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Innledning

Disse tekstene ble skrevet i 2011, det europeiske 
opprørets første år, da det europeiske samfunnet 
gikk inn i en dyp krise, som for meg i langt større grad 
synes å være en krise i den sosiale forestillingsevnen 
enn i økonomien. Økonomiske dogmer har styrt den 
offentlige diskursen i 30 år og ødelagt den politiske 
fornuftens kritiske kraft. Den globale økonomiens 
sammenbrudd har avdekket farene ved økonomisk 
dogmatisme, men ideologien bak har allerede blitt 
inkorporert i det levende samfunnets automatismer.

Politiske beslutninger har blitt erstattet av 
teknolingvistiske automatismer som ligger nedfelt 
i den sammenkoblede globale maskinen, og sosiale 
valg er underlagt psykologiske automatismer som 
ligger nedfelt i den sosiale diskursen og den sosiale 
forestillingsevnen.

Men omfanget av katastrofen som dette sammen-
bruddet representerer, vekker til live skjulte krefter i 
den sosiale hjernen. Finanssektorens sammenbrudd 
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markerer begynnelsen på et opprør vi så de første 
glimtene av i London, Athen og Roma i desember 
2010, og som ble massivt under acampada i Spania i 
mai og juni, de fire augustnettene fylt av raseri i de 
engelske forstedene og under bølgen av streiker og 
okkupasjoner i usa. 

Det europeiske sammenbruddet er ikke kun etter-
virkningen av en utelukkende økonomisk og finansiell 
krise – dette er en krise i forestillingen om fremtiden. 
Maastricht-traktaten har blitt til udiskutable dogmer, 
til algoritmiske formler og magiske besvergelser, voktet 
av den europeiske sentralbankens yppersteprester og 
promotert av børsmeklere og rådgivere.

Finansmakten er basert på utbytting av prekært, 
kognitivt arbeid: det generelle intellekt som i sin 
nåværende form er atskilt fra kroppen.

Det generelle intellekt er i sin nåværende kon-
figurasjon fragmentert og berøvet muligheten til 
selvpersepsjon og selvbevissthet. Bare en bevisst 
mobilisering av det generelle intellekts erotiske 
kropp, bare en poetisk revitalisering av språket, kan 
bane vei for tilsynekomsten av en ny form for sosial 
autonomi.

Irreversibilitet

For folk i min generasjon er det vanskelig å gi slipp 
på den intellektuelle automatismen i den dialektiske 
happy ending. 
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På samme måte som Wienkongressens restaurasjon 
ble etterfulgt av Folkets vår i 1848, på samme måte 
som fascismen ble etterfulgt av motstand og fri-
gjøring, forventer nå det politiske instinktet til min 
generasjon (68-generasjonen var på sett og vis den 
siste moderne generasjonen) en restaurasjon av 
demokratiet, at den sosiale solidariteten skal vende 
tilbake og at  finansdiktaturet skal reverseres.

Denne forventningen kan være villedende, og vi 
burde klare å utvide rommet rundt våre historiske 
forutsigelser for å klare å forlate idéen om historisk 
fremskritt og forestille oss utsikten for irreversibi-
litet. I den nåværende bioøkonomiske totalitarismens 
sfære har inkorporeringen av teknolingvistiske 
automatismer produsert av semiokapitalen [tegn-
kapitalen], skapt en form som ikke dominerer og virker 
inn på kroppen utenfra, men som er en mutasjon av 
den sosiale organismen selv. Dette er grunnen til at 
historisk dialektikk ikke lenger fungerer om man vil 
forstå disse prosessene og fremtidsutsiktene: utsikten 
for irreversibilitet erstatter utsikten for omveltning, 
så vi må tenke idéen om autonomi på nytt fra dette 
perspektivet.

«Irreversibilitet» er et tabuord i moderne politisk 
diskurs, fordi det står i motsetning til prinsippet om 
rasjonell styring av strømmen av hendelser – som 
er den nødvendige betingelsen for rasjonell styring, 
og humanismens viktigste bidrag til moderne 
politisk teori og praksis. Machiavelli snakker om 
Fyrsten som en maskulin kraft i stand til å kue 
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fortuna (tilfeldigheten, hendelsenes kaotiske strøm), 
historiens feminine side.

Det vi opplever nå, i den uendelig akselererende 
infosfærens tidsalder, er følgende: den politiske 
fornuftens maskuline kraft kan ikke lenger underlegge 
seg og temme det feminine fortuna, fordi fortuna 
legemliggjøres av de kaotiske strømmene i den 
overfylte infosfæren og de kaotiske strømmene av 
finansmikrohandel. Misforholdet mellom ankomst-
raten til ny informasjon og den begrensede tiden 
tilgjengelig for bevisst prosessering genererer 
hyperkompleksitet. Derfor er prosjekter som foreslår 
rasjonelt å endre hele det sosiale feltet uten relevans.

