien og
rikdommen vi forbinder med den. I forbindelse med dette
gir Žižek et annet eksempel som baserer seg på negativitet:
Å erklære sin kjærlighet til noen er ikke en positiv akt, men
en handling som er sammensatt av negasjoner, tvetydigheter og mangler. Meningen ved erklæringen oppstår ikke
kun av det som bokstavelig blir sagt, men hovedsakelig
av hva uttrykket ikke er i stand til å fange opp – det erklæringen mangler: «[…] ‘Hugh-Grant-paradox’: the hero
tries to articulate his love to the beloved, he gets caught
in stumbling and confused repetitions, and it is this very
failure to deliver his message of love in a perfect way that
bears witness to its authenticity» (Ibid., 81). Hadde derimot den elskende klart å gi en full utredning av sin intense
kjærlighetsfølelse, ville det blitt mottatt som vulgært og
mistenkelig. Her kan man for eksempel tenke på hvordan
de vakreste kjærlighetsdiktene ikke er de mest deskriptive,
men heller de med et enkelt, banalt og barnslig preg. Det
samme poenget belyses fra en annen synsvinkel i Žižeks
Less Than Nothing: Hegel and the Shadow of Dialectical
Materialism (2012):
At this level, truth is no longer something that depends
on the faithful reproduction of facts. One should introduce here the difference between (factual) truth and
truthfulness: what makes a report of a raped woman
(or any other narrative of a trauma) truthful is its very
factual unreliability, confusion, inconsistency. If the
victim were able to report on her painful and humiliating experience in a clear way, with all the data arranged into a consistent order of exposition, this very
quality would make us suspicious (Žižek 2012, 24).
Likesom en kjærlighetserklærings intensitet uttrykkes ved
at man snubler over ordene sine, er virkelig traumatiske
øyeblikk noe som uttrykkes ved at vi ikke er i stand til å uttrykke dem.9 Hvilken relevans har dette for Žižeks kritikk
mot Neuralink? Vel, det er relevant fordi han kritiserer det
epistemologiske grunnlaget som prosjektet er tuftet på:
Musk simply assumes that our thoughts are present in
our mind independently of their expression in language, so that if I connect my brain directly with another’s
brain, the other individual will experience my thoughts
directly with all their wealth and finesse, not distorted
by the clumsiness and simplification of language (Žižek
2020, 38).
ALI JONES ALKAZEMI

49

Illustrasjon av Sindre Brennhagen

50

DIGITAL UTOPI, MENNESKELIG DYSTOPI

ARTIKKEL

Problemet Žižek forsøker å poengtere med Musks posisjon, er at det nettopp er i kraft av språkets «clumsiness
and simplification» at vi er i stand til å uttrykke mening
i visse tilfeller. Hadde enhver person automatisk visst hva
den andre sa, ville de meningsfulle, verdi- og konfliktladde
delene av vårt liv (sex, mat, kjærlighet, vennskap osv.) forsvunnet, ettersom manglene som opprettholder slike relasjoner ikke ville vært til stede. Dette er et sentralt punkt i
Žižeks tenkning.
