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Introduksjon
versettelsene av Armen Avanessians Akselerasjon
og Metafysikk for vår tid, som ble utgitt i 2021 av
Existenz forlag (etablert 2019), kommer til passende tid.
Disse bøkene fremstår som ærlige forsøk på å filosofisk
imøtekomme de politiske og samfunnsmessige krisene vi
for øyeblikket befinner oss i, sånn som klimakatastrofen,
teknologisering, globale og nasjonale klasseforskjeller og
fremmedgjøring. Samtidig virker hvert forsøk på å imøtekomme disse problemene håpløse. Fra akselerasjonismens
standpunkt er forsøkene på å håndtere vår dystopiske virkelighet gjennom realpolitiske initiativ og aktivisme fortrengninger, forsøk på å psykisk rømme fra en samtid som
krever «virkelig forandring». Med dette forstås en forandring som er mer grunnleggende enn hva enkelte tiltak eller
handlinger kunne medføre. I Avanessians antologi møter
man på ulike tilnærminger til hvordan man skal forholde
seg til en samtid i krise. Et likhetstrekk blant alle tekstene
er et forsøk på å overvinne samtidens tendenser gjennom
aksept og eksperimentalitet. Med antologien som helhet
viser redaktøren Avanessian frem ulike tekster som kan
bidra til denne eksperimenteringen. Hva er «virkelig forandring», og hva vil det si å akseptere samtiden fremfor å
møte den med skepsis?
Forfatter og redaktør Armen Avanessian (f. 1973) er en
østerriksk litteraturkritiker, journalist, redaktør og filosof.
Verkene hans kritiserer senkapitalismen og åpner opp for
en ny måte å tenke på tid, særlig i politisk henseende. Han
blir ofte betraktet som en del av den spekulativ-realistiske
skolen, en nyankommet filosofisk strømning bestående av
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svært forskjellige tenkere. De mest kjente fra denne skolen er Quentin Meilassoux og den amerikanske filosofen
Graham Harman, hvorav sistnevnte blant annet er kjent
for boken Object Oriented Ontology (2018). Avanessian
har også studert under den politiske filosofen Jacques
Ranciére, og avla doktorgraden Phänomenologie ironischen Geistes: Ethik, Poetik und Politik der Moderne i 2010.
Siden 2013 har han vært gjestedosent ved ulike universiteter og jobber utenom dette med prosjekter som denne
antologien.
Akselerasjonismens prosjekt
Akselerasjonismen som filosofisk posisjon representerer en
eksperimentell måte å forstå og fortolke vår tid på. Den tar
for eksempel et oppgjør med idéen om realpolitikkens nytte, og hevder også at det ikke finnes noen løsning i det individuelle ansvaret. Her er premisset at de fleste former for
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anti-kapitalisme og systemkritikk til stadighet viser seg å
være kontraproduktive og selvundergravende, ettersom de
skaper sosiale rom med folk som gjør seg fornøyd med sin
misnøye. Dette kan forstås i lys av måten anti-kapitalisme
i stor grad er en populær trend i dag, og at det «å ville gjøre
en forskjell» er et utbredt behov som vi synes å tilfredsstille
innenfor rammene vi befinner oss i. Her blir ønsket om
forskjell til en fortsettelse av det samme, i form av konsum
og valg av identitetsmarkører. Eksempler på dette er å høre
på punk, rock, hiphop og blues, konsumprodukter som
har integrert rebellering og misnøye i selve produktene.
Det gjelder også t-skjorte-logoer og valg av bestemte matprodukter. Ikke minst kommer det i form av å organisere
store grupper som demonstrerer og bedriver aktivisme,
noe akselerasjonismen synes å anse som et sosialt rite ment
å tilfredsstille et behov hos menneskene som deltar i det.
Konsum menes her ikke nødvendigvis i form av fysiske
varer, men også ved at individer i senkapitalismen benytter
politiske saker for å føle seg viktige eller bra. Selv politikk har på denne måten konsumet som grunnform. Hos
Mark Fisher og Slavoj Žižek, der Fisher utgjør en sentral
inspirasjonskilde for tenkerne i antologien, heter det at så
lenge vi i våre hjerter tror at kapitalisme er et problem, så
kan vi fortsette dagen som vanlig (Fisher 2009, 13). Andre
eksempler å nevne kan være måten den seksuelle revolusjonen (LGHBTQ+) og anti-rasisme (BLM) blir benyttet
som varemerker av dominante aktører og selskaper.
I bokens andre tekst, skrevet av Nick Srnicek og Alex
Williams, nevnes de franske filosofene Gilles Deleuze og
Felix Guattari, som observerte «[…] at alt det kapitalismens hastighet deterritorialiserer med den ene hånden,
reterritorialiserer den med den andre. Fremskrittet blir
dermed hemmet av et rammeverk basert på merverdi, en
reservestyrke av arbeidskraft og en frittflytende kapital»
(Srnicek & Williams 2021, 22). I møte med klimakrise,
automatisering, en global og nasjonal økning i klasseforskjeller, vannmangel, mindre dyrkbar jord, nedgang i allmennhelsen, antibiotika-resistens og mange andre svært
omfattende problemer, mener Srnicek og Williams at det
er stadig mer utopisk å tenke at ting kan fortsette som de
gjør, heller enn å endre dem. Riter som å stemme hvert x
antall år, ytre seg til en viss andel mennesker, demonstrere,
igangsette individuelle ritualer og så videre, gjør ikke annet
enn å etterlate oss med en følelse av skuffelse, avmakt og
frustrasjon. Srnicek og Williams skriver:
De vanlige taktikkene – å marsjere, bære plakater og
etablere midlertidige selvstyrte soner – risikerer å bli
stående som bekvemme erstatninger for virkelig end-
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ring. «Vi har i hvert fall gjort noe» er kampropet til de
som gir selvfølelsen forrang på bekostning av effektive
inngrep (Ibid., 28).
Det må derimot sies at det ikke lar seg gjøre å oppsummere akselerasjonismen i én setning, mye grunnet at den
ikke er én sammensatt lære. Selv om det kan sies å være
noen generelle punkter som forener tenkerne affiliert med
denne strømningen, er de også svært ulike. For eksempel
er den engelske filosofen og forfatteren Nick Land, også
kjent som grunnleggeren av akselerasjonismen, ganske
ulik fra Nick Srnicek og Alex Williams. Mens Land vil
imøtekomme kapitalismen ved å resignere fullstendig og
gå opp i markedet og teknologiens fremgang, hvilket han
ser som viktigere enn å bevare noen form for nostalgisk
forestilling om det menneskelige, vil Srneick og Williams
benytte alle tilgjengelige midler for å etablere et sosialistisk
samfunn. Felles for dem er imidlertid at de er positive til
teknologi og forsøker å tenke på alternative måter enn den
gjeldende venstresiden. Med den gjeldende venstresiden
menes den delen av politisk samfunnstenkning som er
skeptisk innstilt overfor kapitalisme og teknologi. I motsetning til dette består akselerasjonistenes standpunkt i at
en løsning er å finne i selve kapitalismen og den teknologiske utviklingen. Et illustrerende eksempel er den arabiske våren, som kanskje ikke var vellykket, men som aldri
ville skjedd uten Facebook og utbredelsen av smarttelefonen. Akselerasjonistene bruker alt dette som utgangspunkt
for å tenke på hvordan vi skal oppnå våre felles mål. Disse
målene og hensiktene er først og fremst å imøtekomme
de ovennevnte samfunnsproblemene, som alle anses som
symptomer på kapitalismen. Akselerasjonistene vil altså
unngå lokal aktivisme og individuelle tiltak, hvilket er
aktiviteter de anser som forsøk på å fornekte og følelsesmessig fortrenge gjeldende kriser og problemer.1 Målet er
heller å fokusere på benyttelsen av tilgjengelige midler og
teoretisere rundt eller ved hjelp av dette – know the system
to beat the system.
