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Stadig flere i både 
politikk og akade-
mia hevder at 
begrepet «nylibera-
lisme» er lite annet 

enn et dårlig definert skjells-
ord venstresida bruker om alt 
de ikke liker. En av fordelene 
med Wendy Browns nye bok 
«Undoing the Demos» er ikke 
bare at den forklarer hennes 
syn på hva nyliberalisme er, 
men også at denne analysen 
peker på hvilket usedvanlig 
omfattende fenomen vi her 
snakker om, noe som i sin tur 
forklarer hvorfor så mange 
har slitt med å definere og å 
«få has på» hva nyliberalisme 
egentlig innebærer. 

 
Den kanskje vanligste oppfat-
ningen som Brown går i rette 
med, er at nyliberalisme 
ganske enkelt er en bunke 
med «markedsvennlige» 
forslag til økonomisk politikk 
som man så kan stille seg mer 
eller mindre negativ til. I 
likhet med andre mer mode-
rate (eller kanskje «keynesi-
anske»?) kommentatorer og 
forskere er Brown også 
bekymret for fenomener som 
velferdsstatenes fall og 
økende økonomisk ulikhet. 
Brown mener imidlertid også 
at nyliberalisme har store 
konsekvenser for demokra-
tisk praksis og hele vår 
politiske forestillingsevne. 
Ifølge henne må vi gå grundi-
gere til verks enn bare å 
konstatere at en eller annen 
slags politisk pendel har 
«svingt for langt til høyre», og 
heller se på hva det er som 
gjør dagens nyliberale 
politikk mulig.

En annen forståelse av nylibe-
ralisme er mer radikal, og 
kommer blant annet til 
uttrykk i marxisten David 
Harveys bok «A Brief History 
of Neoliberalism» fra 2003. 
Ifølge ham er nyliberalisme 
lite annet enn kapitalens nye 
klær, et comeback etter en 
liten maktforskyving i 
etterkrigstida – en respons på 
fallende profittrater siden 
oljekrisa i 1973, og til syvende 
og sist nok et uttrykk for den 
stadig pågående kampen 
mellom samfunnets klasser. 
Ifølge dette synet er det liten 
vits for dagens venstreside å 
mase om at høyresida er 
«blendet av ideologi» når de 
vil konkurranseutsette, 
privatisere og reformere. Det 
som virkelig står bak dagens 
angrep på velferdsstaten, er 

nemlig kapitalismens 
profittkrav. Dermed er det 
kapitalismen som er proble-
met som må pekes på, ikke 
hva slags ideologi som til 
enhver tid benyttes for å 
rettferdiggjøre den.

I dette ville Wendy Brown vært 
både enig og uenig.

Enig fordi nyliberalisme 
handler om større ting enn 
partipolitikk og fordi man 
ikke kommer unna at den 
kapitalistiske produksjons-
form opererer etter en viss 
logikk som legger sterke 
føringer for samfunnsutvik-
lingen. Uenig fordi hun 
mener at spørsmål om 
ideologi, om hvordan vi fortol-
ker verden rundt oss og 
hvordan vi forstår oss selv 
både som individer og som 
deler av et større samfunn 
med en fortid og en framtid, 
er avgjørende for hvordan vi 
kan organisere oss og foran-
dre verden. Det er derfor 
fenomenet nyliberalisme 
fortjener en grundigere 
analyse enn bare å avfeies 
som nok en variasjon over 
kapitalismens grunntema. 

I likhet med stadig flere som 
forsøker å forstå vår nylibe-
rale tidsalder, går hun derfor 
til Michel Foucault. I noen av 
sine siste forelesninger ved 
Collège de France i 1979 forlot 
Foucault galskapen og 
seksualitetens historie og 
analyserte isteden det han 
allerede da identifiserte som 
oppkomsten av en nyliberal 
politisk rasjonalitet. Foucault 
var opptatt av makt, og i 
nyliberal filosofi og tidlig 
praksis så han en ny form for 
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Ikke før har jeg påbegynt 
lesningen av Patrick 
Modianos «Så du ikke 
går deg bort», må jeg se 
nærmere etter, for er det 

ikke som om jeg leser minst 
to forfattere? 

Slike underlige spørsmål 
kan oppstå i lesningen av en 
viss litteratur, og jeg må et 
øyeblikk legge fra meg boka. 
Mens jeg fester blikket på en 
fraflyttet stærkasse utenfor 
vinduet, skimrer et minne i 
bevisstheten. Jeg er tretten 
år og har 6–7 bøker med 
hjem fra biblioteket, alle av 
Georges Simenon, de små og 
utstøttes penn, de stem-
ningsmettede og lugubre 
strøkenes dikter. På dette 
tidspunktet har jeg lest et 
titalls bøker av Simenon, og 
jeg setter meg til rette med 
bok nummer fire i bokstabe-
len fra biblioteket. 

