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F

or å trekke to sentrale aspekt ved Merleau-Pontys
ontologi fram frå gøymsla skal eg ramme dei inn
mellom to omsette tekstar, og eg vonar dei vil kaste lys
over framstellinga mi. Vi skal byrje med introduksjonen
til eit av Merleau-Pontys tidlegaste verk, La structure du
comportement.
Introduksjon til La structure du comportement
av Maurice Merleau-Ponty
Målet vårt er å forstå forholda mellom medvitet og naturen
– den organiske, psykologiske eller til og med den sosiale. Vi
må her forstå natur som eit mangfald av eksterne hendingar
som kvar og ein er knytt saman av årsakssamanhengar.
Når det gjeld problemet med den fysiske naturen bringer den kritiske tenkinga ei namngjeten løysing til torgs:
Ettertanken avdekker at ein analyse av det fysiske ikkje løyser
opp i reelle element, at kausalitet i rett forstand ikkje er ein
produktiv operasjon. Det finst altså ikkje nokon fysisk natur
forstått slik vi gjer her, ikkje noko i verda som er framand frå
sinnet. Verda er ei samling av dei objektive relasjonane bært
fram av medvitet. Vi kan seie at fysikken rettferdiggjer denne
filosofien slik han har utvikla seg. Vi ser korleis han likegyldig nyttar mekaniske, dynamiske eller til og med psykologiske modellar, som om han var frigjort frå alle ontologiske
fordringar og som om han var heilt likegyldig til dei klassiske
motsetnadene mellom mekanisme og dynamisme som føreset ein natur i seg sjølv.
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Situasjonen er ikkje den same i biologien. Diskusjonen
rundt mekanisme og vitalisme held fram med å vere open.
Årsaka er sannsynlegvis at ein analyse av fysiko-matematisk
art går svært sakte framover i biologien og at biletet vi har av
organismen framleis i hovudsak er eitt av ein materiell masse,
partes extra partes. Under desse forholda vil det biologiske
perspektivet normalt halde fram med å vere realistisk, anten
ved at det set ulike mekanismar overfor kvarandre eller ved
at dei vert underlagt ein entelechia.
Med omsyn til psykologien gjer den kritiske tenkinga at
Av Tore
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han ikkje kan vere anna enn ein «analytisk psykologi»
som på

verd, parallell med den «fysiske verda», i humeanske tradisjon; seinare, og i ein meir sofistikert psykologi, fann vi ein
realisme i «spirituell energi» som skulle vise seg å setje eit
mangfald av samansmeltingar og gjensidige inntrengingar
i staden for usamanhengande, psykiske kjennsgjerningar,
ei flyktig røynd, medan medvitet likevel held fram med å
vere ein analogi til ei kraft. Vi såg det lett når det var snakk
om å forklare korleis det verkar på kroppen, og det «å skape
energi» reduserte vi til eit minstemål, sjølv om vi var ute av
stand til å gløyme det heilt: Fysikkens univers vart sett på
som ei røynd i seg sjølv, ei røynd som medvitet sprang ut av
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same måte som analytisk geometri slår fast at dømmekrafta
alltid er tilstades, på den eine sida, og som ei rein studie av
kroppslege mekanismar, på den andre. I den grad psykologien ønskjer å vere ein naturvitskap er han lojal mot realisme
og til kausaltanken. I byrjinga av hundreåret gjorde materialismen det «psykiske» til eit særskild område av den verkelege verda: Mellom alle hendingane som var i seg sjølv hadde
somme evna til òg å eksistere for seg sjølve. Den spiritualistiske antitesen bestemte medvitet som noko som framstiller
eller som ein ting: Det var realismen i «medvitstilstandane»,
bundne saman av kausale relasjonar, som viste til ei andre

med sin andre natur. Hos psykologane blei medvitet forstått
som noko anna enn naturlege ting, som gjennom eit utval
eigenskapar var ein ting av noko heilt anna. Det psykiske er
ikkje utstrekt og berre kjend av ein einaste, sa vi… Seinare
sette Freud si doktrine ut i live energetiske metaforar om sinnet og gjorde framferd forståleg gjennom krefter som møtast
eller tendensar.