Før jeg introduserer tekstene, er det verdt å gå
litt inn på akselerasjonismens idémessige bakgrunn.
Akselerasjonismen er en kulturkritisk og filosofisk retning
som forsøker å tenke seg til en taktisk overskridelse av kapitalismen som kulturelt og økonomisk system. Denne
tanken tar utgangspunkt i Karl Marx’ tese fra Det kommunistiske partis manifest (1848) om at kapitalismen etter hvert vil kollapse på grunn av klassemotsetninger og
kriser. I tillegg er Gilles Deleuze og Felix Guattaris idé om
kapitalismens de- og re-territorialiserende natur sentral,
som igjen er en idé som er inspirert av og har bakgrunn i
89
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Freud. Begrepet om territorialisering brukes til å beskrive
måten noe reagerer og beskytter (re-territorialiserer) seg på
etter å ha blitt utsatt for et traume, der denne reaksjonen
og beskyttelsen former seg som en psyke. Analogt forstår
Deleuze og Guattari kapitalismen som en slags psyke, som
blir mer robust og sterk, desto mer den utsettes for kriser
og «traumer». Akkurat hvordan territorialiseringen finner
sted, har Freud ulike forklaringer på.
Et kjent eksempel på territorialisering er å finne i Freuds
Hinsides lystprinsippet (1920). Dette bildet utgjør utgangspunktet for akselerasjonismens forståelse av kapitalismens
evne til å overkomme indre motsetninger. Her heter det at
man må se for seg en udifferensiert og uberørt organisme.
Denne organismens overflate er rettet mot verden, hvilket gjør den sensitiv for stimuli. Den ytre verden bærer
på enorme mengder støt/energi, og denne energiens vekt
kan potensielt bety enden på organismen.2 Derfor må organismen lære å bruke denne ytre energien i sin egen favør.
Hvordan skjer dette? Deleuze og Guattari tenker at kapitalismen er en slik organsime: Hvert traume og hver potensielle død (krise) blir stadig utgangspunktet for å styrke
dens fremtidige overlevelse (nye former for økonomisk sirkulasjon). Et eksempel kan være måten klimakrisen, heller enn å utgjøre en trussel, blir en tingliggjort, rituell og
kommersialisert begivenhet (økologiske produkter, etisk
arbeid, å plante trær hver gang du kjøper et produkt, osv.).
Et annet eksempel kan være måten koronapandemien i
noen land har blitt en pengemaskin for store legemiddelselskaper og investorer (testing, vaksiner og masker). Flere
steder i antologien ser man variasjoner av en slik tanke.
Den mest direkte og teoretiske forklaringen er å finne i
bokens sjette tekst, «Abstraksjonens arbeid: Sju overgangsteser om marxisme og akselerasjonisme» (2013), skrevet
av Matteo Pasquinelli. Dette bildet, som har sitt utspring i
Freuds teori om dødsdriv fra Hinsides Lystprinsippet, utgjør
en betydelig del av akselerasjonismens erkjennelsesteori.
Pasquinelli skriver:
Nevroplastisitet er bevissthetens evne til å organisere
seg selv på nytt etter en skade, men også dens iboende dysfunksjonalitet og åpenhet overfor kaos. […]
Abstraksjon må vurderes som en organisk og logisk
kollektiv kraft i bevisstheten som skaper språk, matematikk og vitenskap i det hele tatt: det er kraften til å
persipere i detalj og gjenkjenne en følelse, å projisere
selvet hinsides dets kulturelle begrensninger, å endre
vaner for å restituere seg fra et traume, eller å finne opp
en ny norm for å tilpasse seg livsmiljøet (Pasquinelli
2021, 54).

INTERVJU & FORSKNING

SPALTER

BREV

Å reterritorialisere seg etter en deterritorialisering, bruke
dysfunksjonalitet som fordel og dominere kaoset ved
åpenhet og mottagelighet, er grunnforståelsen som utgjør
akselerasjonismen syn på forholdet mellom mennesket og
verden, markedet og samfunnet, kultur og natur, orden
og kaos. Det er en slik form for imøtekommelse som tenkerne i antologien forsøker å formulere: at kapitalismen
er ekstremt kompetent i sin evne til å overkomme indre
motsetninger og reterritorialisere seg. Dette betyr med
andre ord at det antas å ikke finnes noe alternativ til kapitalismen, og at alt som virker revolusjonært, innovativt
eller løsningsorientert, egentlig kun er et skinnfenomen
og en reterritorialisering innad kapitalismen selv. Denne
tendensen illustreres i en episode av Black Mirror, der hovedpersonens «antisystematiske»3 tale blir ansett som en
god og spennende opptreden på talentshowet han ville
rebellere mot. Denne episoden er spesiell siden den viser
måten rebellering kan ha en motsatt effekt, der systemet
(her talentshowet) hovedpersonen gjør opprør mot, er i
stand til å internalisere og derfor dominere opponenten.
Man kunne sagt at systemet blir kjent med motstanderens
manøvrer idet han gjør opprør, hvilket skjer ved å avvæpne
motstanderen, øyeblikkelig reterritorialisere seg etter skaden og akseptere han helt inn («nydelig opptreden! Jeg
trodde nesten på at du mente det!»).
Aller sist er Avanessians tanker om tid viktig for å forstå antologien. Med den spekulative realismen har man
sett det som nødvendig å tenke på nåtiden fra fremtidens
standpunkt. Dette synet står i motsetning til å tenke på tiden som noe lineært, der fremtiden tenkes som noe vi ikke
har tilgang til og noe som ennå ikke er. For Avanessian er
det snarere viktig å undersøke hvordan en fra–fremtiden–
til–nuet-tankegang kan bidra til økt optimisme og fremtidsskuende tenkning, i motsetning til den intellektuelle
«miserabiliteten» han og Land tilskriver samfunnskritiske
bevegelser, i all hovedsak Frankfurterskolen (Avanessian
2021, 9–11; Land 2021, 14–17). Med dette hevder ikke
boken å være «svaret» på verdens problemer, men den utgjør like fullt et forsøk på å åpne en diskusjon om alternative former for optimistisk tenkning i møte med dagens
problemer på et filosofisk plan.
Hva sier så forfatterne om akselerasjonismen og dens
teoretiske muligheter? Hva er i det hele tatt akselerasjonisme? Og hva er forskjellen mellom sosialisme og
post-kapitalisme?
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Antologiens tekster
Nick Land – Kritikk av den transcendentale
miserabilismen
Den første teksten i antologien er også den eldste. Teksten
er kort, og handler om hvorvidt marxistisk kapitalismekritikk har utviklet seg til å bli en ren pessimisme, «der man
oppgir alle ambisjoner om en positiv økonomisme» (Land
2021, 14). Land berører tanken om at kapitalismebegrepet
har blitt en unnskyldning for å bli værende i pessimismen,
heller enn å ha noen pretensjon om endring. I så måte
fungerer kapitalismen ikke egentlig som et rent økonomisk system, men heller som et begrep som har skylden
for individets følelse av utilstrekkelighet i verden. Denne
liksom-politiseringen av individets utilstrekkelighet fører
til en fremtidsskepsis, og umuliggjør derfor reell positiv
tenkning. Land skriver: «[…] den transcendentale miserabilismens syllogisme: Tiden er på kapitalismens side,
kapitalismen står for alt som gjør meg trist, altså må tiden
være ond» (Ibid.).
