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καί τη συνδιεύθυνση τοΟ περιοδικοΟ Temps Modernes, τό όποίο έξέδωσε 
μαζί μέ τόν Sartre. 

,Από τό 1949 έως τό 1952 κατέχει τήν έδρα της ψυχολογίας καί 
παιδαγωγικής στό Πανεπιστήμιο της Σορβόνης. Κατά τό τέλος τού 1950 
έκλέγεταl καθηγητης της φιλοσοφίας μέ την ύποστήριξη τού Μ. Gueroult 
στό 	College de France. 

Πέθανε στίς 3 Μαίου τού 1965, ένώ δούλευε έντατικά γιά την έκδοση 
ένός νέου έργου. 

.Ο ΡθυΙ Ricoeur τόν χαρακτηρισε σάν ένα άπό τούς μεγαλύτερους 
φαινομενολόγους της Γαλλίας. 

2, 	 Βιβλιογραφικά στοιχεία 

Γιά πλήρη βιβλιογραφικά στοιχεία περί τού Μ. ΜθΓlθυ Ponty βλέπε Χ. 
ΤίΙΙ ete, Merleau - Ponty, Seghers, Paris 1970. σ. 173-186. 

Τά κυριώτερα δημοσιεύματα τού Μ. ΜθΓlθθυ - Ponty εΙναι τό όκόλουθα: 

1. 	 Ιθ structure du comportement (Ή δομή της συμπεριφοράς), P.u.F., 
Paris 1942. 

2. 	 PhθnorIlenologie de la perception (Φαινομενολογία της άντιλήψεως). 
ed. Gallimard, Paris 1945. 

3. 	Humanisme et terreur (' Ανθρωπισμός καΙ τρόμος). ed. Gallίmard. Paris 
1947. 

4. 	 Sens et ποπ - sens (Νόημα καί άνοησία). ed. Nagel. Paris 1948. 

5. 	 Ecoge de la philosophie (' Εγκώμιο τής φιλοσοφίας), ed. Gallimard, 
Paris 1953. 

6. 	 Les aventures de la dialectique (Οί περιπέτειες τής διαλεκτικής), 
Gallimard, Paris. 1955. 

7.Les philosophes celebres (Οί διάσημοι φιλόσοφοι). ed. Maurice ΜθΓlθθυ 
- Ponty. Lucien Mazenod, Paris 1956. 

8. 	 Signes (Σημεία). ed. Gallimard. Paris 1960. 

9. 	Ιθ visible et Ι' invisible (Τό όρατό καί τό άόρατο). μαζί μέ σημειώσεις 
έργασίας, ed. Claude Lefort. Gallimard, Paris 1964. 

10. 	 Ι' Οθίl et Ι' esprit (Τό μάτι καΙ τό πνεύμα). Gallimard. Paris 1964. 

11. 	 Ιθ prose du monde (' Η πρόζα τού κόσμου), ed. Claude Lefort, 
GaIIimard, Paris 1969. 
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Β. ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ Μ. MERLEAu-pONTY 
ΣΧΕΤιΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ONTOΛOΓlA ΤΟΥ 

Οί άπόψεις πού θά έκτεθούν άποσκοπούν στό νά προσδιορίσουν τά 

κύρια σημεία της φιλοσοφικής σκέψεως τού Μ. Merleau-Ponty καί νά 
φωτίσουν έτσι, έστω καί έμμεσα, τίς θέσεις του γιά τό πώς βλέπει την 
πραγματικότητα καί πώς νοεί τό όν. 
-Δέν εΙναl τό σκέπτομαι πού περιέχει κατ' έξοχήν τό εΙμαι, δέν εΙναl ή 
ύπαρξή μου πού έχει άναχθή στή συνείδηση τήν όποία έχω γι' αύτην' εΙναι 
άντιθέτως τό σκέπτομαι τό όποίο βρίσκεται έγκατεστημένο καί πάλι στην 

κίνηση της ύπερβάσεως τού εΊμαι, καθώς καί ή συνείδηση βρίσκεται 
έγκατεστημένη στην ύπαρξη.. (ΜθΓlθθυ-ΡοπιΥ, Phθnomenologie de la 
perception, ed.Gallimard, 1945, σ. 439). 
Αύτη ή προτεραιότητα τού εΙμαι ώς πρός τό σκέπτομαι άποτελεί τό κέντρο 
της «ύπαρξιστlκής φαινομενολογίας" τού Merleau-Ponty, ή όποία άπορρίπτει 
τη σαρτρική άντίθεση μεταξύ τού «δι' έαυτόν.. (pour-soi) καί τού «καθ' 
έαυτόν.. (en-soi). 