På denne måten har vi i Frankrike i dag fått ein filosofi som
gjer all natur til ei objektiv eining som medvitet konstituerer
framfor seg, og som står opp mot vitskapane som handsamar
organismen og sinnet som to ulike realitetsnivå, og som «årsaker» og «verknader» i eit gjensidig forhold. Kan ein heilt
enkel retur til kritisismen vere løysinga?
Dette er historia om Og viss vi på denne måten kritiserer den
ein anti-dualistisk reelle analysen og kausaltanken, er det
Merleau-Ponty som vil ikkje lenger noko som er fundert i vitskapens naturalisme, ikkje noko som har
artikulere samspelet ein plass i ein transcendental filosofi når
mellom kropp og sinn, det er forstått og bytta om?
og vise at dette er ein Vi kjem her fram til desse spørsmåla
ved å gå «oppover» og gjennom ein anatango for to som står i lyse av konseptet åtferd [comportement].
det naudsyntes teikn. Dette omgrepet framstår for oss som viktig fordi det i seg sjølv er nøytralt med
omsyn til dei klassiske skiljelinjene mellom det «psykiske»
og det «fysiologiske», og det kan difor opne for at vi kan
omdefinere dei. Vi veit med Watson1 at å nekte for at medvitet er ei «intern røynd» er noko som ifølgje den klassiske
motsetnaden hender til fordel for fysiologien, og at åtferd på
denne måten blir redusert til summen av refleksar og til føresette refleksar som ikkje har nokon intern samanheng. Men
det er nettopp denne tolkinga som strandar i sine teoriar om
refleksar … og i endå høgare grad i sin psykologi om åtferd
på eit høgare nivå …, som vi klart har sett i gestaltteorien.
Ved å gå gjennom behaviorisme får vi i det minste høve til
å introdusere medvitet, ikkje som ei psykisk røynd eller som
årsak, men som struktur. Det som gjenstår då er å undersøke
meininga til desse strukturane og på kva vis dei eksisterer.

Filosofien til Maurice Merleau-Ponty har i dei siste ti-tjue
åra fått ein oppsving etter å ha vore lagt på is ein lang
stund etter at han døydde i 1961. Gjennom verket dekte
han ein kjempehorisont av viktige filosofiske område, klassisk erkjenningsteori, medvitsfilosofi, estetikk og politikk.
Men den revitaliseringa som han no ser tar ofte form av
rein gravplyndring, eller at filosofar brukar han på måtar
som ikkje ytar rettferd til det prosjektet han sjølve freistar å
setje i gang. Det skjer anten ved at spørsmål som MerleauPonty har drøfta i detalj blir gjenskapte under heilt andre
overskrifter, eller at han blir brukt som sanningsvitne for
at kroppen er meir enn berre materie. For vi kjenner igjen
den vanlege framstillinga: Kroppen har ein måte å verke
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på som heile tida må stå i eit forhold til medvitet, og det er
ikkje mogleg for oss å forstå sinnet utan at kroppens sanseapparat kjem med i reknestykket. Dette er historia om ein
anti-dualistisk Merleau-Ponty som vil artikulere samspelet
mellom kropp og sinn, og vise at dette er ein tango for to
som står i det naudsyntes teikn.
Denne framstillinga er ikkje galen, men ho seier svært
lite om kva som er Merleau-Pontys prosjekt og motivasjon.
Den gjev oss snarare eit blikk inn i årsaka til at han i så høg
grad har falle inn i eit filosofisk skuggelandskap: At kropp
og sinn må verke saman, at medvitet må springe heilt ut
i fingerspissene og at kroppens posisjon er avgjerande for
korleis vi ser og forstår verda kan knapt kallast kontroversielt. I legevitskapen er psykosomatiske lidingar dagleg kost,
for psykologien er kroppsbiletet eit uoverkommeleg element og i sosialantropologien er produksjonen av kroppslege uttrykk og inskripsjonar hovudregelen snarare enn
unntaket. For ikkje å snakke om nevrovitskapen. Alt i alt:
Det er ikkje lenger nokon som er dualistar. I alle fall ikkje
på ordentleg. Og når Merleau-Ponty dukkar opp i filosofien så er det for å sparke opp vidopne, kartesianske dører.