Lands tekst er klart den mest kapitalismevennlige.
Hans ønske for mennesket er at det skal glemme dets pessimisme og gå opp i, forene seg og fortape seg i kapitalismen. Dette har åpenbare likheter med transhumanistisk tankegods og tanken om at det er på tide å gå over
til det post-menneskelige. For Land er ikke og skal ikke
kapitalismen være i menneskets tjeneste, men mennesket i
kapitalismens. «Vi må overvinne ideen om at kunnskapsakkumulasjonen og frigjøringen av de transformative
kreftene skal ha til formål å tjene menneskets interesser»
(Mortensen 2021, 98), står det i etterordet til Lands tekst.
Etter teksten sitter man derfor igjen med en følelse av at
akselerasjonismen utgjør et ønske om å glemme mennesket og fortape seg i et teknokapitalistisk tannhjul.
Når det er sagt, synes Avanessian å ha tatt med denne
teksten siden den utgjør en sentral inspirasjonskilde i lys
av akselerasjonismens senere utvikling. Lands tekst i seg
selv er fragmentarisk, ufullstendig og et abstrakt motsvar
til en kritisk-teoretisk og «miserabilistisk» samfunnsforståelse; den inneholder hverken eksempler eller noe særlig argumentasjon. Teksten er derfor først og fremst å betrakte
som et utgangspunkt for fremstillingen av akselerasjonismen. Dette utgangspunktet går ut på tanken om at man
potensielt kan overvinne kapitalismen ved å møte den.
Men hva det vil si, er ikke tydelig helt ennå.
Nick Srnicek og Alex Williams – #Akselerér!
Manifest for en akselerasjonistisk politikk
Srnicek og Williams’ tekst åpner med å beskrive vårt
global-politiske utgangspunkt: knappe ressurser som tøm92
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mes, kommende sultkatastrofer, økonomisk systemkollaps
og truende kriger. Og mens disse krisene stadig nærmer
seg og intensiveres, svekker vår politiske forestillingsevne
seg stadig mer. Fremtiden blir avlyst allerede nå, hevder
Srnicek og Williams (2021, 18–9). De skriver i tillegg at
dagens vestlige venstreside kun søker å dempe hastigheten
til nyliberale inngrep, fremfor å innføre noe positivt endrende. Det virker derfor som om ingen egentlig er i stand
til å stoppe kapitalismens evige vekst og evne til å tingliggjøre og kommodifisere, gjenskapes og selvforsterkes, alt i
favør kapitalens vekst (Ibid., 20–21).
Srnicek og Williams priser Land for å ha belyst muligheten av å tenke i takt med tiden. De sammenligner
også Land med Marx, da begge fokuserte på å overkomme
sin tid ved å ta samtidens mest avanserte teoretiske redskaper og empiriske data i betraktning (Ibid.). Srnicek og
Williams anser Marx og Lands åpenhet overfor teknologi
som verdifull, ettersom denne åpenheten viser til alternative måter å tenke på. Dette i motsetning til en systemkritikk som ofte blir forbundet med konservatisme eller
rød-grønn venstreside, som prioriterer fjerning/minking
av dominerende tendenser (digitalisme, effektivisering av
f.eks. landbruk, urbanisering, overvåkning, statlig makt)
som svar på hvordan en løsning ser ut.4 Poenget for manifestets forfattere er derfor ikke å overkomme moderniteten eller dempe kapitalismens akselerasjon, men heller å
tenke seg til muligheten av å rette de tilgjengelige midlene
mot en post-kapitalistisk fremtid. De siterer Lenin på dette
punktet:
Sosialismen er utenkelig uten kapitalistisk ingeniørkunst i stor skala, basert på den moderne vitenskapens
siste oppdagelser. Den er utenkelig uten en planmessig
organisering av staten som får millioner av mennesker
til å overholde en enhetlig standard både i produksjon
og distribusjon. Vi marxister har alltid snakket om
disse tingene, og det er ikke bryet verdt å kaste bort to
sekunder på folk som ikke engang forstår dette (anarkister og en drøy halvpart av venstresidens sosialister
og revolusjonære (Lenin sitert i Srnicek & Williams
2021, 23).
Som jeg siterte ovenfor, er ikke Srnicek og Williams’ strategi å fokusere på noen form for direkte handling. De skriver for eksempel: «Demokrati kan ikke bli definert utelukkende ut fra sine midler – via stemmeavgivning, diskusjon
eller generalforsamlinger. Virkelig demokrati må bli definert ut fra sitt mål: kollektivt selvstyre» (Ibid., 29). Målet
er altså ikke å fjerne kapitalismen eller individet, men å
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konstruere et teoretisk og teknologisk påbygg som kan
tjene til virkeliggjørelsen av et alternativt samfunn. Her er
betegnelsen post-kapitalistisk, fremfor sosialistisk, anarkistisk eller liberalistisk, sentral. Det betyr at man ikke ønsker
seg helt vekk fra kapitalismen for å begynne på nytt, men
komme med et fornyet system som er i stand til å ta kapitalismens bragder i bruk.
Valget vi står overfor er alvorlig: enten en globalisert
post-kapitalisme eller en langsom fragmentering i retning
av primitivisme, endeløs krise og økologisk kollaps i planetær målestokk (Ibid., 33).
Benjamin Noys – «Days of Phuture Past»:
Kapitalisme, tid og akselerasjon
Benjamin Noys er en amerikansk teoretiker som blant annet arbeider med spørsmålet om muligheten for en akselerasjonistisk politikk. Denne teksten problematiserer
begreper som tid, akselerasjon og hastighet i kapitalismen.
Det åpnes med en redegjørelse av en tematikk ofte diskutert i nyere samfunnstenkning, nemlig den konstante
følelsen av å være i en spagat mellom fullstendig stillstand
og overstimulering, samtidig som man opplever at alt går
veldig fort og mer og mer skjer hele tiden.5 Han skriver:
«Kapitalismen kan bare tilby noe tilsynelatende (scheinhaft) nytt, og ‘fremskrittet’ selv er det grunnleggende tegnet på, eller til og med produktet av, denne dynamikken»
(Noys 2021, 38). Det vil si at vi stadig produserer flere
varer, ekspanderer markedene, gjenvinner ressurser, dynamiserer arbeidet, samtidig som ingen fremskritt finner
sted. Man synes hverken å få det fysisk eller psykisk bedre,
og mennesket synes å tjene et tannhjul som det er fremmedgjort fra og som utvikler seg uavhengig av det. Stadig
er det mer som skjer, men dette «mer» bekrefter stadig at
vi egentlig står helt stille.
Hos Walter Benjamin finner vi tanken om lineær og
sirkulær tid. Lineær tid betegner den «objektive» bevegelsen, utviklingen fra nåtid til fremtid, mens sirkulær tid
handler om tidsopplevelsen og følelsen av å bevege seg i
tid. «Det Benjamin vil frem til, er at kapitalismen tar del i
begge tidsformene, på samme tid akselererende og statisk,
lineær og sirkulær, på en måte som bare produserer ‘gjentakelser’, ikke det nye» (Ibid., 39). Et moderne eksempel
kan være algoritmene som preger vår digitale hverdag, og
måten sosiale plattformer mater oss med variasjoner av det
samme for å inntjene mest mulig penger. Her ser vi en
fortsettelse og bevegelse som egentlig kan sies å være mer
av det samme.