Et siste eksempel Žižek anfører på dette området –
og som er en gjenganger han stadig tar opp i bøkene og
i foredragene sine – er en scene fra Ernst Lubitschs film
Ninotchka fra 1939, hvor en dialog mellom karakterene
forløper på denne måten: «‘Waiter! A cup of coffee without cream, please!’ ‘I’m sorry, sir, we have no cream, only
milk, so can it be a coffee without milk?’» (Ibid., 102). For
en maskin er det umulig å forstå den reelle forskjellen mellom de to kaffevariantene, ettersom det til syvende og sist
kommer an på den faktiske kaffen. Mennesket er derimot
i stand til å forstå tings virkelighet negativt, altså at noe
er det det er i kraft av hva det mangler. Et eksempel kan
være hvordan Coca Cola uten sukker (Zero) er et produkt
basert på en mangel, og at denne mangelen (på sukker)
styrker produktets symbolske verdi. For en robot er derimot ting kun det de er, fremfor å være noe i kraft av hva de
ikke-er. Roboter gjenkjenner, mennesker erkjenner, kunne
man si. Dette er et sentralt poeng, ettersom Žižek ut fra
dette utleder en mer generell påstand om den særegne måten mennesket forholder seg til sin tilværelse. Hva menes
med dette? Jo, eksempelvis at konseptet sex ikke simpelthen er penetrering og orgasme, at det ikke kan reduseres
ned til den fysiologiske akten, men at det er et symbolsk
tillegg som skaper og utgjør aktens verdi og mystikk.10
For å sammenfatte denne kritikken kort, beskriver
Žižek hvordan den positive virkeligheten som singularitetsteorien tar høyde for, er en virkelighet som er tappet for
det symbolske, underbevisste og negative, og derfor tappet
for fylde og mening. Problemet som melder seg når man
reduserer tanken til en «Wired Brain» er at et slikt prosjekt
utelukker negativitet. «Wired Brain»-hypotesen tenker seg
menneskets virkelighet som positiv, som ting vi forholder
oss til i kraft av vårt instrumentelle forhold til språk. «[…]
when I perceive a gun in front of me, it is the abstract-universal word ‘gun’ associated with it which confers on my
perception the rich and complex texture of meaning that
colors this perception» (Ibid., 38). Med andre ord kan ikke
en språkløs og fysisk virkelighet – en virkelighet basert på
nerveimpulser i hjernen, et liv i singularitet – være preget
av det underbevisste, av det komplekse samspillet mellom
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hva ting er og ikke er. Žižeks innvending er viktig siden
den forklarer hvordan ting ikke simpelthen er ting, men
heller at mening genereres i et samspill mellom uttrykk og
mangelen derav, som skaper dybden vi forbinder med våre
hverdagsopplevelser.11
En innvending som kan rettes mot Žižeks språkfilosofiske analyse, er at han ikke tar høyde for muligheten for å
positivt innstille nevrale forbindelser som kan berike nettopp de menneskelige opplevelsene han anser som truet.
Det vil si at hvis blant annet sex ikke kun er noe fysisk,
men noe sosialt, historisk og kulturelt, kan det fremdeles være en måte å innstille dette i hjernen ved hjelp av
Neuralink-teknologien. Fysikalistisk tenkt er det da mulig
å gi disse opplevelsene den fylden som Žižek mistenker vil
gå tapt. Slik kan en digital kjærlighetserklæring være like
sterk som den er for oss i vår hverdag. Et problem med
denne innvendingen er at det kan anses som noenlunde
skummelt at teknologien skal innstille verdiene som bestemte opplevelser har i fysisk form. Det kommer av at sex,
kjærlighet, vennskap og språkets tvetydigheter kan tenkes
å være fenomener som er situasjonsbetinget og individuelle, slik at det er noe problematisk med å se for seg at
dette kan oppleves universelt, likt på tvers av mennesker.
Vi forholder oss til språket og det sosiale ved å lære oss det
selv, som vi gjør på hver vår måte. Tanken om at vi ikke
hadde trengt denne opplæringen, men at en maskin skulle
gjøre at vi opplevde verden med en forutinntatt og fyldig verdiramme, er eo ipso problematisk og har totalitære
konnotasjoner. Samtidig virker ikke dette som en løst sak,
og det er tenkelig at singularitetsteorien kan komme på
en måte å gjøre menneskets opplevelser fyldige gjennom
Neuralink og lignende prosjekter.