For å kome inn i dei filosofisk meir interessante irrgangane som Merleau-Ponty teiknar opp for oss er det avgjerande å hugse at han føreset nokre ting. Meir enn noko
er han fenomenolog. For det fyrste følgjer han Edmund
Husserl i at erkjenninga ikkje er ein passiv og kontemplativ
aktivitet, men at det er handling, ei erkjenningshandling.
Det intensjonale objektet som Husserl så møysommeleg
minner oss om, er eitt som blir konstituert, og som er for
oss. Vi vil seinare sjå korleis Merleau-Ponty radikaliserer
denne filosofiske posisjonen og går ut av den transcendentale idealismen som Husserl etter kvart erklærer seg som
ein del av.
For det andre er fenomenologiomgrepet svært tett
knytt opp til Heideggers, og vi kan hente mykje ut av
å lese det på den måten. Viss vi leser fenomen som det
som viser seg i seg sjølv (Heidegger 2007:56) så ser vi at
vi ikkje lenger berre snakkar om det som framstår for oss,
utan at vi på nokon måte har forplikta oss til at dei er.
«Betegnelsen ‘fenomenologi’ uttrykker en maksime som
også kan formuleres slik: ’Til sakene selv!’» (Heidegger
2007:56) Vi har med eit slikt fenomenologiomgrep forlete
den reine fenomenalismen, og gått inn området som berre
ontologien kan gje oss rammene for. Så når Heidegger
seier at «ontologi bare [er] mulig som fenomenologi»
(Heidegger 2007:63), ligg det under at vi heller ikkje kan
gjere fenomenologi utan at vi går inn i ontologien. Nett
fordi Merleau-Ponty snakkar så mykje om sansinga er det
nærliggande å lese dette som ein type fenomenalisme, men

det vil vere å undervurdere dei skritta han tar.
Desse to poenga vil ha store konsekvensar for korleis vi
handsamar det grunnleggjande spørsmålet som kjem opp:
Kva er kroppen? Det er nemleg her vi må byrje.
Her skal eg gå gjennom to aspekt ved Merleau-Pontys
filosofi: Hans omgrep om fenomenet og måten han roterer
filosofien sin rundt folden. Eg vonar vi på denne måten kan
kaste lys over omsettinga av introduksjonen til La structure
du comportement og av eit avsnitt i Le visible et l’invisible
nedanfor, og over nokre ikkje fullt så kjende moment ved
Merleau-Pontys filosofi.
I: fenomenet
Merleau-Pontys argument mot skiljet mellom kropp og
sinn er ikkje berre knytt til korleis Descartes skil ut kroppen sin som noko anna enn seg sjølv, men til noko meir
grunnleggjande. Descartes slår fast at sinnet til mennesket ikkje er kroppen , at dei er fundamentalt sett ulike
(Descartes 1992:203). Kroppen høyrer til det utstrekte, og
difor det som er annleis og utanfor sinnet. Dette vil jo
sjølvsagt ha store konsekvensar for det cogito som ser seg
sjølv som ulik alt anna. Descartes’ meditasjonar er ikkje
berre argument for korleis ulike substansar må høyre til
ulike sfærar, dei teiknar òg opp strukturen i den filosofiske
tanken. Descartes set ord på ei organisering av refleksjonen
som blir reprodusert gjennom store delar av den vestlege
filosofien: Måten han kan slå fast at kropp og sinn er ulike
substansar på er ved å setje cogito i scene. Sidan han sjølv er
tenkjande og det er det tenkjande han skal analysere, så er
det naudsynt for han å spele cogito ut, eller «utøve» cogito.
Og som alle som har meditert med René veit, så kan vi
berre forstå cogito gjennom alt det det ikkje er. Ved å setje
cogito ut i live, forstår vi òg verda.
