
Det politiskes andet ansigt 
Om den progressive traditions tredje begreb hos Étienne Balibar 
 

For et par år siden sad jeg opslugt af Peter Kemps debatbog fra 2015 ”Løgnen om dannelse – et 

opgør med halvdannelsen” og lod tankerne flyve (eller rettere flyde) omkring dette kritiske begreb 

om ’halvdannelse’, som Kemp forsøgte at genintroducere i en dansk kontekst. Mens Kemp blot syn-

tes at anse halvdannelse som en forvitret, svækket og mangelfuld dannelse, kom jeg snarere til at 

spekulere over, om der ikke var meget mere at sige om dette at være halvt dannet, halvt oplyst, 

halvt demokratisk, halvt politisk. Eller muligvis endda: Mangler vi et politisk sprog til at artikulere et 

felt af 'halvheder' og dermed af usikkerhed, af hverken-eller og afbrudte begyndelser? Det var bl.a. 

disse tanker, der senere ’låste mig fast’, så at sige, på den franske filosof Étienne Balibars nyere 

forfatterskab og særligt hans anvendelse af begrebet ’civilitet’, som ellers er lidt af et fremmedord 

i en dansk kontekst.  

Men før jeg dykker ned i selve emnet, vil jeg lige knytte en kommentar eller to til oplæggets nok lidt 

for lange og prætentiøse titel. Forhåbentlig står betydningen af titlen klarere for jer efter oplægget 

- især dette med 'det politiskes andet ansigt' - men det bør lige nævnes, at det med "den progressive 

tradition" ikke er noget, som jeg vil gå nærmere ind i. Det er et udtryk, som jeg fandt hos Balibar 

uden yderligere forklaring, og som mindede mig om den politiske brug af dét at tale om 'alle os 

progressive' som et samlebegreb for dem, som man nu allerede er enige med. Mit ærinde med 

oplægget er til gengæld ikke at afdække, hvem Balibar kunne være enig eller uenig med i en nutidig 

politisk-filosofisk kontekst, så derfor er udtrykket blot anvendt her som et løbende spørgsmålstegn 

til, hvordan Balibar faktisk kan stilles over for og udfordres af ikke blot andre filosoffer men også 

andre meningsdannere og 'politikere', som vi nu kalder dem, i dag.   

Dette hænger sammen med, hvad jeg anser som en bemærkelsesværdig mangel i den løbende re-

ception af Balibar - hans samtidsanalyser af især nye former for racisme og udviklingen af dét, som 

han har kaldt ’nationalsocialstaten’, samt hans refleksioner over forholdet mellem frihed og lighed 

(sammenfattet i den simple men geniale neologisme ’egaliberté’; frihed og lighed i ét ord) henvises 

og diskuteres f.eks. ofte inden for den akademiske verden. I kontrast hertil synes det tilbageven-

dende tema omkring civilitet hos Balibar nærmest at blive forbigået hvis overhovedet bemærket – 



og hvorfor egentlig det? Forhåbentlig kan dette oplæg ikke blot hjælpe til at klargøre Balibars argu-

menter i den forbindelse men ligeledes kaste lys over og opfordre til diskussion omkring, hvorvidt 

de er relevante for nutidens ’halvpolitik’, hvis der findes en sådan.    

Lad os starte med et essay fra 1997, som er udgivet på engelsk med titlen ”Three Concepts of Poli-

tics: Emancipation, Transformation, Civility” udgivet i det samlede værk ”Politics and the Other 

Scene”. Heri karakteriseres først to væsentlige kategorier, ’politikkens autonomi’ og ’politikkens he-

teronomi’, som hver især kobles til dét, som Balibar benævner en ’etisk figur’ – nemlig henholdsvis 