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Franco «Bifo» Berardi – En kritisk undersøkelse av
akselerasjonismen fra kroppens synsvinkel
Denne teksten er nok den mest akademisk-filosofiske i
antologien. Her diskuterer den italienske kommunisten
Franco Berardi akselerasjonismens idémessige struktur –
dens kropp, kunne man si. Her trekkes en parallell mellom
akselerasjonistisk tenkning og en såkalt «immanentisme».
Hva er immanentisme? Immanentisme er en spinozistisk
tenkemåte som forstår muligheten av en ny sosial form
som en iboende («immanent») mulighet i de fremherskende sosiale forholdene, det tekniske potensialet og de kulturelle formene som kapitalismen består av (Berardi 2021,
42–5). For Berardi er denne immanentismen en nødvendig tenkemåte hvis man ønsker å oppnå en konsis materialistisk politikk og historieforståelse. Immanentismen tar
utgangspunkt i Spinozas idé om at Gud er verden (causa
sui, sin egen årsak) og at alt i verden utgjør en enhet (Ἓν
καὶ Πᾶν, hen kai pan, altets enhet). «[…] Spinoza: Gud
er her, Gud er overalt, Gud er Naturen. Vi trenger bare å
se Hans nærvær og handle på en måte som gjøre [sic] det
mulig for Hans endeløse kraft å manifestere seg» (Ibid.,
45–6). Slik Berardi ser det, kan dette poenget brukes til
å bekrefte det som også teksten til Srnicek og Williams
fremmer, nemlig idéen om at «kommunismen ligger skjult
i kapitalismens nåtid, som en tendens innebygget i den
teknologiske utviklingen av samtidens organisering av arbeid og kunnskap. Alt er her allerede» (Ibid.). Poenget er
at en eventuell løsning er å finne i de gjeldende forhold,
fremfor ved å distansere seg fra eller motstå forholdene.
En lignende tanke finner man også i Lukasevangeliet, der
Jesus Kristus sier at «Guds rike kommer ikke på en slik
måte at en kan se det med øynene. Heller ikke skal de si:
Se her eller der er det. For se, Guds rike er inne i dere»
(17:20–21). Løsningen er altså her, i kapitalismen og det
teknologiske maskineriet, men det gjenstår å gjenkjenne
og benytte det vi egentlig allerede har.
Matteo Pasquinelli – Akselerasjonens arbeid: Sju
overgangsteser om marxisme og akselerasjonisme
Denne teksten diskuterer kapitalismen som abstraksjonskraft. I innledningen skrev jeg at en viktig del av akselerasjonismen er forståelsen av kapitalismen som en psyke,
der denne psyken kjennetegnes av å plastisk tilpasse seg
og internalisere kriser og traumer. Med kapitalisme som
abstraksjonskraft menes måten kapitalismen er et system
som i hver presserende situasjon er i stand til å forvandle
sine vanskeligheter til å bli styrker. Denne prosessen er
en abstraksjonsprosess. En analog forklaringsform som
Pasquinelli benytter, er måten viten dannes, hvilket først
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begynner med forvirring, for deretter å bli noe tydelig
kartlagt. «Abstraksjon er sansningens grunnlag og form,
og derfor også fundamentet for den sansede kroppen og
den sansede verden» (Pasquinelli 2021, 53). Det vil si at
kropp og viten forholder seg til verden ved å danne abstraksjoner og generaliseringer av ting i den. Et eksempel
kan være måten koronavaksinen inneholder en variasjon
av viruset, der kroppen gjennom denne abstraksjonen/variasjonen skal kunne skjerme seg mot lignende fremtidige
farer.
Enda en variasjon er begjæret som virkelighetskonstituerende kraft. Pasquinelli viser her til måten libido fungerer som en formgivende kraft i en verden som i seg selv
er tømt for prioritering og begjær. På samme måte, mener
Pasquinelli, former og hierarkiserer kapitalismen omgivelsene likesom libido. Kapitalismen er på denne måten en
fremmed «objektiv» libido som hersker over oss alle, og
som vi blir mer fremmede overfor jo mer den prioriterer
på sin egen måte (Ibid., 57–8). Med dette blir akselerasjonismens formål tydeligere: å akselerere den abstrakte
intelligensen som er kapitalismen, slik at den blir en
fremmed og fiendtlig makt vi sammen kan mobilisere oss
mot. Kapitalismens endepunkt blir derfor kapitalismens
samarbeid med maskiner og teknologier, mens menneskene sammen skal overvinne disse (Ibid.). Man kan her
se at Pasquinelli skiller seg ut ved å anse kapitalismen som
en fremmed fiende, mens Land, Berardi eller Srnicek og
Williams synes å ville overkomme kapitalisme ved å samarbeide med den på hver sin måte.
Patricia MacCormack – Kosmosgenetisk akselerasjon: Fremtidighet og etikk
Målet med denne teksten er å spesifisere måten akselerasjonistisk politikk ikke består i å øke kapitalismens hastighet og opphopning. Dette poenget er spesielt viktig
som motsvar til vanlige oppfatninger av akselerasjonismen
som destruktiv i sin karakter. Kort oppsummert skriver
MacCormack at akselerasjonismen er selve definisjonen
på hva en immanent fremtid kan være, ettersom akselerasjonismens mål ikke er å fremprovosere en fremtidig katastrofe, men å forme en nåværende tenkemåte og politikk
som antar en utopisk, post-kapitalistisk fremtid (igjen: fra–
fremtid–til–nåtid-tanken vi så hos Avanessian). På denne
måten forstås ikke akselerasjonismen som en måte å tenke
på som kun forhindrer en kommende katastrofal fremtid,
men også som troen på en god fremtid som skal bli virkelig. Med andre ord: MacCormack forsøker å selge inn
akselerasjonisme som en type ansvarlig post-humanisme
(Ibid., 68). Vi må altså «tenke fremtiden uten at vi på for94
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hånd forsøker å forme hva den vil, bør eller engang kan
bli» (Ibid.), det vil si, fra fremtiden til nåtiden, fremfor
det motsatte.
Armen Avanessian – Akselerere akademia
Dette bidraget er uten tvil bokens mest provoserende
tekst. Her argumenterer Avanessian mot forsøket på å redde det klassiske Humboldt-idealet, som i akademia stadig
sies å være truet av nyliberalisme og økonomisering. Med
Humboldt-idealet menes idealet om universitetet som en
uavhengig plass, unntatt politisk eller ideologisk diktering
utenfra. Denne uavhengige plassen skal ikke ha yrkeslivet
som sitt fremste mål, men heller en åndelig dannelse og
oppdragelsen av mennesket som helhet. «Det romantiskidealistiske universitetet skulle ifølge ham [Fichte] være
en ‘skole i kunsten å bruke forstanden på en vitenskapelig
måte’ og være læringsinstitusjoner for en ‘praktisk anvendelse av vitenskapenes kunstnere’» (Avanessian 2021, 72).
Avanessian kritiserer mest av alt dagens akademiske venstreside for å idealisere universitetet som et «rent» tankerom uten ytre innblanding. Det vil si at staten skal støtte
prosjekter som ikke har noen særlig nytte for samfunnet
og som ikke gjør noe for samfunnets tekning som helhet.
Han skriver at hans redegjørelse
[…] skulle være tilstrekkelig til å innse at den romantiske bolverk-logikken hos de fleste akademikere –
«kitschvenstre» ville være en mer passende betegnelse –
er tvers igjennom ideologisk. Forestillingen om at det
skulle finnes et sted som er unntatt den økonomiske
logikken, et utenfor på innsiden, er tett forbundet med
det nostalgiske blikket på de presumptivt før-kapitalistiske humboldtianske idealene (Ibid., 75).