Vår tidshorisont kjennetegnes av Fukushima-
ulykken. Sammenlignet med de støyende jordskjelv- 
og tsunamikatastrofene er Tokyos stille apokalypse 
langt mer skremmende, og antyder en ny ramme 
for sosial forventning til dagliglivet på jorden. 
Megapolisen er direkte eksponert for nedfallet fra 
Fukushima, men livet fortsetter nesten som normalt. 
Kun et fåtall mennesker har forlatt byen. De fleste 
innbyggerne er blitt værende, og kjøper flaske-
vann slik de alltid har gjort, og puster med bind for 
munnen slik de alltid har gjort. Noen få tilfeller av 
radioaktiv forurensning rapporteres. Bekymringer for 
matsikkerheten har tvunget amerikanske myndigheter 
til å stanse importen av visse japanske varer. Likevel 
fører ikke effektene av Fukushima til at det sosiale 
livet oppløses: gift har blitt et vanlig innslag i et 
dagligliv vi har i blodet og må leve med.
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I løpet av de siste årene er miljøødeleggelsene mange-
doblet i det planetære landskapet, uten å ha ført til 
en endring i det dominerende paradigmet, en bevisst 
selvorganisert bevegelse eller revolusjonære opprør.

Oljeutslippene i Mexico-golfen ledet ikke til at 
bp ble kastet ut, snarere har bp konsolidert sin egen 
makt, fordi de var de eneste med styrke nok til å kunne 
ta hånd om ødeleggelsene og forhåpentlig begrense 
dem.

Finanssammenbruddet i september 2008 med-
førte ingen endringer i usas økonomiske politikk. På 
tross av håpet Barak Obamas valgseier brakte med 
seg, slapp ikke finansklassen grepet om økonomien.

I Europa har den nyliberale ideologien ikke blitt 
forkastet etter den greske krisen i 2010 – selv om 
den åpenbart er kilden til sammenbruddet. Tvert 
imot har den greske uordenen (og den påfølgende 
irske, italienske, spanske og portugisiske uorden-
en) gjort pengepolitikken enda strengere og under-
streket utsiktene for at lønninger og sosiale utgifter 
reduseres.

På systemnivå tar endringer form av positiv 
feedback.

I  sin bok om kybernetikk bruker Norbert Wiener 
uttrykket «negativ feedback» for å definere et 
systems output når det agerer for å hindre endring 
i systemets input, med det resultat at endringene 
reduseres og svekkes. Når feedbacken i et system 
totalt sett er negativ har systemet en tendens til å 
være stabilt. På det sosiale feltet, for eksempel, kan 
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vi si at systemet fremviser negativ feedback dersom 
protesterer og kamper tvinger industrien til å øke 
lønningene og redusere utbyttingen når den sosiale 
nøden blir for streng og omfattende.

Med  Wieners ord fremviser et system positiv 
feedback når det som en reaksjon på uroen heller 
øker uroens styrke. Av åpenbare grunner kan ikke-
intendert positiv feedback være langt ifra «positiv» 
i betydningen «ønskelig». Vi kan også kalle det 
selvforsterkende feedback.

Mitt inntrykk er følgende: I en tilstand av info-
akselerasjon og hyperkompleksitet, der den bevisste 
og rasjonelle viljen blir ute av stand til å kontrollere 
og justere trendene, blir trendene selvforsterkende 
inntil de til slutt bryter helt sammen. Se den onde 
sirkelen: Høyresidens valgseire og ignoransens 
diktatur. Når høyrepartiene vinner, er det første de 
gjør å utarme offentlig utdanning og støtte opp under 
mediakonformisme. Resultatet av at likegyldighet og 
konformisme brer seg vil være en ny valgseier, og så 
videre. Dette er grunnen til at det er vanskelig ikke å 
se for seg Europas fremtid som en mørk blanding av 
et teknoøkonomisk autoritært styre og en aggressiv 
og populistisk reaksjon.

Under slike forhold vil autonomi hovedsakelig 
handle om evnen til å unnslippe miljøer hvor den 
positive feedbacken er skrudd på. Hvordan er det 
mulig å gjøre det, når vi vet at miljøet på jorden og i 
det globale samfunnet i stadig større grad er underlagt 
denne katastrofale utviklingen?
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Hvordan kan vi tenke oss en subjektiveringsprosess 
når prekaritet setter den sosiale solidariteten på spill 
og samfunnslegemet er koblet opp til teknolingvistiske 
automatismer som reduserer kroppens aktivitet til en 
repetisjon av internaliserte adferdsmønstre?