’emancipation’ og ’transformation’. Med politikkens autonomi henvises der ikke til en abstrakt idé 

om politik som en isoleret samfundssfære, der skaber sine egne love, men alligevel til en vis form 

for selvskabelse eller selvbestemmelse i frihed og lighed inden for et givent fællesskab. Autonomi 

er således lig med en såkaldt ’intensiv universalitet’, hvilket for Balibar implicerer intet mindre end 

en universel ret til politik, en gensidighedsklausul om at ingen kan frigøres på basis af en ekstern, 

unilateral beslutning og uden gensidig anerkendelse som politiske subjekter. Men politik finder sam-

tidig sted uden for sig selv i betingelser, omstændigheder og forhold inden for områder som øko-

nomi, kultur og religion, hvor det ikke-politiske pludselig viser sig som ’eminent politisk’. Det betyder 

dog ikke, at politik er lukket inde af et strukturelt jernbur i form af eksempelvis økonomi som poli-

tikkens absolutte Anden. Tværtimod består politikkens virkelighed i dét, som Balibar kalder en kort-

slutning mellem dets egne og fremmede love, dets autonomi og heteronomi, som netop konstitue-

res og udvikler sig gennem hinanden. Ingen emancipation uden en transformation af friheden og 

lighedens betingelser men heller ingen transformation uden en frigørelse af forandringens subjekt. 

I den forstand hviler denne kortslutningens logik, hvor to modsætninger bogstaveligt talt falder sam-

men eller ind i hinanden, på samme logik som i Balibars påstand om ’egaliberté’: Ingen lighed uden 

frihed og ingen frihed uden lighed. Hvis det blot var den teoretiske model, ville vi således ende med 

noget, som man fristes til at kalde en slags hermeneutisk cirkel eller spiral mellem disse to begreber 

og figurer - en model, som vel også besidder en dragende forklaringskraft. Tænk blot på, hvordan 

det pludselig blev et spørgsmål om de helt store principper, ja, måske netop frihed og lighed inden 

for sportsverdenen, da kvindelandsholdet i fodbold forhandlede om løn med DBU sidste år på bag-

grund af et succesfuldt Europamesterskab - men samtidig hvordan alt dette syntes at falde ned i 

politikkens afgrundsdybe heteronomi igen i løbet af efteråret, om end det forhåbentligt blot er for 

en stund.  



Men der er mere til sagen – eller mindre, alt efter perspektiv! For den gentagne kortslutning mellem 

autonomi og heteronomi indeholder samtidig en særegen mulighed for umulighed, om man så må 

sige, eller med andre ord et slags grænseområde eller limbo, hvor selve politikkens eksistens og idé 

som både emancipation og transformation bringes i fare. Midt i politikkens centrum, dets cirklen 

rundt om sig selv, opstår samtidig dets egen periferi eller kant, hvori subjekter og fællesskaber kon-

fronteres med grænserne for deres egen magt. ’Heteronomiens heteronomi’, som Balibar med et 

tungevridende udtryk betegner denne idé om at være hinsides politikkens heteronomi og dermed 

ovre i en ’anden scene’, hvor vi konfronteres med et ’andet ansigt’ på det politiskes hoved, hvilket 

som alle der kan huske afslutningen på Harry Potter og De Vises Sten ikke plejer at være en behagelig 

overraskelse. Og gudhjælpemig om ikke Balibar introducerer til dette andet ansigt i essayet fra 1997 

ved at bringe en tematik omkring ekstrem vold, etniske udrensninger og menneskelig brutalitet op. 

Som udfoldet i flere andre essays, som er oversat til engelsk i værket ’Violence and Civility: On the 

Limits of Political Philosophy’, drejer det sig især om to ekstremer af vold, der, som det understre-

ges, begge er inkonvertible i en politisk og historisk sammenhæng – det er former eller ydre græn-

ser, som ikke lader sig ’dialektisere’ inden for en større ramme af samfundsforandring eller dét at 

skabe historie, hvorfor de som oftest betegnes som meningsløse eller blot ’onde’.  