Adam, Eva og syndefallet
Muligheten for å havne i en positiv språkløs sfære er derimot ingen umulighet, hevder Žižek. Problemet er bare at
dette ikke vil fremstå som den harmoniske virkeligheten vi
tror den vil være, men snarere en sterkt fremmedgjørende
tilværelse (Ibid., 14). Det vil være en tilværelse hvor vi kan
oppleve og tenke det meste, men på en måte som er frarøvet meningen vi knytter til ord, idéer og innfall.
The subject that will survive will thus not be the bearer
of the wealth of inner experience – all that wealth of
feelings, passions, fears, dreams and hopes, etc., could
well be drowned in the collective space of Singularity.
The subject will survive as a pure $, the vanishing
point of negativity separated from all its experienced
content (Ibid., 177).
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En parallell blir så trukket til syndefallet (the Fall).
Tidligere beskrev jeg hvordan singulariteten handler om
at mennesket en gang skal oppnå et slektskap med verden,
mens (Žižeks) Hegel tenker at vi allerede innehar et slektskap med helheten, og at det bare gjenstår å realisere det
gjennom tenkning og spekulasjon. Men hva er det figurer
som Musk og andre singularitetsentusiaster egentlig ser for
seg når de tenker menneskets slektskap med verden? Det er
en tilstand parallelt med livet i Edens hage, der korrelasjonen mellom kroppslige impulser og en psykisk forsoning
med disse impulsene sammenfaller. Seksuell opphisselse
vil i dette tilfellet ikke oppstå tilfeldig, men av nødvendighet. Men for oss her-og-nå-levende, som hverken befinner
oss i paradis eller singularitet, oppleves seksuell opphisselse
som en ukontrollerbar kraft i vårt indre, en lyst som gjør
at vi insisterer litt mer på aktiviteten enn det som kanskje
er nødvendig fra et biologisk standpunkt: «And, as was
already pointed out by Saint Augustine, the punishment,
the price Adam had to pay for his Fall, was, quite appropriately, that he was no longer able to master fully his body
– the erection of his phallus escaped his control.» (Ibid.,
53). Musks naivitet beror således på en tro om at følelser
egentlig ikke er det de umiddelbart viser seg som, men
heller tegn på en rendyrket kroppslig-nødvendig prosess.
Det er nok ingen tvil om at følelsene vi har stammer fra
kroppen, og at en nyvinning som Neuralink kan være en
maskin som «kjenner oss bedre enn vi kjenner oss selv» i
så henseende (oppfatte nerveimpulser og balansen mellom
reseptorer i hjernen etc.). Men med dette undermineres
fylden av våre menneskelige opplevelser, ettersom de i singulariteten vil kunne reduseres til en naturlig nødvendighet, som vil etterlate oss med en følelse av å være splittet
mellom den umiddelbare virkeligheten vi opplever og vår
rasjonalisering av disse opplevelsenes fysiske årsak.
I dette tilfellet kan man si at singularitet står i kontrast
til «å faktisk tro på det man ser og opplever», noe Žižek
merkelig nok betegner som sensuell realisme. Med dette
knytter Žižek sensuell realisme til syndefallet: «The object
responsible for the Fall, of course, was Eve: Adam fell when
the view of Eve naked momentarily distracted him and led
him astray into believing that Eve in herself, directly and
not only occasionally, was the cause of his sexual pleasure»
(Ibid., 53). Adam falt da han trodde at det var Eva, og ikke
det faktum at han var mann, som forårsaket opphisselsen.