Κατά τήν άντίληψη τού Merleau - Ponty ό άνθρωπος δέν εΤναι οΟτε 
καθαρό πνεύμα οΟτε πράγμα, εΤναι μιά ένσαρκωμένη συνείδηση, μιά 

συνείδηση πού σύμφωνα μέ την έκφραση τού Α. de Waelhens «φαίνεται 
άπολύτως άνίκανη νά πετάξη πάνω άπό τό σώμα» (Α. de Waelhens, 
'Phenomenologie et metaphysique', στό Αθνυθ Philosophique de ίουνβίη, 
1949, σ. 372). 
«Ή σύνθεση τοΟ καθ' έαυτόν καί τού δι' έαυτόν", σημειώνει ό Merleau 
ΡοηιΥ ατό Phenomenologie de la perception. «ή όποία όλοκληρώνει καί 
πραγματοποιεί την έγελιανή έλευθερία. έχει έν τούτοις τήν άλήθειά της. 
'Υπό μιά έννοια άποτελεί αύτό τόνΊδιο τόν όρισμό τής ύπάρξεως, αύτη (ή 
σύνθεση) γίνεται κάθε φορά κάτω άπό τά μάτια μας μέσα στό φαινόμενο της 
παρουσίας ..." (σ. 519). (Θά εΙχε ένδιαφέρον ώς πρός τό σημείο αύτό νό 
μελετήση κανείς τη σχετική κριτική πού κάνει ό Sartre, ό όποίος κατηγορεί 
τόν Merleau-Ponty γιά τό ότι άκολουθεί τη φιλοσοφία της συνθέσεως 
(Βλέπε Jean-Paul Sartre, 'Merleau-Ponty vivant" Ιθβ Temps Modernes, 
τεύχ. 184:185, κυρίως σ.366». 
Ή φαινομενολογία τοΟ Merleau-Ponty θεμελιώνεται στην περιγραφή 

αύτοϋ τοΟ μεταξύ, πού βρίσκεται άνάμεσα στό καθ' έαυτό καί στό δι' έαυτό 
καί πού άποτελεί την προυπόθεση της ίστορίας. Κατά τη σαρτρικη άντίληψη 
(παύ δέν βρίσκεται μακριά άπό τη δεσμευτική, παραδοσιακή όντίθεση μεταξύ 
τού πνεύματος καί τοϋ πράγματος, τού υποκειμένου καί τού άντικειμένου) ή 
ίστορική πράξη σάν έργο πού ύπάρχει καί παραμένει εΙναl ούσιαστlκά 
άδύνατη. 

Γιά τήν «ύπαρξιστική φαινομενολογία.. λοιπόν εΤναι «αύτό τό μεικτό παύ 
πρέπει νά περιγράψουμε: τό «παραγόμενο - παΡάγον", τό «ένεργηηκό 
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παθητικό», τό «θεσπισμένο - θεσπίζον», δηλαδή μέ όλες αύτές τίς μορφές 

πρόκειται γιά τό ύποκείμενο - άντικείμενο» (Υ. Descombes, Le ml!me et Ι' 
autre, θd. Μίηυίι, ΡβΓίβ, 1979, σ. 73). Στό σημείο αύτό βρίσκεται ό πυρήνας 
της φιλοσοφίας τοΟ Merleau-Ponty. Πρόκειται κατ' άρχήν γιά τήν άντίθεση 
τοΟ ego percipio πρός τό ego cogitO. Τό percipio άναφέρεται στό σαρκωμένο 
υποκείμενο, πού βρίσκεται πάντοτε «έν τφ κόσμφ» καί γνωρίζει τόν κόσμο 
μέσα άπό μιά ώρισμένη προοπτική. . Η θεμελίωση τοΟ cogito (πού 
άντιπροσωπεύει τήν άνεξάρτητη άπό καταστάσεις, τήν γενικώς ίσχυουσα 
γνώση) πάνω στό percipio (πού δένεται μέ τήν άνολοκλήρωτη, μερική γνώση 
τοΟ κόσμου, μιά γνώση τοΟ έδώ καί τοΟ τώρα) συνιστά αύτό που έννοοΟμε ώς 
φιλοσοφία της άμφισημίας καί τού άνολοκλήρωτου. (Πρόκειτα(ισως έδώ γιά 
μιά έκ νέου άντιμετώπιση καί θεμελίωση της χουσερλιανης άπόψεως ότι ό 
φιλόσοφος εΙναι πάντοτε ένας άρχάριος). 