Med denne boken prøver jeg å videreutvikle 
de teoretiske ansporingene til Christian Marazzi, 
Paolo Virno og Maurizio Lazzaratto i en uvanlig 
retning. Disse tenkerne har begrepsliggjort forholdet 
mellom språk og økonomi og beskrevet hvordan 
den biopolitiske sfæren av språk og affekt har blitt 
subsumert og underkastet finanskapitalismens 
herredømme. Jeg leter etter en måte å undergrave 
denne underkastelsen på, og jeg prøver å gjøre det ut 
ifra et uvanlig perspektiv: poesiens og sanselighetens.

Sverm

Når samfunnslegemet er sammenkoblet av tekno-
lingvistiske automatismer opptrer det som en sverm: 
en kollektiv organisme med en adferd som automatisk 
dirigeres av sammenkoblende grensesnitt.

En mengde er en pluralitet av bevisste og sensible 
vesener som ikke deler noen felles intensjonalitet 
og som ikke viser noe felles adferdsmønster. Folke-
mengden som rusler rundt i byen beveger seg i et 
utall ulike retninger og med et utall ulike motiver. 
Alle går sin egen vei, og der disse forflytningene 
krysses skapes en folkemengde. Av og til beveger 
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folkemengden seg på koordinerte måter: folk løper i 
samlet flokk mot stasjonen fordi toget snart skal gå, 
folk stopper samtidig ved gatelysene. Alle beveger 
seg etter egen vilje, innenfor den gjensidige sosiale 
avhengighetens begrensninger.

Ønsker vi å forstå dagens sosiale subjektivitet 
bedre så må begrepet om mengden suppleres med be-
grepene om nettverket og svermen.

Et nettverk er en pluralitet av organiske og 
kunstige vesener, av mennesker og maskiner som 
utfører felles handlinger takket være prosedyrer som 
gjør forbindelsene og samhandlingene mellom dem 
mulige. Om du ikke tilpasser deg disse prosedyrene 
eller lar være å følge spillets tekniske regler, så 
spiller du ikke spillet. Hvis du ikke reagerer på den 
programmerte måten på bestemte stimuli, så er du 
ikke en del av nettverket. Menneskers adferd i et 
nettverk er ikke tilfeldige, slik mengdens bevegelser 
er det, fordi nettverket forårsaker og forutsetter at 
deltakeren følger bestemte løyper.

En sverm er en pluralitet av levende vesener hvis 
adferd følger (eller later til å følge) regler som ligger 
nedfelt i deres eget nervesystem. Biologer kaller en 
sverm en mengde av dyr med samme størrelse og 
kroppslige orientering, som beveger seg sammen 
i samme retning og som utfører handlinger på en 
koordinert måte, lik bier som bygger en bikube eller 
beveger seg mot en plante hvor de finner det de trenger 
for å lage honning.
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Under hyperkomplekse sosiale betingelser har 
mennesker en tendens til å opptre som en sverm. Når 
infosfæren er for tett og for rask for bevisst bearbeiding 
av informasjon, pleier folk å slutte seg til en felles 
adferd. I et brev til John Seabrook skriver Bill Gates: 
«Den digitale revolusjonen handler utelukkende om 
tilrettelegging – å skape verktøy som gjør alt enklere» 
(Seabrook, s. 52). I en videre betydning kan vi si at i 
den digitale tidsalderen handler makt utelukkende 
om forenkling.

I et hyperkomplekst miljø som kan forstås på en 
korrekt måte og styres av den individuelle bevisst-
heten, vil folk følge forenklede løyper og benytte 
kompleksitetsreduserende grensesnitt.

Dette er grunnen til at sosial adferd i dag synes 
å være fanget i regelmessige og ufravikelige inter-
aksjonsmønstre. Teknolingvistiske prosedyrer, 
økonomiske forpliktelser, sosiale behov og invasjonen 
fra psykomedia – hele dette kapillære maskineriet 
rammer inn mulighetsfeltet og inkorporerer felles 
kognitive mønstre i den sosiale aktørens adferd.

Vi kan altså si at i den semiokapitalistiske sfæren 
er det sosiale livet i ferd med å bli en sverm.