Žižek forsøker å vise at adferden Neuralink vil registrere
oppfatter mennesket på linje med denne analogien: At vi
er mekaniske dyr som ikke bør bli altfor fanget opp i våre
spontane inntrykk. Slik er det å falle – å virkelig tro på
det man ser, tenker, føler og hører – noe som kan unngås
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hvis mennesket oppnår singularitet, ettersom ingenting vil
være fundert på tilfeldige og umiddelbare impulser, men
heller på noe som kan spores tilbake til faktiske og fysiske
forhold. Singularitetsteorietikere tror altså at mennesket
grunnleggende sett er et fysisk vesen, og at alle våre opplevelser kan ledes tilbake til fysiske forbindelser, slik at vi
ikke må tro at det som umiddelbart finner sted er ekte i seg
selv, men heller noe som kan forklares ved faktiske forhold
(å vise til verifiserbar empiri; «fakta» så å si). Innstillingen
kan karakteriseres på følgende måte: Et liv utenfor singulariteten oppleves tilfeldig, manglende og ufullstendig, og
vi vil oppnå innsikt i våre spontane behov og valg ved å ha
en teknologisk dings som kan måle opphavet til disse tilsynelatende spontane fenomenene. Følger man tankegangen
til sitt ytterpunkt, kan vi tenke at den også impliserer sentimenter som: Hitler kunne ha fått terapi og snakket om
sin barndom eller tatt medisiner, fremfor å utløse nevrosen
sin i form av diktatorisk ødeleggelse og massemord.
Denne romantiseringen av en tilstand der tanken forsones med det fysiske er problematisk: Hvordan skal vår subjektivitet forholde seg til disse faktuelle benevnelsene? Det
er ikke slik at mennesket subjektivt vil oppleve en katarsis
i møte med en maskin som kjenner til alle våre underliggende fysiske impulser (du er ikke deprimert, du mangler
bare litt serotonin – «skal jeg liksom være kurert nå?», vil
de fleste nok svare). Žižek skriver: «In short, the subject
will be divided more than ever, divided not between itself
and its other(s) but divided in itself, between its content
(separated from it) and the punctuality of $ (barred zeropoint of subjectivity)» (Ibid., 177). Subjektet vil på grunn
av dette ikke finne en ro i møte med Neuralink, maskinen
som «kjenner deg bedre enn du kjenner deg selv», men i
større grad oppleve en fremmedgjøring. Subjektet vil være
karakterisert av å være et rent kutt ($). I Lacans psykoanalytiske teori symboliserer $ subjektet, en splittelse i ens
møte med verdens motvekt og faktisitet.12 Det er denne
mangelen vi vil oppleve i singularitet, hevder Žižek.13
Som jeg tidligere skrev, handler ikke bekymringen om
hvorvidt Neuralink-prosjektet og drømmen om singularitet er mulig å oppnå. Det dreier seg heller om implikasjonene av en romantisering om menneskets fusjon med
teknologien – den filosofiske problematikken knyttet til
vårt forhold til språk, menneskelighet og subjektivitet.
Den filosofiske naiviteten bærer preg av en manglende forståelse av hvordan mening skapes i hverdagens, i språkets
og relasjonenes dynamiske samspill. Singularitetsteorien
søker å overskride alt som kjennetegner den menneskelige tilværelse; de vil ikke vite av eksistensens ufravikelige
grunnvilkår; de har en nærmest ideologisk aversjon mot
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sykdom og død. Det transhumanismen dog neglisjerer –
ja, kanskje til og med fortrenger – er hvordan det nettopp
er alt det uperfekte ved livet, forferdelighetene, lidelsene
og problemene som genererer mening, og hvordan vår tilkortkommenhet til å uttrykke oss fungerer som et positivt
supplement til det vi forsøker å uttrykke. For å oppleve
disse tilkortkommenhetene kreves innlevelse, fremfor et
ironisk og vitenskapelig forhold til alle følelser vi vanligvis
opplever som spontane. Kanskje Adam er en mann som
blir opphisset av kvinner, men Eva kan fremdeles være den
kvinnen han for øyeblikket er tiltrukket til; han kan fremdeles føle ekte følelser.
Denne delen av boken er den vanskeligste å forstå hensikten med, ettersom den i større grad omtaler om den teoretiske forståelsen av mennesket som singularitetsteorien
forfekter, fremfor hva dette in concreto har å si i henhold
til Musks prosjekt. (Men kan man se dem uavhengig av
hverandre eller er det to aspekter ved én og samme sak?).