«' Η ένότητα καί ή άλήθεια τού άντικειμένου», σημειώνει ό Α. de Waelhens, 
«δέν ε{ναι ποτέ τίποτε άλλο παρά προσωρινές, έπειδή τό άντικείμενο πού 
γίνεται άντιληπτό βρίσκεται μέσα στή χρονικότητα της άντιλήψι ,.,ς, όπως τό 
πολιτιστικό άντικείμενο βρίσκεται μέσα στή χρονικότητα καί στή συμπτωματι
κότητα της διυποκειμενικης πράξεως» (Α. de Waelhens, 'Phθnomenologie 
et metaphysique, σ. 374). Τό νόημα της παρατηρήσεως αυτης γίνεται 
καλύτερα άντιληπτό, άν άναφερθοΟμε στήν Ίδια τή σκέψη τοΟ Merleau -
Ponty, καθώς αυτός σημειώνει ότι: «όπως ή γη, κατά μία έννοια, δέν γυρίζει, 
όμοίως ό άληθινός κύβος δέν έχει έξ έδρες, γιατί ό άληθινός κύβος εΙναι ό 
παρών κύβος, καί ό κυβος δέν παρουσιάζεται ποτέ μέ τίς εξ έδρες του 
συγχρόνως» (Μ. Merleau-Ponty, Phθnomenologie de la perception, σ. 236). 
• Ετσι ή άλήθεια .έχει άνθρώπινη καταγωγή κι έκείνο πού «άπολυτοποιείται» 
(έπιδεχόμενο πάντοτε μιά διαρκη άναθεώρηση καί τελειοποίηση) εΙναι αυτό 
πού παρουσιάζεται σέ μένα έδώ καί τώρα' «τό φαινόμενο τό όποίο μελετά ό 
φαΙΥομενολόγος εΙναι έτσι τό «είναι γιά μένα», τό φαίνεσθαι μπροστά μου» 
(Υ. Descombes, Le m6me et Ι' autre, σ. 84. Βλέπε συναφώς καί ΜθΓlθβυ
Ponty, Sens et non-sens, ed. Nagel, ΡβΓίβ, 1966, σ. 164). 

. Η μόνη άδιάσειστη βεβαιότητα πού κυριαρχεί στή φιλοσοφία τοΟ 
ΜθΓlθθυ-ΡοηιΥ εΙναι ότι ύπάρχει τό όν. Ύπάρχει τό όν τό όποίο εΙναι 
άδιαίρετο, οϋτως ώστε κάθε έννοιολογικό σχήμα (π. χ. ή έννοια τοΟ σώματος 
καί της συνειδήσεως, τοΟ άντικειμένου καί τοΟ ύποκειμένου, της ϋλης καί 
τοΟ πνεύματος) δέν εΤναι παρά άφαιρέσεις καί σχηματοποιήσεις τοΟ όντος. 

«Ό κόσμος», κατά τόν Merleau-Ponty, «εΤναι έκεί πρίν άπό κάθε 
άνάλυση» (Μ. Merleau-Ponty, Phθnomenologie de 11:\ perception, σ. IV). Τό 
ότι έχω τή δυνατότητα νά διαχωρίσω τό φανταστικό άπό τό πραγματικό 
όφείλεται άκριβώς στό δτι βρίσκω αύτή τή διά:φιση πρίν άπό κάθε άνάλυση. 
. Η ύπαρξή μας συνδέεται δρρηκτα μέ τήν άναφορική σχέση μας πρός τόν 
κόσμο, «δέν παραμένουμε ποτέ μετέωροι μέσα στό μηδέν» (Merleau -
Ponty, Phenomenologie de Ia perception, σ. 516). "Ετσι ή μόνη 6πόλυτη 
γνώση Υιά τό φιλόσόφο εΙναι, όπως έΊδαμε, έκείνη πού τοΟ παρέχει ή 

