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Του Παύλου Κόντου 

«Ο φιλόσοφος, στο τέλος ενός στοχασµού που, ενώ αρχικά τον αποκόπτει από τον 

περίγυρο, τον κάνει να νιώσει καλύτερα τους δεσµούς αλήθειας που τον δένουν µε 

τον κόσµο και µε την ιστορία, δεν βρίσκει την άβυσσο του εαυτού του ή της 

απόλυτης γνώσης, βρίσκει την ανανεωµένη εικόνα του κόσµου, και τον ίδιο µέσα 

στην εικόνα, ανάµεσα στους άλλους». («Εγκώµιο της φιλοσοφίας», µετ. Κ. 

Καψαµπέλη, Εκκρεµές, Αθήνα, 2005, σ. 92) 

Ο Μωρίς Μερλώ-Ποντύ µάς χαρίζει µια εκπληκτική περιγραφή του φιλοσόφου, 

απαγκιστρωµένη από τις πάγιες ψευδαισθήσεις (τις επαγγελµατικές απάτες) που 

οδήγησαν τη φιλοσοφία στη σηµερινή της ανυποληψία: από το ψευδο-δίληµµα εάν ο 

φιλόσοφος οφείλει να εργάζεται ως κοινωνικός αναµορφωτής ή εάν θα πρέπει να 

αναλώνεται σε ένα είδος ατοµικής αποκάλυψης της αλήθειας. Η «ανανεωµένη εικόνα 

του κόσµου» δεν είναι εδώ ούτε µια πρόταση για κοινωνική πρόοδο ούτε µια 

πρωτότυπη προσωπική µατιά, αλλά απλώς η περιγραφή του τρόπου µε τον οποίο ο 

άνθρωπος, ευρισκόµενος αναγκαστικά ανάµεσα στους άλλους, βιώνει άµεσα την 

πραγµατικότητα. Μόνο που ο φιλόσοφος εξετάζει ό,τι για τον καθηµερινό άνθρωπο 

παραµένει ανερώτητο: τις (οντολογικές) προϋποθέσεις που καθιστούν δυνατή αυτήν 

την άµεση σύλληψη του κόσµου. Πράγµατι, όλη η έρευνα του Μερλώ-Ποντύ σκοπό 

έχει να υποδείξει τις περιοχές εκείνες της εµπειρίας που εξασφαλίζουν προνοµιακή 

πρόσβαση στην πρωταρχική σχέση ανάµεσα στον άνθρωπο και τον κόσµο. 

Πώς θα περιγράψουµε την παραπάνω σχέση, δίχως να χρησιµοποιήσουµε την 

κλασική διχοτόµηση σε υποκείµενο και αντικείµενο; Αυτή η διχοτόµηση είναι 

προβληµατική, στο µέτρο που υπονοεί ότι υφίστανται δύο οντότητες διαφορετικής 

υφής, η συνείδηση και τα πράγµατα, και ότι η συνείδηση επιβάλλει τα δικά της 

σχήµατα κατηγοριοποίησης στην πραγµατικότητα. Πρόκειται για ένα µοντέλο που 

έχει χτιστεί στα πρότυπα της θετικής επιστηµονικής γνώσης και το οποίο προϋποθέτει 

ότι κατανοούµε σωστά την πραγµατικότητα όταν την εξετάζουµε άνωθεν, σαν να 

υπολογίζουµε τις µαθηµατικές διαστάσεις ενός αντικειµένου. 

Αυτό, ωστόσο, το µοντέλο παρά την αναµφισβήτητη νοµιµότητά του δεν είναι σε 

θέση να περιγράψει την αδιαµεσολάβητη εµπειρία του κόσµου πριν αυτός γίνει 

αντικείµενο θεωρητικής εξέτασης. Μιλώντας για «εµπειρία», δεν εννοούµε κάτι το 

εσωτερικό, µια υπόθεση ιδιωτική που θα αποτελούσε αντικείµενο της ψυχολογίας. 

«Εµπειρία» είναι ο τρόπος µε τον οποίο κατανοούµε τον κόσµο, έτσι όπως αυτός 

δίδεται στην κατ' αίσθηση αντίληψη ή στην άµεση επικοινωνία µε τους άλλους, στην 

ιστορική του δοµή ή ως αντικείµενο της ανθρώπινης έκφρασης. Αυτός ο κόσµος, ως 

σύστοιχο της ανθρώπινης συνείδησης, είναι πραγµατικός και κοινός για όλους. Το 

µέγα ερώτηµα είναι πώς θα προσεγγίσουµε τη σχέση µας µε τον κόσµο εκ των έσω, 

πώς δηλαδή θα υπερβούµε το σχήµα υποκείµενο - αντικείµενο. 