Samtidig lever denne delen mest opp til å vurdere aspekter ved Neuralinks epistemiske forståelse, som er bokens
hensikt og derfor dens teoretiske hoveddel. Det teoritunge
resonnementet gjør det derimot vanskelig å følge Žižeks
tankerekke hvis man ikke leser kapittelet flere ganger, og
det synes å være en svakhet ved formidlingsevnen hans i
denne omgangen. Det er uklart om det er kapittelets vanskelighetsgrad eller robusthet som gjør denne delen vanskelig å kritisere.
Epilog
Hva er Hegels plass midt i det hele? En som leser boken vil
kanskje anse den som ett av Žižeks mange feilede forsøk på
å gjøre den hegelianske filosofi dagsaktuell. Man merker
tidlig at Freud og Lacan til sammen utgjør en større del
av boken enn det Hegel gjør, og det fremstår nok problematisk for lesere som ikke er så godt kjent med Žižeklitteraturen fra før. Med dette i betraktning kan tittelen
virke som en tom tillokkelse, en ledetråd som skal poengtere at Hegel fyller 250 år. Dette perspektivet kan da få en
til å konkludere med at Hegel er en forgangen skikkelse, et
spøkelsesaktig navn som slenges rundt uten hensikt.
Hvis man dykker dypere vil man se at det er en gjennomgående tendens i hele boken som leder oss tilbake til
Hegels teori om det absolutte. Det absolutte betegner i
Žižeks lesning en uoverstigelig grense for vår tenkning, det
som er og som vi befinner oss i. Hvis vi går tilbake til
innledningen som kort kartla Žižeks tolkning av Hegel,
kan vi samtidig se at det absolutte punktet er dømt til å
gå til grunne: «The Hegelian ‘Absolute Knowing’ does not
imply that Hegel ‘knew it all,’ it stands precisely for the
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realization of an unsurpassable limit» (Ibid., 1). Her ser vi
igjen hvordan Žižek har videreutviklet et filosofisk system
om menneskets forhold til stadiene man befinner seg i;
stadiene som blomstrer opp og går til grunne.14 Hele vårt
språklige, mellommenneskelige og epistemiske univers er
basert på at vi lærer oss selv å kjenne i en slik prosess. Av
dette kan man si at Hegel tross alt er en aktuell skikkelse
som er anvendbar i møte med samtiden og den voksende
teknologioptimismen.
Hegel in a Wired Brain handler om å sette pris på det
ufullstendige og uperfekte ved vår tilværelse, som en kritisk motvekt til vår tids teknologiske optimisme og transhumanisme. Žižek er ikke simpelthen skeptisk til dette,
men viser til eventuelle hull og tapte muligheter ved det
epistemiske grunnlaget for et slikt prosjekt. Å være en kritiker i Kants ånd er noe som står Žižek nært: Han kritiserer de som står imot teknologi likesom teknologioptimistene, høyresiden som venstresiden, kapitalisme og
kommunisme, det patriarkalske samfunn og motkulturelle strømninger. Heller enn å velge side er Žižeks mål
å komme nærmere en forståelse av mennesket gjennom
kritikk, ettersom undersøkelsen av det som trues og må
reddes tvinger oss til å se nøyere på nettopp hva det er som
trues. I dette tilfellet er det kanskje selve menneskeligheten
som er under trussel av post- og transhumanistenes optimisme, som har gjort at man samtidig blir nødt til å gjøre
rede for nettopp hva det er som kjennetegner mennesket,
i motsetning til det posthumanistiske menneskebildet singularitetsteorien og Musk fremmer.
[…] if we are effectively entering a post-human era,
how does this fact allow us to perceive in a new way the
essence of being-human? As a rule, we can only perceive the essential dimension of a certain phenomenon
when its very existence is threatened, in the same way
we can only experience the spiritual weight of a person
when he or she unexpectedly dies (Ibid., 12).