άντίληψη (perception). Ε1ναι ή έπιστροφή στά πράγματα καθ' έαυτά, 
έννοώντας μέ αύτή τή διατύπωση τό άντικείμενο ως άντικείμενο της 
άντιλήψεως. (Ε1ναι δυνατόν νά λεχθη πώς πρόκειται γιά μιά σχέση 
άλληλεπιδράσεως: οί ίδιότητες τοΟ άντικειμένου βρίσκονται σέ μιά σχέση 
άλληλεξαρτήσεως καί άλληλεπιδράσεως μέ τίς προθέσεις [ίηΙθΠΙίοηβ] τού 

υποκειμένου). 
Τό πραγματικό δέν τό συγκροτούμε οΟτε τό οίκοδομοΟμε, άλλά τό 

περιγράφουμε: «Δέν πρέπει νά διερωτηθούμε, έάν πράγματι άντιλαμβανόμε
θα τόν κόσμο' πρέπει άντιθέτως νά πούμε: ό κόσμος εΙναι αύτό πού 
άντιλαμβανόμεθα» (Merleau-Ponty, Phenomenologie de la perception, σ. 
χι). ·Ολο τό οίκοδόμημα της έπιστήμης στηρίζεται σ' αύτή τήν δμεση, 
άνολοκλήρωτη γνώση περί τοΟ κόσμου, στόν κόσμο δηλαδή πού μπορούμε 
νά βιώσουμε. «Αύτό τό όποίο εΤναι έξ όλοκλήρου άληθινό εΙναι λοιπόν ότι 
ύπάρχει μιά φύση, όχι αύτή τών έπιστημών, άλλ' αύτή τήν όποία μοΟ δείχνει 
ή άντiληψη» (Merleau-Ponty. Phenomenologie de Ia perception, σ 494) . 

. Η σχέση μεταξυ υποκειμένου καί άντικειμένου μέσα στό γεγονός της 
άντιλήψεως δέν εΤναι στατική, άλλά διαλεκτική.. Η σχέση αύτή παράγεται 
μέσα στήν έσωτερικότητα τοΟ άδιαιρέτου καί μοναδικοίί όντος: «' Ο 
χωρισμός μεταξύ τοΟ υποκειμένου καί τοΟ άντικειμένου μέσα στήν 

άντιληπτική έμπειρία δέν εΙναι παρά τεχνητός. Καί εΤναι αύτό τό άντικείμενο 

- άντιληπτό πού άποκαλείται νόημα» (V. Park, «Merleau-Ponty et la 
phenomenologie du sens», Αθνυθ de Metaphysique et de Morale, '33, 
'Ιούλιος - Σεπτέμβριος 1979, σ. 349) . 

•Η παραδοσιακή έρμηνεία του cogito άνήγαΥε αύτό στό έπίπεδο τού 
κρίνω. Σκοπός λοιπόν τώρα της φιλοσοφίας εΤναι ή θεμελίωση της 

κατηγοριοποιούσας δραστηριότητος σέ μιά δραστηριότητα πού βρίσκεται 

πρίν άπό κόθε κατηγοριοποίηση. 

Πρόκειται γιά σκέψη πάνω στή σκtψη, γιά μιά έκ νέου θεμελίωση της 

όντολογίας της έπιστήμης. . Η έ"ιστήμη παρουσιάζεται πλέον ώς ή 
λογικοποίηση τοΟ κόσμου της δμεσης, της φυσικης έμπειρίας, πάνω στήν 
όποία αύτή ή Ίδια στηρίζεται.. Αποτελεί έπομένως τήν έξήγηση τούτου του 
κόσμου, πού προηγείται κάθε γνώσεως. " Ετσι ή σκέψη χρειάζεται νό 
συνειδητοποιήση αύτό πού δέν έγινε άντικείμενο της σκέψεως, άντιμετωπί
ζοντάς το όχι σάν αύτό πού παραμένει άσυνείδητο καί δέν έχει τεθη άκόμη 
ο' αΙ:Ιτήν. όλλό σάν τό ύποστήριγμα καί τή θεμελιακή βόση αύτης της"ιδιας: 
«Στή φαινομενολογία ή όποία θεωρείται καί κατανοείται ώς δμεση περιγραφή 
πρέπει νό προστεθη μιά φαινομενολογία της φαινομενολογίας.. Oφεiλoυμε 
νά έπανέλθουμε στό cogito γιά νά Υυρέψουμε έκεί ένα Λόγο (Logos) 
περισσότερο θεμελιώδη άπό έκείνον της άντικειμενlκης σκέψεως» (Merleau 
- Ponty, Phenomenologie de la perception. σ. 419).. Η φιλοσοφία λοιπόν, 
όπως λέγει ό Park στό άρθρο πού άναφέραμε, άποτελεί μιό άρχαιολογία τών 
πραγμάτων πού έχουμε βιώσει 