Avanessian synes å fremme tanken om at idéer og kultur
ikke skal ha en nisje-karakter, men skal være noe som er
givende og interessant for et samfunn som helhet.
Det mest interessante ved teksten er Avanessians introduksjon av begrepet om hyperstisjon, hvilket utgjør en syntese av «hype» (opphausing) og «superstition» (overtro).
Dette begrepet signaliserer at det som i utgangspunktet
var overtro, går over til å virkeliggjøres. Hypen gjør at det
som en gang var overtro, blir noe virkelig i samfunnet.
I relasjon til akademia benytter Avanessian begrepet om
hyperstisjoner for å vise til en alternativ måte å bedrive
filosofi på. Filosofi går her ut på å formidle, formulere og
fremprovosere hype i samfunnet. Når disse tendensene og
denne hypen formuleres og forbrukes av populasjonen, vil
tendensene styrkes og blåses opp. På denne måten kan fi-
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losofien, på samme måte som andre aktører i markedet og
samfunnet, være virkelige pådrivere for prosjekter i samfunnet. Målet er at universitetet ikke skal være et isolert
Humboldt-ideal, men at fag skal kunne være populært.
Avanessian mener at det er alternative initiativer drevet av eksperimentelle forlag som virkelig er i stand til å
engasjere tankestrømmer og idéer i samfunnet. «Vi kan i
Tyskland tenke på Merve Verlag,6 i Amerika Semiotext(e)
eller senest i England tidsskriftet Collapse/Urbanomic»,
skriver han (Ibid., 78). Det betyr at det er en verdi i det
å ikke ha et sentralisert intellektuelt liv som kun lever av
statens ønske om å reprodusere en kanon, men heller av
at filosofien er noe relevant og levende i populærkulturen.
Han skiller mellom to ord for akselerasjon: «På tysk betegner begrepet Akzeleration en rekursiv tilføyelse av en differens i en bevegelse som ellers ville forbli rent sirkulær, i
motsetning til Beschleunigung, som betegner en ren økning
av hastighet» (Ibid.).7 Mer (Akzeleration), ikke fortere
(Beschleunigung).
Akademisk filosofi og kulturteori må altså akselerere:
De må effektivisere sin formidlingsevne og populariseres.
Avanessian synes nemlig å tenke at humanistiske disipliner
har muligheten for å ha en god synergi med skapelsen av
hype i samfunnet. I relasjon til filosofi som disiplin, er det
nok noe allment «kult» og relevant med faget idet man
formulerer tendenser og trekker linjer til filosofihistoriske
paralleller. Han skriver at dette allerede skjer i form av de
nevnte forlagene, men at filosofi gjerne kan akselerere sin
formidlingsevne og forståelsen av mediene den kommuniserer i. Altså ikke begrense kunnskapen til universitetet
alene, men stadig popularisere og formidle tankegods på
spennende og tilgjengelige måter – tørre å være litt mindre
akademisk og mer «hip».
Denne teksten synes hovedsakelig å være en polemikk
mot tanken om at universitetet har dannelsen som høyeste
formål. Avanessian oppfatter dette idealet som arrogant,
selv om det må sies at akademiske disipliner inneholder
en kompleksitet og tyngde som ikke kan formildes i form
av korte videosnutter på YouTube eller pocket-bøker som
enkelt forklarer Hegels logikk på 15 minutter. Dette synes
Avanessian ikke å ta hensyn til i teksten, siden han heller
tenker at problemet er at det er for lite popularisering av
intellektuelt liv. Likevel er denne spenningen mellom populariseringen og forenklingen av idéer interessant og viktig å diskutere videre i forlengelse av teksten. Avanessians
standpunkt må hovedsakelig forstås som en polemikk,
siden forfatteren selv synes å ha en stor respekt for det faglige, sett i lys av sine brede inspirasjonskilder og hyppige
referanser.
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Som helhet utgjør tekstene en pågående diskusjon.
Diskusjonen omhandler muligheten av å benytte ukonvensjonelle tenkemåter til å åpne for en eventuell politisk
og intellektuell fremgang. Det ukonvensjonelle kommer i
form av å ta imot de ledende teknologiske og politiske tendensene i vår tid og tenke i takt med disse (Akzeleration).
At akselerasjonismen ikke er en sentral lære, men en tankegren som også selv synes å akselerere og utvikle seg, er
svært tiltalende, og gjør at mange banaliteter ved enkeltutsagn kan unnskyldes, siden det er diskusjonen, fremfor en
bestemt lære eller et system, som står i sentrum.
Omtale
Selv om Avanessian kan virke som en provoserende skikkelse, har han her klart å legge sammen en seriøs og interessant fremstilling av akselerasjonismen. Det interessante med akselerasjonismen er dens åpenbare provoseringstrang, som har likheter med temperamentet til en
ironisk ytre høyreside, samtidig som det ikke er noen tvil
om grenens plass i marxistisk tenkning. Tekstene i antologien har noe provoserende ved seg siden de ofte kan leses
som påstander om at løsningen på «Kapitalismen» er å
møte den med hodet først. Likevel skal man gjøre nettopp dette for å overkomme den. Utgangspunktet er tross
alt Marx’ tese om at kapitalismen vil kollapse innenifra og
med nødvendighet slå over i eller føre til en annen samfunnsordning. Det sentrale poenget synes gjennomgående
å være: Mennesket har skapt et globalt økonomisk system,
utviklet kraftige teknologiske nyvinninger, og det virker
ikke sannsynlig at utviklingen vil stoppe. Men mennesket
har skapt noe som er større enn det selv, et økonomisk og
teknologisk system som synes å leve sitt eget liv ved å benytte seg av menneskets kunnskaper og jordens ressurser.
Akselerasjonismens mål er å gjenvinne kontroll over noe
tilsynelatende ukontrollerbart, et altomfattende globalt
system man har døpt «Kapitalismen».
Dette ønsket hos akselerasjonismen ser man både i manifestet, der å overvinne nyliberalisme og teknologi skjer
ved å bruke disse mot seg selv (Srnicek & Williams),8 eller
ved å fokusere på akademias desentralisering og integrasjon inn i markedet (Avanessian).9 Tendensen henimot
denne immanentismen er tydeligst i Berardis tekst, der
muligheten for en utopisk fremtid er innbakt i det som allerede er. «Fremtidens muligheter ligger allerede inneholdt
i samtidens samfunnsoppbygning», skriver Berardi (2021,
45). Løsningen på individets og samfunnets problemer er
ikke et annet sted, men allerede her – det trenger bare å
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bli forstått. Pasquinelli skriver nesten fullstendig parallelt:
‘Menneskets anatomi bærer i seg nøkkelen til apens
anatomi’, hevder Marx. Selv om dette lyder som en
antroposentrisk uttalelse er det motsatt, for Marx’ utsagn insinuerer på en anastrofistisk10 måte skrittet mot
et post-menneskelig utviklingstrinn: ‘Det fremmedes
anatomi bærer i seg nøkkelen til menneskets anatomi’
(Pasquinelli 2021, 55–6).
Hvis vi derfor kan sies å ha noen mulighet for et alternativ
til kapitalismen, er det her allerede og vil komme fra det
som er. Fremtiden vi ønsker, kan kun fødes av nåtiden.