Konsekvensen av dette er at den filosofiske analysen er
ei aktiv strukturering av både det cogito er, og alt det ikkje
er, og vi oppdagar at sinnet opptar den same plassen som
subjektet. Struktureringa av den kartesianske dualismen er
på denne måten ikkje berre ei oppdeling av kropp og sinn,
men av subjekt og objekt. Det er denne Merleau-Ponty vil
ta eit oppgjer med, og det gjer han ved å skilje ut fenomenologien frå det han kallar empirisme og intellektualisme,
men som vi må forstå til å gjelde eit stort set av filosofiske
posisjonar som privilegerer den objektive verda eller den
subjektive erkjenninga. Han seier at «empirismen ser ikkje
at det er naudsynt for oss å kjenne til det vi leitar etter,
elles hadde vi ikkje visst å leite etter det, og intellektualismen ser ikkje at det er naudsynt for oss å vere uvitne om
det vi leitar etter, elles hadde vi ikkje trengt å leite etter
det»2 (Merleau-Ponty 2009a:52). Fenomenologi handlar

snarare om å snakke om ting slik dei framstår og forstå
korleis dei gjer det, men ikkje i den grad dei framstår for
oss som skinn; fenomenologien skal snakke om verda ved
å ta vare på den fleirtydige, flyktige og faktiske karakteren
som ho har. Vi skal snakke om sjølve tingen frå eit perspektiv (Peillon 1994:31).
Hovudfokuset til Merleau-Ponty i det viktige verket
La phénoménologie de la perception er nettopp sansinga, og
korleis ho ikkje tar verda inn over seg, men er organisert
i og mot ho. Sansinga er
ei indre organisering som Fenomenologi handlar snarare
gjev oss måten vi er på om å snakke om ting slik dei
i verda. Det tyder at vi
framstår og forstå korleis dei
gjennom fenomenologien ikkje kan gjere sansin- gjer det, men ikkje i den grad
ga til ein funksjon av dei dei framstår for oss som skinn;
ulike sanseorgana, altså fenomenologien skal snakke
å objektivisere sansinga,
om verda ved å ta vare på den
like lite som vi kan gjere
det til ei organisering som fleirtydige, flyktige og faktiske
medvitet gjer av verda, karakteren som ho har.
altså ei subjektivisering;
sansinga er derimot primær, før subjekt/objekt-skiljet,
som vår måte å vere kasta inn i verda på.
Fordi fenomenologien har med seg arva etter Husserl
er denne vera-i-verda nettopp ikkje passiv og statisk, men
aktiv - båe vegar. Martin Dillon leser Merleau-Ponty til at
«the active, constituting, centrifugal role of the body, its
transcendental operation, is inconceivable apart from its
receptive, responsive, centripetal role before the givenness
of the world» (Dillon 1997:146). Det tyder at sansinga er
handling, ei meiningskonstituerande handling, men berre
fordi verda tvinger seg på som noko som tvinger ein til
handling, som griper oss og drar oss med i den evigvarande
dansen som verda er. Fordi verda er ikkje berre der, men ho
er der med og mot oss: «The things do not subsits as givens
but as tasks to which perception finds itself devoted … the
world, nexus of levels, exists not as a perceptual given but
as an imperative» (Dillon 1991:95–96).
Ein forstår raskt kva dette kan tyde for forholdet mellom medvitsfilosofi, erkjenningsfilosofi, etikk og politikk,
og som gjer at fenomenologien på ein måte går utanfor og
forbi oppdelande og «analytiske» kategoriar, og som sender oss inn i eit nettverk av ulike filosofiske problemstillingar. Kroppen er ikkje ein mottakar, like lite som den er
eit fartøy. Han er ein praktognosis - ein situasjon. Eg skal
gje eit døme som kan illustrere dette:
Når vi treff på eit hus er det to aspekt som kjem på
plass samstundes, og i same hending. Huset som vi erfarer
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gjev seg primært som hus, som ein ting som har framside,
bakside og innside, som har den og den storleiken og dei
og dei fargane. Huset gjev seg berre sekundært som fasade
og relieff, som berre den sida som er vendt mot oss. Fyrst
når vi abstraherer bort tingen, altså huset, sit vi att med eit
lerret med figurar. Dette er ikkje fordi vi syntetiserer saman ting i ein humeansk forstand, fordi då vil vi aldri kunne slå fast at syntesen er rett. Syntetiseringa av delar føreset
derimot at det er tingens delar. Likeeins er dette ikkje fordi
vi baserer oss på hukommelsen og vanen som seier oss at
dei fleste hus har ei bakside; det er fordi vi allereie treng
tingen for at vi skal kunne ha minne om det. Kroppen sin
karakter er nemleg ein føreHuset er alltid vue de toutes setnad for at vi skal kunne
parts, som Merleau-Ponty erfare huset fordi han både
seier, det er eit perspektiv sansar og kan røre seg, flytte
seg, ta ein annan posisjon.