Θά μποροuσαμε νό παρατηρήσουμε πώς τελικά ή όντολογία τοΟ 
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Merleau-Ponty στηρίζεται ατήν άπόλυτη βεβαιότητα γιά τήν άλήθεια τοΟ ότι 
«ύπάρχεl κάποιο πράγμα" καί ατήν προσωρινή βεβαιότητα γιά τήν άλήθεια 

κάθε έπί μέρους όντος συγχρόνως. Πρόκειται γιά μιά σχέση πού μάς όδηγεί 

σέ μιά έσχατη άναγωγή κατά τήν όποία άντιλαμβανόμεθα ότι ή σύλληψη κάθε 

έπί μέρους όντος ύποδηλώνει αύτή τή βεβαιότητα γιά τήν ύπαρξη τού 

άπολύτου όντος (<<ύπάρχει κάποιο πράγμα"), Ή βεβαιότης όμως αύτή γιά 

τήν ύπαρξη τού άπoλίJτoυ όντος, άν καΙ όπως άναφέραμε, προκύΙΠει 
(γεννάται) άπό τήν άμεση, άνολοκλήρωτη έμπειρία, έν τούτοις τήν 

ΙΙπερβαίνει άδιαλείmως. Θεωρώντας τά πράγματα άπό μιά τέτοια σκοπιά 

όδηγούμεθα -ισως στό νά διαπιστώσουμε ότι έδώ πιθανόν νά βρίσκωνται τά 
·ιχνη της άφετηρίας μιας όντολογίας της όντολογίας (χωρίς αύτή ή 

διατύπωση νά ύποδηλώνη κάποια χαϊντεγκεριανή άπήχηση)..Αναφερόμέθα 
δηλαδή σέ μιά όντολογική άντίληψη, ή όποία σέ δεύτερο έπίπεδο θά 

λειτουργούσε σόν τή βάση της άνάλογης σχέσεως πού ύπάρχει μεταξύ τού 

κόσμου της έπιατήμης καί τού κόσμου τη<; προκατηγορικής, άμεσης, 

φυσικης έμπειρίας. 

. Ο Merleau . Ponty. σύμφωνα μέ μιά εύστοχη παρατήρηση τού 

Τhθνθηβz, άναζητεί τή βαθειά σχέση καί ένότητα μεταξύ τών στόχων καί 

έπιδιώξεων της φαινομενολογίας καί τού ύπαρξισμοΟ (βλ. Ρ. Thevenaz, De 
Husserl Ει Merleau - Ponty, editions de la Baconniere - NeuchAteI, 1966, σ. 
108). Στό έργο του Ιθ visible et Ι' invisible, όπου θέτει ώς στόχο του «νά 
δείξη πώς αύτό πού θά μπορούσε νά θεωρηθη ώς ψυχολογία (Ph. de la 
perception) εΙναι στήν πραγματικότητα όντολογία.. (Merleau-Ponty, Ιθ 

visible et Ι' invisibIe, ed. GaIlimard, 1964, σ. 230), ή μέθοδος πού άκολουθεί 
εΙναι άκόμη ή φαινομενολογική άναγωγή. 

. Η άναγωγή στό Merleau- Ponty (έδώ θά εΙχε ·ισως ένδιαφέρον μιά 
σύγκριση της Ιδέας τού Merleau· ΡΟΠΙΥ γιά τήν άναγωγή μέ τήν άντίληψη 
περί της άναγωγης, όπως αΙΙτή έξελίχθηκε μέσα ατή χουσερλιανή σκέψη) 