I en sverm er det ikke umulig å si «nei». Det er 
irrelevant. Du kan gi uttrykk for at du nekter, for ditt 
eget opprør eller for din egen alliansefrihet, men 
det kommer verken til å endre svermens retning 
eller påvirke hvordan svermens hjerne behandler 
informasjon.
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Språkets automatisering

Den språklige implikasjonen i finansøkonomien er 
avgjørende for dagens subjektiveringsprosess.

I denne boken forsøker jeg å tenke over prosessen 
med å frigjøre språk og affekter, og jeg begynner med 
idéen om insolvens.

Insolvens er ikke bare å nekte å betale kostnad-
ene for en økonomisk krise fremprovosert av 
finansklassen, men også å avvise den symbolske 
gjelden nedfelt i den kulturelle og psykiske normal-
iseringen av dagliglivet. Fattigdom er basert på 
kjernefamiliens kulturelle konformitet, på den 
individuelle eksistensens tilbaketrukne privatliv. 
Privatiseringen av behov og affekter har underlagt 
de sosiale energiene den kapitalistiske kulturens 
lenker. Den kapitalistiske dominansens historie kan 
ikke skilles fra produksjonen og privatiseringen av 
behov – det vil si skapelsen av kulturelle og psykolog-
iske avhengighetsvaner. Sosial insolvens betyr 
uavhengighet fra den prioriteringslisten som den 
kapitalistiske konformiteten har pålagt samfunnet.

Fra et lingvistisk og affektivt synspunkt er insolvens 
fluktlinjen fra reduksjonen av språket til utveksling.

Det konnektive tegnet rekombinerer seg 
automatisk i den universelle språkmaskinen: 
den digitalfinansielle maskinen som kodifiserer 
eksistensielle strømmer. Ordet trekkes inn i denne 
automatiseringsprosessen, slik at vi finner det frosset 
og abstrakt i det empatiløse livet i et samfunn uten 
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evne til solidaritet og autonomi. Automatiseringen 
av ordet finner sted på to nivåer.

Det første nivået har å gjøre med hvordan ordet 
monetariseres og underlegges finanssyklusen: tegn 
er dominert av finansen dersom finansfunksjonen 
(akkumulering av verdi gjennom semiotisk sirku-
lasjon) kansellerer den instinktive siden av utsigelsen, 
slik at det som utsies kan være kompatibelt med 
digitaløkonomiske formater. Menings- og verdi-
produksjonen antar formen av en partenogenese: tegn 
produserer tegn som ikke lenger passerer gjennom 
kjødet. Monetær verdi produserer mer monetær 
verdi uten først å realiseres gjennom den materielle 
produksjon av varer.

Det andre nivået er indeksering. I et foredrag med 
tittelen «Quand les mots valent de l’or», snakker 
Frédéric Kaplan om hvordan språk indekseres innenfor 
rammene av søkemotorer på Internet. To algoritmer 
definerer reduksjonen av lingvistisk mening til øko-
nomisk verdi i et Google-søk: den ene finner de ulike 
forekomstene av et ord, den andre forbinder ord til 
monetær verdi.

At språket subsumeres den semiokapitalistiske 
produksjonssyklusen kjøler effektivt ned språkets 
affektive kraft. 

Denne subsumsjonens historie løper gjennom 
1900-tallet, og det var poesien som forutså og fore-
grep språkets separasjon fra den affektive sfæren. 
Helt siden Rimbaud ba om en dérèglement de tous les 
sens har poeter eksperimentert med glemselen av 
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referenten og med den autonome fremmaningen av 
tegnet.

Erfaringen med fransk og russisk symbolisme brøt 
den referensielle-denotative lenken mellom ordet og 
verden. Samtidig forsterket de symbolistiske poetene 
språkets konnotative kraft inntil det nådde punktet 
av eksplosjon og hyperinklusjon. Ord ble til poly-
semantiske fremmaninger av andre ord, og ble dermed 
som åpenbaringer. Det postreferensielle språkets magi 
foregrep den generelle avreferansialiseringsprosessen 
som oppsto da økonomien ble til en semioøkonomi.

Finansialiseringen av den kapitalistiske økono-
mien innebærer at arbeidet gradvis abstraheres fra sin 
bruksfunksjon, og at kommunikasjonen abstraheres 
fra sin kroppslige dimensjon. På samme måte som 
symbolismen eksperimenterte med å skille den 
lingvistiske signifikanten fra dens denotative og 
referensielle funksjon, har finanskapitalismen, etter 
å tatt opp i seg lingvistiske krefter, skilt den monetære 
signifikanten fra dens funksjon av å skulle denotere og 
referere til fysiske varer.