De to ekstremer betegnet som ultra-subjektiv og ultra-objektiv vold vadskiller sig imidlertid fra hin-

anden ud fra, hvilken form for identifikation eller dis-identifikation, der synes at være på spil. Sat 

muligvis lidt for simpelt op er ultra-subjektiv vold karakteriseret ved en radikal fiksering af identite-

ter, hvilket sætter subjektet på spil som et instrument til at føre denne fiksering til ende. Ultra-

subjektiv vold er således ikke en form for egoisme eller ’nosisme’, som Peter Kemp har betegnet 

kollektive former for egoisme, hvor det er vi’et (nos på latin), der står i centrum. Ultra-subjektiv vold 

finder sted, når identitet er eller fremstår som langt mere fastfrossent og komprimeret end subjek-

tet selv, en ting i subjektet, som kommanderer over det, og som det må eliminere eller appropriere 

ethvert spor af i andre subjekter. Modsat hertil står den ultra-objektive vold, som ifølge Balibar op-

står i kraft af en radikal opløsning af identitet mellem roller, processer og grupper. Frem for at tvin-

ges til at søge ind i sig selv som ved den ultra-subjektive vold, kastes subjektet snarere frem og 

tilbage i den ultra-objektive slags – subjektet er overalt, som alle og ingen eller som gerningsmand 

og offer på én og samme tid. Således tenderer ultra-subjektiv og ultra-objektiv vold også til at falde 

sammen i det yderste, i ekstremernes ekstremer, hvor subjektet ædes op af et fremmedobjekt 



indefra, samtidig med at objekternes spil river subjektet fra hinanden, som det f.eks. kan tænkes at 

foregå i de områder, som vi meget passende benævner 'ingenmandsland' - eller burde de muligvis 

snarere kaldes intetsubjektsland? 

Men det er alligevel hér, hvor alt håb for politik synes at være ude, at Balibar ikke desto mindre 

forsøger at ’opfinde’ eller måske blot finde en særlig politik kaldet ’civilitet’. Det er en politik, som 

ikke blot skal forsøge at navigere de snævre stræder mellem den ultra-subjektive Scylla og ultra-

objektive Charybdis, men samtidig skabe et rum (eller snarere sted) til politikkens autonomi. Med 

denne særlige etiske figur introduceres således en slags spekulativ fordobling af en politik i anden 

grad, som netop handler om at åbne op for spillet mellem politikkens autonomi og heteronomi, om 

at skabe og kæmpe for, hvad? Ja, sig selv, på sin vis.. Jeg er overbevist om, at ’civilitet’ som etisk 

figur kun giver mening hos Balibar, hvis både vold, identifikation og denne idé om politikkens politik 

tænkes med som tre essentielle elementer – som følgende citat forhåbentlig afspejler (læs det op). 

Om ’civilitet’ så er velegnet som begreb i den forbindelse, har Balibar udtrykt en vis usikkerhed om-

kring i essay’et ’Outlines of a Topography of Cruelty: Citizenship and Civility in the Era of Global 

Violence’ fra 2001. Men hvis vi f.eks. ser på det ’civile’ i civil ulydighed, som er ét af de udtryk på 

dansk, hvor civilitet har sneget sig ind i daglig tale, er det så ikke muligt at lokalisere lige præcis disse 

tre elementer? Det mest åbenlyse element er anti-vold, som oftest tager form af en mere eller min-

dre principiel afstandtagen fra enhver form for fysisk skade på personer og/eller ejendom, når én 

eller flere praktiserer civil ulydighed. Men anser vi det ikke også som nødvendigt, at ulydigheden 

har en vis performativ dimension over sig, at den netop forsøger at åbne op for ny politik - eller 

snarere en ny politik for dette at føre politik. Inden for angelsaksisk litteratur skelnes civil ulydighed 

eksempelvis ofte fra en såkaldt ’conscientious objection’ ud fra sådanne kriterier over ulydighedens 

handling og dets rækkevidde. Sidst men ikke mindst kan det vel ligeledes hævdes, at civil ulydighed 

er civilt ved at hjælpe os med at navigere på ny mellem identifikation og disidentifikation, når det fx 

handler om forholdet mellem en statsmagt og en politisk bevægelse? Hvis ikke den rykker på dette 

sidste felt, ja, er der så overhovedet stadig tale om civil ulydighed? 