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NOTER
1 Jeg bemerker her at dette utsagnet er mitt eget, og at andre kommentarer kan si det stikk motsatte.
2 Eksempler som Žižek henviser til i et intervju er også oktoberrevolusjonen i 1917, optimismen og industrialiseringen før første verdenskrig,
slutten på den kalde krigen; alle øyeblikk som man tenkte at ville være
gode og fremgangsrike prosjekter, men som endte opp med katastrofale
konsekvenser (stalinistisk terror, massedrap, nasjonalisme, økonomiske
ulikheter, utnyttelse osv.).
3 Et interessant poeng å trekke frem med tanke på å gå til grunne,
som er et utsagn Hegel bruker i sin filosofi, er at utsagnet bærer på en
tvetydighet på tysk. Zugrundegehen betyr både at man går til grunne,
fortapes, møter avgrunnen, men også at man når en grunn, møter på
resultatet, har formet et grunnlag. Det er denne dobbelte betydningen
man bør ha i bakhodet i denne diskusjonen.
4 https://neuralink.com/approach/
5 Se kapittelet «The Impasse of Soviet Tech-Gnosis» i omtalte bok.
6 Žižek siterer en artikkel i nevnte bok som beskriver dette nøyere:
«Imagine someone remotely controlling your brain, forcing your body’s
central processing organ to send messages to your muscles that you
didn’t authorize. It’s an incredibly scary thought, but scientists have
managed to accomplish this science-fiction nightmare for real, albeit
on a much smaller scale, and they were even able to prompt their test
subjects to run, freeze in place, or even completely lose control over
their limbs» (Žižek 2018, 43-44). Dette er interessant for de som er
glad i dystopiske «fantasier», ettersom Neuralink vil være digitalt koblet
til kroppens nervesystem, som åpner muligheten for en uutholdelig
torturform.
7 Žižek gjør en hel utlegning av Nicolas Malebranches okkasjonalisme
(occasionalism) for å illustrere dette.
8 Med fellesbetegnelsen «singularitetsteoretikere» menes i all hovedsak
Michael E. Zimmerman og Raymond Kurzweil.
9 Ser man dette i lys av Adornos utsagn om at man ikke kan skrive
poesi etter Holocaust, kan man tenke seg at selv det å uttrykke sorg
overfor denne hendelsen er en måte å redusere dens traumatiske kjerne.
Den ufattelige situasjonen som Holocaust representerer kan kun
forklares ved at man ikke er i stand til å forklare den. Žižek trekker ikke
linjen til Adorno i dette tilfellet, men forstår kunstens mulighet for å
begripe en situasjon som Holocaust i tråd med dette: «The horror of the
Holocaust cannot be represented; but excess of represented content over
its aesthetic representation has to infect the aesthetic form itself» (Zizek
2012, 25).
10 Hvis vi følger dette tankesporet videre, kunne man nesten si at roboter ikke ville forstått verdien av såkalt forspill («foreplay»). Forspillet
er et godt eksempel på noe dypt menneskelig, på hvordan vi i kraft
av å leke oss frem til sex samtidig styrker den seksuelle opplevelsen.
Parallelt vil sex uten forspill ofte føles fornærmende for mennesket;
Schopenhauer beskriver orgasmen som djevelens latter, og franskmen-
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nene har som kjent uttrykket «la petite mort» (den lille død). Žižeks
poenger at roboter, for å tøye streken litt langt, ikke forstår forskjellen
mellom sex med eller uten forspill.