Για να επιτελέσουµε αυτήν την αναγκαία υπέρβαση, θα πρέπει να εντοπίσουµε ένα 

στοιχείο που φέρνει τη συνείδηση και τον κόσµο σε άµεση γειτονία, που τα ενώνει µε 

µια ριζική συγγένεια. Ας µη θεωρηθεί ότι γλιστράµε εδώ σε ένα είδος µεταφυσικής 

που θα έκανε λόγο για κάποια κρυφή ενότητα του σύµπαντος κόσµου. Αυτό που 

επιζητούµε είναι να αποφύγουµε τη δογµατική άποψη, σύµφωνα µε την οποία η θέση 



του ανθρώπου στον κόσµο οφείλεται στην υπεροχή που του παρέχει η νόησή του. Και 

τούτο επειδή ακριβώς η πρωτοκαθεδρία της νόησης οδηγεί αναπόφευκτα στο δίπολο 

συνείδηση - αντικείµενο. 

Η δύναµη της σκέψης του Μερλώ-Ποντύ βρίσκεται στην επιµονή µε την οποία έδειξε 

ότι το προνοµιακό εκείνο στοιχείο της ανθρώπινης φύσης που της επιτρέπει άµεση 

και πρωτογενή επαφή µε τον κόσµο δεν είναι άλλο από το σώµα. Γιατί; ∆ιότι το 

σώµα υφίσταται υπό µια διπλή συνθήκη: δεν είναι µόνο φορέας της δυνατότητας να 

βλέπω ή να αγγίζω τα πράγµατα, αλλά είναι αυτό το ίδιο ορατό και προσφέρεται στην 

αφή. Τη στιγµή που αγγίζω το ένα χέρι µου µε το άλλο, συνειδητοποιώ ότι αυτό το 

χέρι είναι ταυτόχρονα «σάρκα», δηλαδή φορέας της αντίληψης, και «πράγµα», 

δηλαδή αντικείµενο της αντίληψης. ∆εν είναι µόνο λόγος (συνείδηση) ή µόνο 

πράγµα, είναι και τα δύο ταυτόχρονα. 

Αυτός ο αντικατοπτρισµός επαναλαµβάνεται στο σύνολο της άµεσης σύλληψης του 

κόσµου γύρω µου: «δεν θα υπήρχε για µένα χώρος, εάν δεν είχα σώµα»! Οχι, δεν 

πρόκειται για φιλοσοφικό ευφυολόγηµα, αλλά για µια κυριολεκτική περιγραφή της 

άµεσης επαφής µε τον κόσµο: τα πράγµατα δεν είναι εκεί έτοιµα, ενταγµένα σε µια 

µαθηµατική προοπτική, περιµένοντας απλώς να πέσει επάνω τους η προσοχή µας. 

∆εν υπάρχουν «καθαρά πράγµατα». Ο τρόπος µε τον οποίο δίνονται τα πράγµατα 

στην ανθρώπινη εµπειρία προϋποθέτει ότι ο κόσµος έχει ήδη συντεταγµένες και ότι 

αυτές δεν είναι προϊόντα µιας εκ των υστέρων επεξεργασίας της νόησης, αλλά 

καθορίζονται από τη φύση του ανθρώπινου σώµατος: το σώµα το δικό µου και των 

άλλων ορίζει το «εδώ» και το «εκεί» (που προηγείται κάθε µαθηµατικού χώρου), 

διανοίγει κάθε φορά τον «ορίζοντα» µέσα στον οποίο δύναται να κινηθεί, 

αναδεικνύοντας έτσι τις κρυφές όψεις των πραγµάτων (πριν αυτά ταυτοποιηθούν σε 

παγιωµένα αντικείµενα). Και, προφανώς, το σώµα δεν αποτελεί καθαρή αυθορµησία, 

αλλά ακολουθεί τις ενδείξεις και τις παραποµπές που τα ίδια τα πράγµατα 

υποβάλλουν, µαθαίνει να καθοδηγείται από αυτά, να εξοικειώνεται µε το «στυλ» 

τους. ∆εν υπάρχει κανένα θεµέλιο της πραγµατικότητας ή της εµπειρίας (δηλαδή, 

τελικά, της γνώσης) πίσω από αυτή τη «συµβίωση» του σώµατος µε τα πράγµατα. 

Το σώµα συνιστά µέρος του κόσµου και άξονα της εµφάνισης του κόσµου, το 

αρχιµήδειο σηµείο από όπου µπορούµε να παρακολουθήσουµε τις βαθµίδες 

διαµόρφωσης των επιτευγµάτων της συνείδησης. Η φιλοσοφία είναι σε θέση να 

φανερώσει αυτή την κοµβική λειτουργία του σώµατος. [Αλλά δεν είναι η µόνη. Το 

ίδιο µπορεί και η ζωγραφική, στο µέτρο που ο πίνακας παρουσιάζει ένα «ίχνος» για 

το πώς τα πράγµατα διατυπώνονται στις αισθήσεις (στο σώµα) του ζωγράφου]. Και, 

στην ίδια προοπτική, ο φιλόσοφος µπορεί να κατανοήσει τη λειτουργία της γλώσσας 

(απαλλαγµένος από την αξίωση να εγκαθιδρύσει ένα καθολικό σύστηµα 

σηµαινόντων) ή τη συνθήκη της ιστορικότητας (απαλλαγµένος από την αξίωση να 

βρει κάτι παραπάνω από ιστορικά ενδεχόµενα). 

