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Der er i en vis forstand noget selvmodsigende i at diskutere dekonstruktiv me-
todologi og metode. På den ene side har det ikke ligefrem skortet på forsøg på
at udarbejde en dekonstruktiv metode. Specielt inden for litteraturkritik har de-
konstruktionens indflydelse de sidste tyve, tredive år været betragtelig. Men
også inden for andre dele af humaniora og samfundstænkning har dekonstruk-
tivismen været en afgørende faktor. På den anden side synes selve forestillingen
om en metode – en vej til sandheden – at stride mod en række grundlæggende
træk ved dekonstruktivismen. Af samme grund har den franske filosof Jacques
Derrida (1930-2004), der normalt regnes for dekonstruktionens fader, også taget
skarpt afstand fra denne forestilling – mest direkte i teksten Lettre à un ami japo-

nais, hvor han søger at forklare, hvad dekonstruktionen er. I den anledning be-
mærker Derrida, at “dekonstruktionen ikke er en metode, og ikke kan transfor-
meres til en metode” (Derrida 1987: 390).1 Vi står altså i den paradoksale situa-
tion, at dekonstruktionen ud fra sit eget teoretiske grundlag ikke kan have
karakter af en metode, samtidig med at den tydeligvis er blevet praktiseret som
metode inden for nyere humaniora og samfundsvidenskab. En art performativ
selvmodsigelse på højt niveau.

I en sådan situation er det selvsagt en vanskelig sag at give en sammenhæn-
gende fremstilling af den dekonstruktive metodologi – ud over at man som for-
fatter kunne være fristet til simpelthen at afvise spørgsmålet som inkonsistent.
På den anden side kunne det måske også være, at netop dette udgangspunkt
ville gøre det produktivt at læse Derrida i en analysestrategisk sammenhæng.
Måske Derridas afvisning af, at dekonstruktionen er en metode i dette ords al-
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mindelige og traditionelle betydning, kan forenes med en reformulering af de-
konstruktionen som en analysestrategi, der på det metodiske plan også kan
kombineres med andre metoder end den kritiske tekstlæsning, som dekon-
struktionen så ofte er blevet antaget at være identisk med. Hvis man skal forsø-
ge at give en sådan fremstilling af dekonstruktionen som analysestrategi er den
mest rimelige fremgangsmåde formodentlig at skildre, hvordan Derrida oprin-
delig udvikler dekonstruktionen som et filosofisk projekt, for dernæst at se nær-
mere på den måde, hvorpå dette projekt blev modtaget af især amerikansk lit-
teraturkritik, og derved blev til en art tekstkritisk metode. Efter at have analy-
seret nogle af de problemer, der hæfter sig ved en sådan læsning af dekonstruk-
tionen som en metode, vil jeg afslutningsvis diskutere, hvorledes dekonstruk-
tionen kan reformuleres som en analysestrategisk metodologi snarere end en
egentlig metode – en analysestrategi, der måske endda netop er kendetegnet
ved sin principielle metodiske åbenhed.

Abbau og Déconstruction

I betragtning af, at Derridas navn i dag frem for noget er associeret med termen
dekonstruktion lever denne term en overraskende anonym tilværelse i hans tidli-
ge skrifter. Den optræder kun sporadisk uden at have karakter af en art pro-
gramerklæring. Først efter at han var blevet kendt som grundlægger af dekon-
struktionen, begynder termen at optræde mere systematisk i hans værker, hvor-
for det i høj grad er receptionshistorien, der er forklaringen på, at Derrida i dag
antages at være dekonstruktionens fader og grundlægger. Visse fremstillinger
af Derrida antager, at dekonstruktionen allerede hos den tidligere Derrida er
formuleret som et eksplicit filosofisk projekt, og mener endvidere at vide, at or-
det er sammensat af noget negativt – destruktion – og noget positivt – konstruk-

tion.
Hverken sprogligt eller filosofisk er der dog belæg for denne tolkning. Rent

sprogligt betyder verbet déconstruire på fransk at rive noget ned, for eksempel
en bygning, hvorfor en déconstruction – der er et lidt underligt ord, også på
fransk – logisk set må være en nedrivning. Den tidligere Derrida benytter da
også betegnelsen som fransk oversættelse af Husserls begreb om en Abbau eller
en nedrivning af den videnskabeliggjorte verden – et projekt, der igen er snævert
forbundet med Heideggers projekt om en Destruktion af den vestlige metafysik.
Tankegangen hos Husserl og Heidegger er, at filosofien har til opgave at gå bag
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