11 «[…] the very reduction of the material support of the expression of
an idea can strengthen the expressed content (meaning). To illustrate
this key point, Hegel evokes a wonderful example from the sphere of
education. He notices that small children prefer to draw images using
colours, while later they prefer to do them in grey, with a colourless
pencil. Humanist theorists of education see in this the oppressive result
of educational violence: children’s creativity is thwarted, they are forced
to express themselves wearing the straitjacket of colourlessness […]
Hegel’s reading, however, is exactly the opposite: it is this reduction to
colorless space that, by way of reducing the sensuous wealth, enables the
children to articulate the higher spiritual dimension» (Ibid., 39). Altså
er det i kraft av å kunne bruke det negative i språk at man kan formidle
værens innhold, det er i språkets simpelhet og reduksjon at man gjenkjenner en mangel, og å kunne uttrykke det manglende er igjen det som
gjør at uttrykk gir sterke inntrykk.
12 For å forklare dette begrepet nøyere: I filosofihistorien har man siden
Descartes’ cogito ergo sum antatt at subjektet er det primære, at møtet
med verden starter fra Jeg-et og går over til utviklingen av et bekjentskap med det «ytre». Hos Lacan – og også hos Hegel, vil Žižek hevde
– er det motsatt: Et barn blir født, leker seg rundt i livet i all sin flyt og
utfoldelse, men plutselig oppstår det et kutt i verden som retroaktivt
skaper den subjektive opplevelsen. Et eksempel kan være at et barn har
gjort akkurat det det vil frem til et visst punkt, men at en forelder plutselig gir barnet en regel – «ikke gjør blablabla» – som gjør at barnet blir
klar over at det er noe som ikke har en direkte korrelasjon til verden.
Subjektet er med andre ord ikke et rent subjekt – S – men alltid en
representasjon for et kutt, en splittelse som har funnet sted i verden selv.
Derav presenteres subjektet som $ (splittet, sperret).
13 Denne måten å betrakte subjektet på har sitt utspring i Kants transcendentale appersepsjon, jeg-et: Mennesket er naturligvis en ting, et
objekt man kan forklare og beskrive, men jeg-et er likevel umulig å peke
på. Selv om man skulle sagt alt mulig som utgjorde en bestemt person,
ville denne personens subjektive opplevelse fremdeles være karakterisert
ved et grunnleggende kutt, et skille mellom det selv og beskrivelsene
det er gitt. Poenget til Kant er ikke at jeg-et er ubeskrivelig, men at
det aldri kan fanges opp, at dets essens består i å være splittet fra den
fysiske, fenomenale verden. Hadde man klart å fange subjektet fullt ut
med eksterne beskrivelser, med tredjepersonens objektiverende blikk,
ville det ikke vært noe behov for subjektets egne interne identitet –
selvet som kjenner seg selv innenfra, i førsteperson. Kant skriver: «[…]
‘jeg’, en forestilling som man ikke en gang kan si er et begrep, men en
blott og bar bevissthet som ledsager alle begreper. Gjennom dette jeg,
eller han, eller det (tingen) som tenker, blir imidlertid ikke forestilt noe
annet enn tankenes transcendentale subjekt = x, som bare blir erkjent
gjennom de tankene som er dets predikater. Og, avsondret, kan vi aldri
ha det minste begrep om det; og siden vi alltid allerede må benytte oss
av dets forestilling for å utsi et eller annet om det, blir vi følgelig fanget
i en sirkel» (Kant 2005, 381). Dette er utgangspunktet for Lacans «$»
som ble nevnt i forrige sluttnote.
14 Žižeks forståelse av det absolutte er viktig for å avmystifisere busemannbildet Hegel har fått som en filosof som trodde han hadde nådd
«absolutt viten». Dette bildet har gått ut over Hegels rykte ved at likhetstegn har blitt satt mellom hans tilsynelatende absolutisme og totalitære
politiske syn. Med dette hinter jeg i all hovedsak til resonnementet i
Karl Poppers The Open Society and Its Enemies (1945), som i stor grad
har dominert lærebok-fremstillingen av Hegel. Det er derfor Žižek
poengterer at Hegel ikke trodde at han «visste alt» eller nådde «absolutt
kunnskap».
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