Om dette skjer av seg selv eller ved at man som en
gruppe aktivt gjør noe for å oppnå det, utgjør ikke en
sentral diskusjon blant de her omtalte tenkerne. Det interessante med en slik immanentisme er at det åpner for
muligheten av at løsningene ikke kun er å finne i det materielle og ideologiske, men først og fremst i de teoretiske
perspektivene vi møter våre omgivelser med. Et teoretisk
perspektiv i motsetning til et annet synes å utgjøre en
enorm forskjell i de immanente mulighetene til tingene vi
omgir oss med. Dette utgjør også et hegelsk poeng, der å
overkomme et bestemt bevissthetstrinn eller en gjeldende
tendens skjer ved å tenke den ut. Med at «løsningen er allerede her» kan akselerasjonismen tolkes som å mene at vi
trenger å endre perspektivet vårt og at dette ikke vil skje
ved at vi handler, men gjennom å tilrettelegge for handling
gjennom tenkning og teori.
Så hvorfor er dette bidraget viktig? Mest av alt er denne antologien interessant fordi mange av tenkerne stadig
balanserer en forakt for kapitalismens teknokrati og atomisering med en villighet til å benytte disse tendensene for
oppnåelsen av en eventuell overskridende politikk/tenkemåte. Akselerasjonismen virker både som en desperasjon
som fødes av at kriser stadig hoper seg opp, men synes også
å være en lære om måten man skal involvere seg fullt og
helt i sin egen tid, hvilket vi tydeligst ser hos Avanessian,
som søker å ytterligere popularisere akademia. «Hvilke
tendenser gjelder i dagens samfunn, og hvordan kan jeg
forholde meg til disse?» synes å være utgangspunktet. Det
virker også som om akselerasjonismen forsøker å tenke i
motsetning til intellektuelle tendenser som politisk aktivisme, anti-teknologisme og -antroposentrisme, alle tendenser som man forbinder med den venstreliberale politiske fløyen. Akselerasjonismen, som Avanessian presenterer
den, synes å være en marxistisk inspirert linje med tenkere
som samtidig vil gjøre denne tankegrenen mer optimistisk
og gøy. Målet er ikke simpelthen å fornekte, fortrenge eller
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finne alternativ til kapitalismens høyteknologiske manipulasjonsgang, men heller å kapre og rette denne ukontrollerte maktstolen.
Den som med størst styrke har bidratt til akselerasjonismens utbredelse, er den engelske kulturkritikeren og
filosofen Mark Fisher (1968–2017). Det er derfor fint å se
at han blir nevnt i flere tekster og er en sentral sparringspartner for antologiskribentene i forsøket på å visualisere
en fremtid. Det fisherianske, med en tydelig inspirasjon
fra Jean Baudrillard, kan sies å være kjennetegnet av en
total aksept av kapitalismens altomspennende regime; alt
fra menneskenes psyke, interesser, smak, vaner, behov, og
så videre, har en sentral dynamikk som kan ledes tilbake
til kapitalismens økonomiserende logikk. Et sted i Fishers
mest kjente verk heter det for eksempel at studenter i dag
snakker om å lese Nietzsche på samme måte som å spise
en cheeseburger.11 Det betyr at Nietzsche har blitt til noe
man simpelthen har lyst på, som et tingliggjort kulturprodukt blant mange. Fisher ser nedlatende på sine studenters
behov for å lese Nietzsche, siden Nietzsche snakkes om
som en enkel identitetsmarkør, et blott tillegg som ethvert
individ kan velge bort når som helst. Denne identitetsmarkøren kan f.eks. benyttes hvis man føler seg rebelsk og
vil fremstå som en livsbejaende antisystematiker. Fisher ser
også på klimademonstrasjoner og andre former for politisk aktivitet som identitetsmarkører på samme måte, der
man f.eks. snakker om at klimaendringer er dårlig og at
barn bombes i Gaza som trist på samme måte som man vil
ha en cheeseburger eller kjøpe et klesplagg. Disse tingene
er derimot ikke her for å tilfredsstille oss og vår identitet,
men er reelle problemer vi ifølge Fisher ikke er i stand til
å ta seriøst. Dette perspektivet synes å utgjøre et grunnlag
for akselerasjonismens problematisering av direkte handling og konvensjonelle former for politikk og aktivisme.
Klimakamp blir klimamarked, filosofi blir filosofimarked og så videre… Det man intenderer og begjærer,
blir noe som kan bli oppfylt og tilfredsstilt, uten at det
egentlig er noe vesentlig i verden som har endret seg. Hvis
vi derimot ville endre verden siden vi begjærte eller ønsket
dette, ble det ikke gjort for å endre verden, men for å mette
begjæret. På denne måten kan det som tilsynelatende er
politikk reduseres til en psykisk økonomi som tilfredsstilles på mange ulike måter. Og det som stadig tilfredsstiller dette subjektet, mener Fisher, er kapitalismen. Derfor
tittelen på hans hovedverk Capitalist Realism: Is There No
Alternative? (2009). Han hevder at vi synes å stadig flykte
til konsumering, vi stuper dypere nedi en tilstand som letter på angsten vi føler overfor diverse fenomener (klimakamp, klimariter og klimaprodukter dekker et behov for å
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føle seg viktig eller å redde verden, hiphop/rock nærer og
estetiserer vår indre rebell/misnøye, marijuana, klubbing
og rus nøytraliserer fremmedgjøring, terapi normaliserer
strukturelle problemer, akademia får en hensikt på basis av
samfunnet og dets problemer, et cetera).
Dette samfunnsbildet er enkelt å lese inn i antologiens tekster. Det fisherianske samfunnsbildet synes å ligge
fullstendig til grunn. Men Avanessian har imidlertid valgt
spesifikke tekster som ikke nødvendigvis aksepterer Fishers
teser helt uten videre, ettersom Avanessian forsøker å presentere en vei ut av Fishers kritiske og pessimistiske tankestrøm. Det er nemlig mange andre tekster han kunne
ha valgt, og komposisjonen som antologien utgjør, synes
å spille på idéen om en immanent utvei: en villighet til å
akseptere samtidens tendenser og se hva man kan gjøre i
en tid hvor det å håpe så å si er umulig. I antologiens etterord av Ørjan Steiro Mortensen ser vi at Mortensen utviser
skepsis overfor Avanessians ønske om å muliggjøre fremtiden gjennom hyperstisjon. Hvis noe skulle vært mulig
for å redde oss fra katastrofe, bemerker Mortensen, skulle
det ha vært noe i tråd med Jean-Pierre Dupuys begrep om
den opplyste dommedagsprofeten, hvilket står nærmere
Fishers tankegods. Denne profetens mål er å kringkaste
[…] sin visjon om den kommende katastrofen, basert
på de alarmerende tegnene i tiden, med håp om at visjonen til slutt ikke skal bli til virkelighet. Dersom profeten lykkes, tar man tak i de destruktive tendensene,
slik at katastrofen unngås. I følge [sic] Dupuy er en slik
negativ tilnærming vårt beste kort for å muliggjøre en
framtid som vi behøver, men som ikke nødvendigvis
behøver oss (Mortensen 2021, 115–6).
Denne tanken om «å muliggjøre en framtid» gjennom pessimisme, er noe man kan si utgjør en annen strategi enn
Avanessians optimistiske hyperstisjon. Avanessians optimisme er likevel noe som kommer fra den tidlige 90-tallsakselerasjonismen som Fisher tok del i. Her tenkte man
at «framtiden må flomme ut av troen på framtidens muligheter gjennom en frampekende foregripelse i nåtiden»
(Ibid., 116). Det er i tråd med dette at Avanessian forsøker
å utvikle en forståelse av fremtidsrettede hyperstisjoner
som kan virkeliggjøre noe som er immanent i samtiden.