Men jeg kan her kun opfordre til en nærmere analyse af civil ulydighed ud fra Balibars etiske figur 

’civilitet’, hvilket rækker ud over dette oplægs rammer, ligesom jeg også vil opfordre til flere pro-

duktive samlæsninger af Balibar med eksempelvis psykoanalytiske eller marxistiske tilgange. Samti-

dig er jeg især overbevist om, at det vil afføde nye teoretiske perspektiver at sammenligne og 



diskutere civilitet som etisk figur med andre filosofiske analyser af civilitet som en fastlagt normativ 

orden hos f.eks. Teresa Bejan, Robert. S Pippin og Linda Zerilli. Mit beskedne bidrag for denne om-

gang tager udgangspunkt i den førnævnte bemærkelsesværdige mangel i den løbende reception af 

Balibar – for kan det være, at denne mangel er en form for symptom på, at vi tenderer fortsat til at 

tænke ikke blot civilitet men i det hele taget dette at skabe og indgå i politik ensidigt som et spørgs-

mål om identifikation – om som subjekt at identificere med dette parti, denne bevægelse, denne 

ideologiske position. Dét, som både Balibars forfatterskab samt udviklingen og brugen af begrebet 

’civilitet’ peger på, er imidlertid, at politikkens politik består i en svingning frem og tilbage mellem 

identifikation og disidentifikation – indebærer det at overholde et høflighedskodeks eller normsæt 

ikke lige præcis altid et element af disidentifikation, af det at ’fremmedgøre’ sig selv i pålagte regler 

eller ritualer for derigennem at finde sig selv på ny uden for sig selv? Da jeg selv som 14-15 årig 

begyndte på mit første frivillige arbejde i en genbrugsbutik for Kirkens Korshær side om side med 

ældre pensionister, blev jeg flere gange spurgt, hvorfor jeg som person gerne ville sælge tøj og møb-

ler til at støtte Kirkens Korshærs arbejde for socialt udsatte - og hver gang havde jeg ærligt talt intet 

velformuleret svar at give, hvilket selvsagt svækkede min motivation. Det sværeste ved at ’gå ind i 

politik’ eller engagere sig i samfundet er muligvis ikke at forklare, hvorfor lige præcis min personlige 

historie har ført til, at jeg har valgt den her ’sag’, som man siger, men hvorfor jeg har valgt, som jeg 

har, på trods af mig selv - og jeg tror, at vi bør give denne antivoldelige disidentifikation mere op-

mærksomhed og respekt. I den tyske filosof Thomas Pogges ’World Poverty and Human Rights’ fra 

2002, som advokerer for den komplekse påstand om, at befolkninger i vestlige lande er ansvarlige 

for at holde fattige landes befolkninger i særligt Subsaharisk Afrika i fattigdom, anvendes et velkendt 

og umiddelbart indlysende argument om, at før vores ’positive’ pligter til at hjælpe folk i nød har vi 

en primær ’negativ pligt’ til ikke selv at forårsage nøden i første omgang. Hvad et øget fokus på 

heteronomiens heteronomi, politikkens politik og antivoldelige disidentifikationer imidlertid kan 

gøre os opmærksomme på, er, at ’negative pligter’ - som i mine øjne må implicere en eller anden 

grad af disidentifikation fra handlinger, som vi muligvis ikke identificerer os med i første omgang 

men alligevel er nødt til at påtage os ansvaret for - faktisk kan være de allersværeste men netop 

derfor også de allermest respektindgydende – dem, som kan føre os direkte ind i politikkens auto-

nomi.          



Og nu, inden det er tid til spørgsmål fra jer, vil jeg tillade mig at stille de allerførste ud i det åbne, ja 

til jer, for at vise, hvor jeg finder de mest lovende ’aporier’ i dette problemfelt for at bruge et hyppigt 

anvendt begreb af Balibar  