frå alle plassar, der kroppen Når huset då er eit imperaendrar posisjon og perspek- tiv, tvinger oss til å erfare det
tiv i tid og rom, og der huset som det det er, så er det fordi
er heilt, men alltid i endring. huset aldri er eit perspektiv
frå ingen stader og dermed
fullstendig og gjeve, like lite som det er eit perspektiv frå
éin plass, som vil vere delvis og utilstrekkeleg. Huset er
alltid vue de toutes parts, som Merleau-Ponty seier, det er
eit perspektiv frå alle plassar, der kroppen endrar posisjon
og perspektiv i tid og rom, og der huset er heilt, men alltid
i endring.
Dette er ganske spesielt, og er ein radikal teori som
opnar opp for nye filosofiske perspektiv innanfor andre
felt. Vincent Peillon oppsummerer det slik: «Maleri, litteratur, filosofi, algoritmer, historie, politikk, vi kan berre
forstå alle desse ved å referere til ein modell av sansinga. På
denne måten må ein velvillig lesar studere denne modellen: bordet, kuben, huset, andre menneske, stjernene, ein
stjernetåke. Men dette er berre for å oppdage at modellen i
røynda er lånt av det han er modell av» (Peillon 1994:18).
II: folden
Eit anna aspekt ved Merleau-Ponty, og som ikkje har vore
like framme i litteraturen er det som ein kan kalle folden,
le pli. Det er likevel eit ganske viktig moment fordi det
både kastar lys over kva kroppen er, noko som har vore
sentralt i diskusjonen frå fyrste stund, og fordi det djupar
ut korleis vi skal forstå strukturen i fenomena, korleis vi
skal forstå Veret. Det er òg her at det ontologisk informerte prosjektet blir artikulert. Dei ontologiske refleksjonane til Merleau-Ponty kjem fyrst fram, og får den plassen
dei fortener i den siste boka hans, Le visible et l’invisible,
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som aldri blei avslutta på grunna av forfattarens plutselege
dødsfall. Den blei derimot sette saman av hans nærmaste
student, Claude Lefort, og består av det som kan sjå ut
som ein fyrste del, som er tilnærma fullstendig, og ei rekke
arbeidsnotat. Boka fekk tittelen Le visible et l’invisible (Det
synlege og det usynlege), men Merleau-Ponty var inne på
titlar som Être et sens (Veret og meining) og La généalogie
du vrai (Det verkleges/sannes genealogi). Litteraturen om
Merleau-Ponty fokuserer ikkje overraskande på La phénoménologie de la perception, men lesinga av denne blir òg
mykje djupare og meir interessant om ho finn stad i lys av
dei siste bidraga hans.
Ein føresetnad for sansinga, og på den måten for vera
vår i verda, er ikkje berre at vi har ein kropp som sansinga
kan utfolde seg i, men òg at denne kroppen sjølv er sansa.
Dette poenget som Merleau-Ponty utviklar har to ledd.