Det tar ikke mange linjene før 
jeg kommer i villrede. Jeg 
leser vantro neste side, 
kanskje fire, fem sider 
videre, med stigende 
ubehag, før jeg snur boka og 
oppdager at jeg uforvarende 
og under bokstaven S på 
bibliotekhyllen har fått med 
meg en roman av Claude 
Simon. Simons prosa ga et 
ungt menneske fornemmel-
sen av å lese gjennom en 
glassvegg, mens jeg lengtet 
etter Simenons åpne, urene 
romanunivers. 

Se om ikke alle lesererfa-
ringer kan vikle fortiden inn 
i framtiden – et tema i 
romanen jeg her skriver om 
– for snart ser jeg det: 
Modiano er påvirket av både 
den «høylitterære» Simons 
glassklare erindringsprosa, 
og den «lavlitterære» 
Simenons mesterlige 
skildringer av fransk lynne, 
og havnenes, byrommenes 
atmosfære. 

Før jeg går meg bort i minnel-
ser; den hittil siste av 
Modianos romaner handler 
om en forfatter ved navn 
Jean Daragane, som en dag 
blir oppringt av en mann 
som har funnet adressebo-
ken hans, og dermed starter 
en subtil forviklingshistorie. 
Personen som ringer, viser 
seg også å besitte et slags 
manuskript som omhandler 
Daragane. Disse «sakspapi-
rene» er forstadiet til en 
roman om en hendelse i 
barndomshistorien til 
romanens forteller, en 
hendelse han unnviker for 
enhver pris. Ja, som forteller 
forsøker han å forhindre den 
oppringende kvasi-forfatte-
ren fra å skrive denne 
avslørende historien. Lag på 
lag, forfatter på forfatter! 
Den personlige hemmelighe-
ten til forfatterfortelleren 
røpes aldri, men tampen 
brenner heftig flere steder. 

Hovedpersonen Daragane 
viser seg tidlig i romanen å 
være en rastløs sjel, «som en 

fugleunge ramla ut av et 
rede», en bosteds-nomade 
som er innestengt både i seg 
selv og i leiligheten der han 
bor når romanen utspiller 
seg. Rundt ham ulmer det av 
Simenon-lignende karakte-
rer: en 
akrobatisk 
danserinne, 
en ensom, 
gammel lege, 
men også en 
skuespille-
rinne og en 
forretningsmann. Sistnevnte 
er bipersoner og fortellerens 
foreldre, med samme yrker 
som forfatterens foreldre 
hadde. Nærheten til forfat-
terens livshistorie vibrerer i 
slike innkil av opplysninger. 
Romanens dannede forteller-
stemme utgjør et eget 
karakterunivers, fra hvilket 
de andre romanpersonene 
smetter ut og inn som 
gullfisk i et korallrev. Også 
romanen som sådan kunne 
lignes med et naturfenomen, 
et unnagjemt økosystem av 
fremmede arter og aparte 
former for liv. Den simenon-
ske espriten (en Simenon 
uten Maigret, er Modiano 

kalt) sørger for at språkleken 
får sosial dybde, med en 
fortid som invaderer nåti-
den, og omvendt. 

Modiano er en litt plaget 
dikterstemme som holder 
tilbake informasjon så lenge 
det lar seg gjøre. I det 
lesningens trøkk som da 
oppstår, i det stille mylderet 
av små pek, vink og detaljer, 
kan han skape et bilde som 
dette: «Han kastet et blikk ut 
på agnbøken. Løvverket var 
ubevegelig, og det beroliget 
ham. Dette treet var en 
vaktpost, den eneste som 
passet på ham.»

Setningene har mange 
steder en lignende poetisk 
saklighet og inviterer til und-
ringens leserytme, noe som 
også må krediteres Tom 
Lotheringtons norske 
oversettelse. Slik bilder fra 
gamle filmruller kunne 
flimre bilder oppå hveran-
dre, dobbelteksponerte, 
skjer det i skrift at setninger 

«viklet seg i 
hverandre», for 
å sitere ett av 
flere steder der 
romanen utsier 
noe om seg selv. 
Som i en palimp-
sest, når tekst 

må skrapes vekk for å 
avdekke skriften under, slik 
dikter Modiano parallelle 
virkeligheter, overlappende 
tidsdimensjoner og mennes-
keskjebner som strever i 
hverandres liv. 

«Så du ikke går deg bort» 
er en etterforskningshistorie 
som skal fordype mysteriet 
for leseren, ikke oppklare 
det. Det skjer på utsøkt vis, 
og det er formidabelt 
hvordan en saklig poetisk 
skrivemåte kan romme og 
plassere all medynk i en 
eneste setning, romanens 
siste. 
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Den siste setningen
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