Man ser her at akselerasjonismen ikke er en enkel lære,
og at standpunktene akselerasjonistene tar, varierer. Det
er like fullt mest riktig å si at antologien Avanessian har
komponert er det man kan kalle en optimistisk akselerasjonisme, i motsetning til den mer populære og pessimistiske
akselerasjonismen til Fisher.
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Standpunktet som både den pessimistiske fremtiden-erkansellert og optimistiske hyperstisjonistiske akselerasjonismen deler, er hvordan man skal forvalte en ganske kaotisk og ukontrollerbar tid: «det handler ikke om å erstatte
noe med noe annet», skriver MacCormack, «men heller
om å sette sammen på nytt; det nye er alltid det undertrykte fra fortiden som blir gitt muligheten til å fremskynde
nye stimuli ved å forbindes og komponeres på nye måter»
(2021, 64). Det synes uansett å være tydelig at dette ikke
skjer gjennom en demonstrasjon eller politiske tiltak, men
heller i form av en mer holistisk blanding av å teoretisere
alt fra atomenes dans, til markedets flyt og samfunnets
tendenser. Det antas at mennesket er lavt: Det styres ikke
av fornuft og diskusjon, men av hype, frykt, begjær og
trender. Mennesket synes å gå inn i omgivelsene, likesom
omgivelsene går inn i mennesket. Ting er i bevegelse og
flyt, en måte å tenke på som synes å ha sin inspirasjon
i verk som Jean-Francois Lyotards Économie Libidinale
(1974) og Deleuze & Guattaris L’anti-Œdipe: Capitalisme
et schizophrénie (1972). Her handler det om å tenke på
hvordan man kan være produktiv i en kropp og psyke som
er enkel og lav, som til syvende og sist bare leter etter nye
måter å tilfredsstille sine begjær.12 Eller som Avanessian siterer i sin tekst: «Hype får faktisk ting til å skje og bruker
tro som en positiv kraft. At det ikke er ‘virkelig’ nå, betyr
ikke at det ikke vil bli virkelig en gang i fremtiden. Og
så snart det er reelt, har det på en måte alltid eksistert»
(Avanessian 2021, 77). Det som kan skape en slik hype
og entusiasme, er veien å gå, og vi må bare ville oss ut av
samtiden for å løse problemene i den.
En innvending mot akselerasjonismen kan være at
denne «realistiske» holdningen som aksepterer tiden fullt
ut egentlig fortrenger krisenes seriøsitet. Det kan knyttes
til det Jacques Lacan kaller perversjon: en manglende evne
til å oppleve ens situasjon som sykelig. Den perverterte
aksepterer situasjonen sin blankt og mener at det egentlige
problemet er å finne et annet sted, som for eksempel hos
en pessimistisk venstreside, godtroende klimaforkjempere
eller antiteknologisme. Det er derimot på ingen måte en
innvending mot noe sentralt ved akselerasjonismen, og
unngår det vesentlige. Avanessians vennlighet overfor samtidens egenartethet er viktig og produktiv, ettersom det er
et godt poeng at mye av samtidens akademiske kritiske
tenkning ender opp med å være en banal «miserabilisme»
(Land 2021, 14–8; Avanessian 2021, 73).
En annen innvending å komme med, er at det ligger
en useriøsitet ved tanken om at alt skal kunne løses ved
«hype». «Hype» får det til å virke som om alt kunne ha
vært bedre, bare vi faktisk hadde lyst til dette. Troen på
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«hype» mytologiserer politikken, siden det ikke er viktig
hva som er sant eller rettferdig, men hva som kan bli sant
eller rettferdig så lenge mange nok tror på dette. Å holde
på en slik lære kan i stor grad medføre problemer, og ligner
i stor grad på grunnholdningen som preger dagens alternative høyreside, der ironi, memes og leking med ulike
former for «hype» er tilstedeværende. Akselerasjonismen
synes på grunn av dette ikke primært å være en selvstendig
lære, men en reaksjon på visse mangler ved dagens politiske tenkning.
Akselerasjonismen kan i stor grad leses som en teoretisk linje som er lei av kritikk mot kapitalisme, rasisme,
teknologisering og vår antroposentriske livsform. Disse
kritikkpunktene benyttes av en venstreside som blant annet Avanessian anser som lite virksom. Et eksempel er for
eksempel identitetspolitikk, som flere filosofer fra venstresiden, deriblant Žižek, Badiou og Fisher, tar tydelig avstand fra og avskriver som en moralistisk resignasjon fra
den liberale venstresiden. Det kalles en resignasjon siden
det erstatter universell politikk med en partikularistisk
relativisme og tilrettelegger for kapitalismens utbredelse
(Badiou 2002, 11–32). Hvis vi skal kunne bevege oss mot
en post-kapitalisme, forstått som å overkomme kapitalens
uavhengige vekst og målrettet bruk av tidens tilgjengelige
midler, må denne komme gjennom at man oppdaterer de
dominerende holdninger hos venstresiden.
Hvis Avanessians mål med denne boken er å vise veien
mot en post-kapitalistisk måte å tenke på, som ikke handler om å rituelt dempe tendenser i samtiden eller degenerere til en lokal-anarkistisk fragmentering av samfunnet,
har han klart det. Dette bidraget er veldig aktuelt, og spesielt viktig i Norge, hvor det ikke har vært noen tidligere
oversettelser som peker mot et såpass eksperimenterende
og spennende alternativ til mainstream-venstresiden. Med
den norske venstresiden menes ønsket om et grønt skifte,
ambivalens til oljenæring, fokus på enkeltsaker og riter
som gjør opp for en utbredt dårlig samvittighet rundt det
å være en vestlig forbruker. I så henseende bør oversettelsen til Anders Dunker og etterordet av Ørjan Steiro
Mortensen anses som et godt initiativ.
Vi må i tillegg anta at vi stadig beveger oss mot globale tendenser som også gjør seg gjeldende innenlands.
Allerede i USA, Tyskland, Frankrike og Storbritannia ser
man en stadig voksende andel fattige, hvilket former en
kultur der stadig flere faller utenfor. De fattige og etterlatte opplever at «samfunnene ikke kan tilby dem reell
aktørskap og medvirkning i de prosessene som er avgjørende for utviklingen», noe som, skriver Mortensen i etterordet, har «resultert i et nihilistisk raseri som blusser
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opp med jevne mellomrom, og som utgjør et alvorlig problem for de moderne statenes demokratiske legitimitet»
(Mortensen 2021, 110). Det tydeligste eksempelet på et
slikt raseri er representert i høyrepopulismen vi er vitne til
både i Europa, USA, India, Filippinene og andre steder. I
USA så vi en enorm arbeiderklasse som stemte mot deres
egne økonomiske interesser, samtidig som det de stemte
på, representerte et sinne hos en stor del av den hvite befolkningen, manifest gjennom skikkelsen Trump. Fortsatt
i dag ser vi hvordan den utbredte spredningen av konspirasjonsteorier vitner om en generell mistillit mellom en
stadig voksende skyggeklasse og en offisiell state/elite.13
Akselerasjonismens bragd består i evnen til å innta
dette raseriet og produsere et alternativ som skor seg på
den mørke tiden vi lever i. Dette innebærer en eksperimenterende åpenhet overfor forskjellige forståelser av klassemobilisering, demokrati, menneskelige samfunn, idéformidling og identiteter. Med det menes også en tankegang
som ikke utelukker å bryte standardene for demokratisk
skikk (oppheve stemmerett), forme folket gjennom effektiviserte, digitale medier, «knytte sammen en mangfoldig
strømning av partielle proletar-identiteter, ofte legemliggjort i post-fordistiske former for prekært arbeid» (Srnicek
og Williams 2021, 31), terrorisme eller å igangsette en hyperstisjon i markedet som kan resultere i reelle hendelser.