Det vil for det fyrste seie at kroppen må vere ein del av
verda, og difor laga av det same som ho. Fordi kroppen
sansar, må vi òg seie at han er sansbar. Men det vil òg seie
at kroppen ikkje berre potensielt kan bli sansa, men at han
på ein måte er sansa av seg sjølv og av resten av verda. Det
er dette som vi kjem til å kalle for folden, men vi må byrje
på eit litt meir grunnleggjande nivå:
Kroppen har særleg to ulike siktepunkt som ser ut til
å opne opp for eit uklart felt. På den eine sida er kroppen
materie, eit organisk stoff som fungerer som objekt for til
dømes medisinen, for kunstnaren eller for oss sjølve. Den
er noko som er der ute og difor ein ting på same måte som
andre ting. Det er denne kroppen vi kan ta og kjenne, sjå
og lukte. Men kroppen har ein radikalt annleis side, den
fungerer òg som subjekt, som det som tar og kjenner, ser
og luktar. Kroppen er òg den plassen som set i gang handling og som rører seg i verda. Det er denne subjektsrolla
som vi heile tida opplev at kroppen vår heile tida er; eller, vi er kroppen vår. Det interessante ved denne tosidige
strukturen er at det ikkje er eit skilje mellom kroppen min
sett av meg og kroppen min sett av andre, men at han har
denne strukturen på ei og same tid.
La oss seie at den venstre handa mi fungerer som subjekt idet ho rører ved ei bordplate. Vi har ikkje noko problem med å forstå korleis vi då undersøker og kjem i kontakt med objektet, og vi plar ikkje ha noko problem med
å seie at vi kan utforske alle sider av objektet. Men dersom
vi nyttar den høgre handa til å røre ved den venstre, må
vi ikkje då seie at den venstre handa fungerer som subjekt
overfor bordet og som objekt overfor den høgre handa?
Det avgjerande i dette dømet er ifølgje Merleau-Ponty at
den høgre handa kan kjenne den venstre handa, men ikkje
i den grad den venstre handa rører ved bordet. (Merleau-
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Ponty 2009b:174) Det same gjeld når Merleau-Ponty tar
opp eit døme som har vore brukt og resirkulert i fenomenologien: to hender som rører ved kvarandre. Desse to
hendene vekslar heile tida på å kjenne den andre, ingen
av dei kan erfare at den andre kjenner. Likevel må vi seie
at kroppen har ei slags eining: Det er ein avstand mellom
kroppssubjektet og kroppsobjektet, ei erfaring av kroppen
som går på hi sida av konstruksjonen subjekt/objekt idet
kroppen tar på seg sjølv, folder seg over på seg sjølv, og det er
i denne folden at vi finn den kroppen som Merleau-Ponty
er interessert i. Han kan ikkje kalle det for kroppen, corps,

som er så tyngja av tidlegare ontologiar, så han kallar det
for chair som vi kan omsetje til «kjøt» eller «flesh» på engelsk. Vi har no ein kropp, chair, som ikkje er vendt mot
verda eller som er ein ting i verda som vi kan rette merksemda mot, men den er til og i verda på ein slik måte at vi
ikkje berre sprenger grensene for dualismen mellom kropp
og sinn eller for subjekt og objekt, men vi sprenger grensene for den klassiske fenomenologien. Peillon er svært klar:
«Immanensen blir reintegrert i transcendensen og vi går på
denne måten frå ein transcendens i immanensen, som er
så karakterisisk for fenomenologien, og til ein immanens i
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transcendensen, som er karakteristisk for ontologien» (Peillon
1994:198).
På kva måte er dette ontologi? Jau, ved å gå frå noko
ibuande, som vi ser på som transcendent, det vil seie fenomena i verda, og til at det ibuande er i det transcendente,
i verda, så går vi over til å seie noko meir enn berre korleis
erkjenninga er strukturert. Det er nemleg denne strukturen vi finn att i møte med alt anna. Årsaka til at verda blir
konstituert som verd er nettopp ved at verda folder seg
over på seg sjølv: Vi ser til dømes huset fordi huset på ein
måte ser oss. Dette poenget er svært vanskeleg å akseptere
utan vidare, men vi må hugse på kva premiss vi har lagt
ned for diskusjonen. Sidan sansinga ikkje er bestemt og
avgrensa til dei materielle sanseorgana, men til ei generell
organisering av vår måte å vere i og mot verda på, så vil
ikkje lenger kroppen vere avgrensa til kroppsobjektet, men
resten av verda vil inngå i denne organiseringa, slik blindestokken inngår i den faktiske sansinga og blir ein del av
kroppen til den blinde. Merleau-Ponty slår dermed fast
at chair bur i verda, blir sett av verda, blir forført, fanga
og framandgjort av verda på ein slik måte at «det sjåande
og det synlege gjer seg gjensidige slik at vi ikkje lenger
veit kven som ser og kven som blir sedd» (Merleau-Ponty
2009b:181).