Σε κάθε περίπτωση, η τελεσφόρος έκβαση του φιλοσοφικού εγχειρήµατος εξαρτάται 

από έναν όρο: τη συνειδητοποίηση του ότι ο κόσµος της εµπειρίας δεν µπορεί παρά 

να είναι ένας «κόσµος µπαρόκ» (δηλαδή, ένας κόσµος χωρίς σαφείς οριοθετήσεις), 

φορέας ενός νοήµατος εν τη γενέσει του, το οποίο καλούµαστε να εκφράσουµε αλλά 

όχι να παράγουµε. Και τότε η επανασύνδεση της φιλοσοφίας µε τον κόσµο (φυσικό 

και κοινωνικό) θα έχει επιτευχθεί. 



Από την Αντίσταση στο Κολέγιο της Γαλλίας 

Ο Μερλώ-Ποντύ γεννήθηκε το 1908. Ορφανός από πατέρα από το 1913, εισήχθη 

στην Ecole Normale Suprieure το 1926 για να σπουδάσει φιλοσοφία. Εκεί θα 

προωτογνωρίσει και τον Σαρτρ. Κατά τα χρόνια των σπουδών του είχε την ευκαιρία 

να παρακολουθήσει τα µαθήµατα του ίδιου του Χούσερλ στο Παρίσι (1929), τα οποία 

τον επηρέασαν τόσο ώστε, αργότερα, να επισκεφθεί για µεγάλο διάστηµα τα αρχεία 

του Χούσερλ στη Louvain του Βελγίου για να µελετήσει τα χειρόγραφα του 

Γερµανού φαινοµενολόγου. Σηµαντική ήταν, ταυτόχρονα, η επιρροή που του 

άσκησαν τα µαθήµατα του Αλεξάντρ Κοζέβ, που παρουσίαζε τότε, µε µεγάλη 

απήχηση στον πνευµατικό κόσµο της Γαλλίας, µια εγελιανή ερµηνεία του Μαρξ. 

Τον πιο σηµαντικό ρόλο στη ζωή του φαίνεται ότι διαδραµάτισε ο Σαρτρ. Από τη µια, 

στην Κατοχή, βρέθηκαν συναγωνιστές σε αντιστασιακές οργανώσεις. Από την άλλη, 

αποφάσισαν να εκδώσουν µαζί ένα περιοδικό φιλοσοφίας και πολιτικής κριτικής: 

"Les Temps Modernes". Η σχέση τους θα δοκιµαστεί πολλές φορές µε αφορµή την 

έκδοση αυτή και µε αιτία την πολιτική ουδετερότητα του Μερλό-Ποντί, την άρνησή 

του να συµπαραταχθεί µε το κοµµουνιστικό κόµµα και την όλο και αυξανόµενη 

διάθεσή του να ασκεί κριτική στο κόµµα, ιδίως µετά τον πόλεµο της Κορέας (1950). 

Τελικά, ο Μερλώ-Ποντύ θα παραιτηθεί από το περιοδικό και οι σχέσεις των δύο 

διανοητών θα παγώσουν. Θα πρέπει, ωστόσο, να σηµειωθεί ότι η θετική υποδοχή του 

έργου του Μερλώ-Ποντύ στη Γαλλία οφείλεται εν µέρει στη γειτονία του προς εκείνο 

του Σαρτρ, το οποίο ασκούσε τότε τεράστια επιρροή. 

Μέχρι το 1944, ο Μερλώ-Ποντύ δίδασκε σε λύκεια, τελευταία δε στο Lyce 

Condorcet, όπου διαδέχθηκε τον Σαρτρ. Μετά το 1945 και την έκδοση του βιβλίου 

του "Φαινοµενολογία της αντίληψης", εξελέγη σε πανεπιστηµιακή έδρα και, το 1952, 

στην περίφηµη έδρα του Collge de France, την οποία κατείχε προηγουµένως ο 

Μπερξόν. Πέθανε ξαφνικά το 1961. 

Το έργο του Μωρίς Μερλώ-Ποντύ (1908-1961) εγγράφεται στη φαινοµενολογική 

παράδοση. Η πρωτοτυπία και η σηµασία του οφείλονται στη διαύγεια µε την οποία 

εντόπισε ορισµένες αναξιοποίητες συλλήψεις των «δασκάλων» του, του Χούσερλ και 

του Χάιντεγκερ. Τα σηµαντικότερα έργα του είναι: "Phénoménologie de la 

perception" ("Φαινοµενολογία της αντίληψης"), 1945, "Le visible et l'invisible" ("Το 

ορατό και το µη-ορατό"), 1964, "L'œil et l'esprit" ("Το µάτι και το πνεύµα"), 1964. 

(Πηγή: http://www.kathimerini.gr - 05/03/2006) 

 


