
Paul de Mans læsning af 
Nietzsche 

Traditionel litteraturfortolkning kan bestå i, at læseren fors~ger at finde 
ud af hvad forfatteren har haft til hensigt at udtrykke med den lingvistiske 
og litterzre ekspertise, som han deler med lzeseren. Når lzseren 
tilnærmer sig det, som forfatteren satte sig for at udtrykke, så forstår han 
hvad det litterære vzerks sprog betyder. For så vidt en slags »realisme«: 
forfatterens hensigt for og med teksten er udtrykt i den, og lzeseren kan 
finde den frem og udtale den med krav p5 gyldighed. 

Men nyere litteraturforskere og filosoffer har fejet forfatterens hensigt 
til side som noget man ikke kan udtale sig om. Richard Rorty kalder dem 
tekstualister og deler dem provokerende i to grupper, de »stzerke« 
tekstualister og de »svage«.' Den »stzrke« sporger hverken forfatter eller 
tekst om intentioner, men skzerer teksten til i en form, som tjener hans 
formål, på lignende måde som ingeni~ren der over for et gådefuldt fysisk 
objekt stiller sp~rgsmålet: hvordan skal jeg beskrive dette for at få det til 
at gore som jeg Ønsker? Den »svage« tekstualist går ud fra, at teksten 
besidder et internt sammenhzengsprincip, at den selv er tilstrzekkelig årsag 
til bestemte virkninger på en ideal læser. Det er muligt for kritikeren at 
finde frem til tekstens hemmelighed, bryde dens kode, uden at lade sig 
distrahere af hvad andre, inklusive tekstens forfatter, for har sagt om den. 
De »stzerke« kritikere lader sig heller ikke distrahere, men de er 
helhjertede pragmatikere, idet de nzegter at opfatte »sandhed« som 
korresponderende med »virkelighed«. De »svage« kritikere er kun 
halvhjertede pragmatikere. De mener, at der virkelig er en hemmelig 
kode i teksten, og nar den er fundet, så er teksten rigtigt forstået. 

Rorty kunne godt have nzvnt Paul de Man blandt de »svage« tekstu- 
alister, som pragmatikeren Rorty opfatter som filosofisk naive og 
forældede ved overhovedet at beskzeftige sig med erkendelsesteori. Paul 
de Man hzvder den (filosofiske) grundholdning, at verden ikke er andet 
end »tekster«, at sproget ikke refererer til noget som helst ikke-lingvistisk, 
at der i en vis forstand intet findes uden for den litterzre tekst. Han har 
ydermere forudsagt, at al litteratur ville svare på samme måde på hans 

Elektronisk version af artikel i KK nr. 67, 17. årgang nr. 3



teknik, som det felgelig vil vzre litteraturforskernes fremtidige opgave at 
benytte2 Derfor er det opgaven her at bestemme Paul de Mans de- 
konstruktive lzeseteknik og at tage et eksempel op til diskussion, nemlig 
hans lzesning af Nietzsches »Ueber Wahrheit und Luge im aussermorali- 
schem Sinne« (1873). Kort sagt at tage stilling til hans autoritet som 
litteraturforsker. 

Streng teoretisk begrebsudvikling skal man ikke vente at finde hos de 
Man. En del af hans projekt er at undergrave traditionelle noglebegreber. 
Det overleverede teoretiske apparat underkastes hans analyser, og disse 
styres ikke af overordnede teoretiske begreber der fastholdes i definitio- 
ner. Begreberne hos de Man tidsliggeres i narrative forlob, tekstens og 
analysetekstens forlob. Sagt p3 en anden made: begreberne allegoriseres, 
ogsa f. eks. begrebet allegori? Man skal altsa heller ikke vente andet end 
forelobige resultater af analyserne. Dette sidste er i smuk overens- 
stemmelse med hzvdvundne humanistiske forskningsprincipper, men 
modsiges af en vis autoritzer praksis. 

Den retoriske Izesning, som Paul de Man praktiserer, kan opfattes som 
et fors~g på at overvinde antitesen mellem referentialisme og formalisme 
som den ses i forskellige former, f. eks. mellem tematisk og zstetisk 
kritik, mellem indholdsanalyse og analyse af udtryksform. 

Paul de Man hzfter sig ved, at der historisk kan skelnes mellem retorik 
i betydningen et system af troper og betydningen fzrdigheder i over- 
talelse. For ham er retorik kloften mellem begrebets filosofiske og 
pzdagogiske betydning. Forstået pzdagogisk er retorik performativ, set 
som system af troper dekonstruerer retorikken sin egen performans. 
Retorikken er for de Man (som) en (litterzer) tekst, idet den tillader to 
uforenelige, gensidigt destruktive synspunkter. Teksten udgor derfor selv 
en uoverstigelig hindring for enhver forstaelse eller lzsning? Aporien 
mellem trope og overtalelse bade genererer og paralyserer retorikken, og 
dette lader retorikken fremtrzede som historisk, tidsliggjort, idet den stadig 
muliggeres, og dens lammelse stadig udskydes. 

Dette er modellen for Paul de Mans dr~ftelse af filosofi og litteratur: 
Filosofi er metafysik eller kritik af metafysik, og litteratur er retorik. 
Filosofi er imidlertid også litteratur, altsti retorik; i en vis forstand er alt 
litteratur. Som tankeeksperiment kunne felgende vzre et svar på Rortys 
kritik af de »svage« tekstualisters interesse for erkendelsesteori: ndekon- 
struktionen af metafysikken, eller »filosofi«, er en umulighed i przecis 
samme udstrzekning som den er »litterzer««? Svarets forelebighed synes 
alene at ligge i, at de Man tilbageholder den pointe, at han ser den 
filosofiske tekst som litterzr, at dekonstruktionen af filosofien netop ikke 
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