Økonomiske tegn har ledet til en verdipartenogenese, 
hvor penger skaper penger uten noen generativ inn-
blanding fra fysisk materie og muskulært arbeid.  
Finanspartenogenese suger opp og tørker ut enhver 
sosial og språklig kraft, og oppløser produktene av 
den menneskelige aktiviteten, spesielt den kollektive 
semiotiske aktiviteten.

Ordet er ikke lenger en faktor i konjunksjonen 
av snakkende affektive kropper, men noe som 
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kobler sammen betydningsgivende funksjoner 
som økonomien har transkodifisert. Straks det er 
fratatt sin evne til å skape konjunksjoner, blir ordet 
en rekombinant funksjon, en diskret (i motsetning 
til kontinuerlig) og formalisert (i motsetning til 
instinktiv) operatør.

«Vi fostrer opp en ny generasjon av mennesker som 
kommer til å lære flere ord fra en maskin enn fra sine 
egne mødre», skrev den amerikanske antropologen 
Rose Khon Goldsen i  The Show and Tell Machine fra 1977.

Denne generasjonen er her. Den konnektive 
generasjonen som trer inn på den sosiale arenaen 
i dag lider til fulle av de patogene og avstumpende 
virkningene av automatiseringen av ordet.

Poesien og avautomatiseringen av språket

 Vi har for mange ting og ikke nok former.
– Gustave Flaubert, Préface à la vie d’écrivain

Formen fascinerer når man ikke lenger har kraften til å 
forstå kraften fra innsiden.

– Jacques Derrida, L’écriture et la différence

Stemmen og poesien er to reaktiveringsstrategier.
Poesien forutså en gang at referensialiteten skulle 

overgis og språket automatiseres; nå kan kanskje 
poesien sette i gang reaktiveringsprosessen av den 
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emosjonelle kroppen, og derfor også reaktiveringen 
av den sosiale solidariteten, med reaktiveringen av 
utsigelsens begjærskraft som startpunkt.

I Il linguaggio e la morte av Giorgio Agamben er 
stemmen konjunksjonspunktet mellom mening og 
kjød. Stemmen er betydningsprosessens kroppslige 
singularitet, og kan ikke reduseres til språkets 
operative funksjon, all forskning på protokoller og 
prosedyrer for stemmegjenkjenning til tross. 

Poesien er språkets stemme, i den betydning at 
det er her utsigelsens deiktiske funksjon dukker opp 
igjen (fra deixis, selvindikasjon). Poesien er stemmens, 
kroppens og ordets her og nå, som sanselig avføder 
mening.

Mens funksjonaliteten i det operative ordet 
innebærer at utsigelseshandlingen reduseres til  
konnektiv rekombinasjonalitet, er poesien et over-
skudd av sanselighet som eksploderer i den sosiale 
kommunikasjonens kretsløp og som igjen åpner opp 
det uendelige tolkningsspillets dynamikk: begjær.

I introduksjonen til første bind av sin innflytelses-
rike bok Du Sens, snakker Algirdas Julien Greimas om 
tolkningen som en uendelig forskyvning i overgangen 
fra signifikat til signifikant.

Denne uendelige forskyvningen (eller glidningen, 
eller derivé) er basert på den intime ambivalensen i 
språkets emosjonelle side (språk som en overskudds-
bevegelse).

Vi må starte en prosess som avautomatiserer 
ordet, og en prosess som reaktiverer sanseligheten 
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(utsigelsens singularitet, stemmen) i den sosiale 
kommunikasjonssfæren.

Begjæret er monstrøst, det er grusomt, og uføyelig-
het og ukombinerbarhet er singularitetens innerste 
natur. Singulariteten kan ikke føye seg etter en endelig 
tolkningsorden, men den kan ha medfølelse med 
den uendelige ambivalensen i mening som sanselig 
forståelse. Medfølelse er sensibilitet som er åpen for 
persepsjonen til talløse sanselige vesener, betingelsen 
for en autonom bliven-annen, hinsides finanskulden, 
hinsides den teknolingvistiske konformiteten som 
gjør det sosiale livet til en meningsørken.

Poetisk språk er insolvensen i utsigelsesfeltet: Det 
nekter å la semiotisk gjeld inndrives. Deixis (δεῖξις) 
agerer mot at språket reduseres til indeksering og 
abstrakt individuasjon, og stemmen agerer mot den 
rekombinante avsensualiseringen av språket.

Poetisk språk er en okkupasjon av kommuni-
kasjonsrommet med ord som unnslipper utvekslings-
barhetens orden: Overflodens vei, sier William 
Blake, leder til visdommens palass. Og visdom er 
singularitetens rom, kroppslig betydningsdannelse, 
skapelsen av sanselig mening. 