Denne strukturen, strukturen til chair er altså verdas
struktur, la chair du monde, og vi må difor forstå folden
her som at vi strekk oss inn i og går over i verda, slik verda
strekk seg inn i og går over i oss. Vi snur oss frå det objektive og det subjektive, men får ein verkeleg teori om verda
– ein ontologi: «Det er ikkje vi som sansar, det tingen som
sansar seg sjølv der borte – det er ikkje vi som snakkar, det
er sanninga som snakkar seg sjølv i språkets kulissar – Å bli
menneskets natur er å bli naturens menneske – Verda er
ei lysning, og er difor open» (Merleau-Ponty 2009b:236).
Merleau-Pontys filosofiske virke er stort og mangfaldig, og
det breier seg over mange fagfelt. Til dømes er det psykologi, og særskild utviklingspsykologi som var hans store
felt då han jobba på Collège de France. Denne måten å
forstå grunnstrukturen i tenkinga hans på, som ontologi,
er etter mi meining likevel ei god lesing, som både gjer
filosofien hans radikal og nyskapande, og som opnar opp
for heilt nye fenomenologiske og ontologiske refleksjonar,
samt eit politisk bidrag som vi berre kan sjå konturane av
her. Han har ein kritikk av den dualistiske struktureringa
av filosofien som ikkje ukontroversielt rammar det kartesianske skiljet mellom kropp og sinn, han går til frontalåtak
på denne struktureringa, ein «attitude dogmatique» som
har reprodusert seg inn i samtidig filosofi, og som vi fram38
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leis ikkje har fått bukt med. For her kan vi finne spirer til
svært interessant vitskapsfilosofi og språkfilosofi.
Merleau-Ponty er sjølvsagt langt frå immun mot kritikk. Dette er ikkje plassen for dei store kritiske diskusjonane, men eg kan likevel peike på at særleg knytt til feministisk teori har Merleau-Ponty blitt ei viktig skyteskive.
Han har blitt tiltalt for å strukturere analytisk ein ikkjesituert kropp, og difor i mi lesing eit abstrakt Vere, som
ikkje tar omsyn til kroppens utforming. Den diskusjonen
eg har skissert ovanfor har svært mange nyansar og forgreiningar, og det er ikkje mogleg å drøfte dei i eit slik format
som «Fram frå gøymsla» er. Dei vil måtte kome på plass
gjennom andre kanalar.
Det siste arbeidet til Merleau-Ponty har eit sterkt preg
av å vere kryptisk og vanskeleg tilgjengeleg, men det rommar òg eit mangfald som vi berre kan sjå opp til, eit som vi
ser her i eit lite utdrag:
Når vi snakkar om det synleges kjøt [chair] freistar vi ikkje
å drive med antropologi, å skildre ei verd som er dekt av
alle projeksjonane våre, ein reservasjon av det som kan vere
under den menneskelege maska. Vi vil tvert om seie at det
kroppslege veret [l’être charnel], som djupnenes vere, med
fleire blad eller fleire sider, latensens vere, og som presentasjon av eit fråver, er ein prototype på Veret. Og kroppen vår,
det sansande sansbare, er ein ualminneleg variant av dette,
samstundes som det konstituerande paradokset er høgst synleg: Den samla kuben er i seg sjølv allereie fleire visibilia som
ikkje kan gå saman, slik kroppen min er ved eit slag ein fenomenal kropp og ein objektiv kropp, og viss han er, så er han
det ved eit kraftslag. (Merleau-Ponty 2009b:177)

NOTER

J. B. Watson (1878–1958), ein amerikansk psykolog som var svært
viktig i framveksten av behaviorisme, og som har vorte særleg kjend på
grunn av det kontroversielle eksperimentet «Albert og rotta» som handla
om å få eit born under eitt år, «Albert», til å frykte ting det vanlegvis
ikkje ville frykta gjennom å konstruere skremmande stimuli i møte med
eit normalt fenomen.
2
Alle franske sitat er omsett av forfattaren.
1
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