Her kan Gamestop-aksjen som i januar 2021 ble kjøpt opp
av en mengde medlemmer av subredditen r/wallstreetbets
tjene som eksempel. Det vakre med denne hendelsen var
måten plattformene som solgte aksjene (Robinhood) helt
åpenbart fjernet private småinvestorers mulighet til å investere. Dette kom av at de små investorene ble ansett som
markedsmanipulatorer av de store investorene, som ville
beholde sin totale dominans over aksjemarkedet. Denne
utradisjonelle manipuleringen av aksjemarkedet er et godt
eksempel på en kreativ mobilisering i akselerasjonismens
ånd. Målet er ikke at én eneste handling skal føre til revolusjon, men at man er åpen for ukonvensjonelle former for
politisk handling og tenkning.
Det er den samme åpenheten som er å finne i
Avanessians tekst. «Akademia, akselerer!»: idéer skal ikke
kun finne sted innenfor en statsstøttet iglo (universitetet),
fylt med snevre nisjer som den alminnelige mann ikke er
i stand til å fatte. Heller skal man våge å gjøre akademiske
disipliner populære og tilgjengelige, hvilket skjer ved å
fjerne den alvorlige estetiseringen som fagene har tilegnet
seg over tid. Avanessian skriver:
Etter å ha vært underlagt en allmenn estetisering av
filosofien siden 1800, står vi bare igjen med de upro-
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duktive alternativene vi kjenner så godt fra den ulykksalige postmodernisme-debatten: tåkelegging av grensen mellom litteratur og teori eller det uvitende stivsinnet hos de som vokter den akademiske renhetens gral
(Avanessian 2021, 85).
Filosofien og den politiske tenkningen som sådan trenger
å gjøre seg bedre kjent med det eksperimentelle, åpne og
ukonvensjonelle. Likevel må man forstå akselerasjonismen
slik den fremstilles av Avanessian og hans antologi som ett
bidrag, som ikke nødvendigvis er konsekvent i sin mulighet for å realiseres, men som likevel utgjør et viktig bidrag
om muligheten for en post-kapitalisme.
Fremtiden er ikke avbrutt, innsnevret eller berøvet sin
immanens av akselerasjonistisk tenkning. Snarere er
akselerasjonistisk tenkning selve definisjonen på hva
en umerkelig kosmisk, immanent fremtid kan være,
siden den kaster sitt blikk mot fremtiden uten først å
tenke som et tenkende menneske, selv om den tenker
fremtiden som uunngåelig og unngåelig forandring
(MacCormack 2021, 68).
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NOTER
1 I oppfølgeren, #Akzeleration#2 (2014) skriver Avanessian at «Den
grunnleggende overbevisningen til akselerasjonismen går ut på at det
eneste seriøse politiske motsvaret til kapitalismen er å akselerere dens
rotløse, fremmedgjørende, gjennomskuelige og abstraherende tendenser.
Det betyr at man på ingen måte skal protestere, sabotere eller vente
på at kapitalismen går under på basis av sine motsetninger (siden den
aldri vil, og det visste Gilles Deleuze og Felix Guattari, at ‘intet går
under på basis av motsetninger’)» (Avanessian & Mackay 2014, 7; min
oversettelse).
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2 Jeg baserer denne forklaringen på det Freud skriver i Hinsides
Lystprinsippet (1920). Han har mange andre forklaringer på hvordan
psyken reagerer på ytre stimuli, men jeg velger denne siden det er den
forklaringen jeg er mest fortrolig med. Variasjonene mellom forklaringene handler om hva som er grunnlaget for territorialisering/deterritorialisering. Andre steder heter det for eksempel at ødipus-komplekset
bidrar til å territorialisere fortrengt psykisk energi, eller at en nevrose
eller repetitiv handling hjelper en pasient med å territorialisere en eksess
av seksuell energi (Dora).
3 Her heter det blant annet «What, I have a dream? The peak of our
dreams is a new app for our Dopple, it doesn’t exist! It’s not even there!
We buy shit that’s not even there. Show us something real and free and
beautiful. You couldn’t». Dette blir derimot bare til en trend, en god
opptreden som «systemet» selvforsterkes av.
4 Dette poenget fremmer også Axel Honneths elev Hartmut Rosa i
sin teori om senmodernitetens akselerasjon. Her heter det at hvis man
overhodet skal tale om noen form for progressiv (venstre-)politikk anno
2010, er den i dag kjennetegnet av en politisk vilje til å senke hastigheten av den teknologiske og økonomiske utviklingen. Målet blir her å
bibeholde en form for politisk kontroll som går i takt med samfunnets
utviklingstempo og utviklingsretning (Rosa 2014, 83).
5 Her er Hartmut Rosa uten tvil den mest beryktede kommentatoren
av begrepet om akselerasjon i modernitet.
6 En god andel av Avanessians bøker er trykket av Merve Verlag, inkludert gjeldende bok.
7 Det er også dette som utgjør forskjellen mellom Hartmut Rosas idé
om at det som kjennetegner moderniteten er akselerasjon (hastighet,
nåtidens krymping) og akselerasjonismen som her presenteres (utvidelse, ekspansjon). Den første betegnes som Beschleunigung, mens den
andre kalles Akzeleration. Dette er viktig å påpeke siden begge grenene
er ganske nye og kjapt kan blandes.
8 «Det akselerasjonismen vil presse frem, er en fremtid som er mer
moderne – en alternativ modernitet som nyliberalismen i sin natur er
ute av stand til å frembringe. Fremtiden må brekkes opp nok en gang,
for å løsne horisontene våre og gi oss et utsyn mot Utsidens universelle
potensial» (Srnicek & Williams 2021, 34).
9 «Skyldes samtidens utpregede motvilje mot enhver diskursstrategi
som lykkes utenfor skolastikkens brede vei, bare at man er redd for å
miste fotfeste i det lukrative kunstfeltet, som stadig er sultent på nytt
teoretisk fôr? For en hel generasjon av spirende kunstnere og kuratorer
er det åpenbart mindre og mindre som kan trettes med tradisjonelle
teoriredskaper, til tross for at institusjonene mobiliserer som aldri før»
(Avanessian 2021, 80).
10 Med en uregelmessig ordstilling, strofesetting. Avanessian benytter også dette ordet i innledningen, hvilket gjør at det synes å ha en
viktig plass i akselerasjonismen han presenterer: «I dag er tiden inne
for antesipasjon og akselerasjon, for å skifte ut samtidens katastrofisme.
Øyeblikket er inne for et tidsskifte. For akselerasjonisme og anastrofisme» (Avanessian 2021, 13; min kursivering).
11 «Some students want Nietzsche in the same way that they want a
hamburger; they fail to grasp – and the logic of the consumer system
encourages this misapprehension – that the indigestibility, the difficulty
is Nietzsche» (Fisher 2009, 24).
12 «[…] everything becomes blurred again, everything comes apart, but
this time in a molecular and pure multiplicity, where the partial objects,
the “boxes,” the “vessels” all have their positive determinations, and
enter into aberrant communication following a transversal that runs
through the whole work; an immense flow that each partial object produces and cuts again, reproduces and cuts at the same time» (Deleuze &
Guattari 1983, 69).
13 En svært god utlegning av tilfellet USA og arbeiderklassens trumpisme er å finne i Arlie Hochschilds Strangers in Their Own Land. Anger
and Mourning on the American Right (2016).
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