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Den nyttige idiot Carsten Bagge Laustsen Hent PDF Slavoj Zizek er en usædvanlig filosof. Han er
underholdende, provokerende og altid parat med en overraskende analyse af aktuelle begivenheder. Hans
maniske produktivitet og stil har gjort ham til en intellektuel superstjerne indenfor en række akademiske

felter og en flittigt benyttet kommentator i både skrevne og elektroniske medier verden over.

De senere år er han dog også blevet beskyldt for at være revolutionsromantiker, og hvad man kunne kalde en
nyttig idiot : En utaknemlig kritiker af den vestlige verden og en apologet for radikale og voldelige

bevægelser.

Beskyldningerne bunder som regel i en temmelig ensidig læsning af Zizeks værk og kan endda virke ganske
barokke i betragtning af hans egen historie. Denne bog introducerer derfor til Zizeks samfundsteori under den

antagelse, at idioten måske er nyttig på en lidt anden måde, end udtrykket umiddelbart antyder.

Den nyttige idiot optegner Slavoj Zizeks samfundsteori ved at uddestillere de vigtigste teoretiske
forudsætninger for hans samtidsanalyser og give en række eksempler på disse. Formålet med bogen er ikke at

fremstille en teori om, hvordan samfundet burde være, men at opmuntre og inspirere til at analysere det.

NB: Der er desværre blevet solgt enkelte fejltryk af bogen. Fejltrykket kan genkendes ved, at titlen og
forfatternavnene afviger fra den forside, der vises på denne side. Vi ombytter naturligvis alle fejltryk uden

beregning. Kontakt slforlagene@samfundslitteratur.dk.
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