συνδέεται άμεσα μέ τόν έκ - στατικό τρόπο ύπάρξεως τοΟ ύποκειμένου (Σ' 
αύτό τό σημείο δέν έιμαστε μακριά άπό τή χαϊντεγκεριακή μέριμνα). Τό 
ύποκείμενο στόν Merleau - Ponty μπορεί νά έπιτύχη μιά θεωρητική σχέση μέ 
τόν έαυτό του μέσω της σκέψεως (refIexion) καί νά άποδεσμευθη έτσι άπό 
τήν ύπαρξιακή σχέση του μέ τόν κόσμο μόνο έμμεσα καί βάσει της 
δυνατότητος πού έχει νά θεωρη τόν έαυτό του ώς προσανατολισμένο πρός 
τά προθετικά άντικείμενα. «Μέσα ατή σκέψη (reflexion)", παρατηρεί ό De 
Waelhens, «ή προθετικότης έχει διατηρηθη .. (Α. de Waelhens, Phθnomeno
logie et metaphysique. σ. 373). 

«'Οδηγούμεθα πάντοτε σέ μιά σύλληψη 'ΓοΟ ύποκειμένου ώς έκ 
στάσεως καί σέ μιά σχέση ένεργητικης ύπερβάσεωι; πού ύπάρχει μεταξύ τού 
ύποκειμένου καί τοΟ κόσμου. 'Ο κόσμοςεΤναι άχώριστος άπό τό ύποκείμενο, 
άλλά άπό ένα ύποκείμενο, τό όποίο δέν εΤναι τίποτε άλλο παρά προβολή 

(projet) τοΟ κόσμου' καί τό ύποκείμενο εΤναι άχώριστο άπό τόν κόσμο, άλλά 
άπό ένα κόσμο, τόν όποίο προβάλλει αύτό τό ·ιδιο" (Merleau - Ponty, 

Phenomenologie de la perception. σ. 491). Μέσα σ' αύτή τή διαλεκτική, 
όπου τό έγώ Ισοδυναμεί πρός τό «είμαι έξω άπό τό έγώ". εΙναι άναγκαίο νά 
μιλήσουμε γιά τήν έννοια τοΟ χρόνου, όπως συλλαμβάνεται άπό τόν 
Merleau-Ponty. Τό ύποκείμενο στόν Merleau-Ponty ύπάρχει μεταξ.ύ τού 
«ύστερα άπό τή γέννησή του .. καΙ τοΟ «πρίν άπό τό θάνατό του..: «τό νά εΙμαι 
στό παρόν Ισοδυναμεί μέ τό νά είμαι άπό πάντοτε καί μέ τό νά εΙμαι Υιά 
πάντα. . Η ύποκειμενικότης δέν εΙναι μέσα στό χρόνο. γιατί αύτή άναλαμβά
νει fι ζίΊ τό χρόνο καί συγχέεται μέ τή συνοχή μιάς ζωης.. (Merleau - Ponty. 
Phenomenologie de la perception, σ. 483).•Αν καΙ παράτολμο ~ ηταν"ισως 
δυνα'Γό νά χρησιμοποιήσουμε έδώ, έρμηνεύοντας φυσικά αύτήν, στηριγμέ
νοι ατή σκέψη τοΟ Merleau-Ponty καί μόνον έτσι, τήν έκφραση τού LeibnΊZ: 
«Cogitatlo ηοπ est duratio, sed cogitans est durans ... 

Μέσα σ' αύτό τόν όρίζοντα ή σύλληψη τοΟ μή όλοκληρωμένου 
ύποκειμένου, τού ΙΙποκειμένου πού ζη άνάμεσα σέ ένα CtvenavCtAqmo 
παρελθόν (χρειάζεται "ισως έδώ νά θυμηθοΟμε τόν Levinas καί τόν Derrida) 
καΙ σέ ένα μέλλον πού"ισως δέν θό τό ζήση ποτέ (πόσο άραγε μακριά έιμαστε 
έδώ άπό τή βίωση τοΟ «πρός τίποτε .. τού Heidegger;), τοΟ ύποκειμένου 
δηλαδή τό όποίο «άπολυτοποιεί" τό παρόν του, άποτελεί τή συνέπεια μιάς 
φιλοσοφίας τοΟ άνολοκλήρωτου καί της άμφισημίας: «' Απέναντι άπό τό μή 
όλοκληρωμένο ύποκείμενο ύπάρχει τό άντικείμενο, τό όποίο εΙναl έπίσης μή 
6λοκληρωμένο. 'Εδώ βρίσκεται ή πρωτοτυπία, ή πρωταρχή τοΟ Ιδεαλισμού, 
πού άναθεωρήθηκε άπό τόν Merleau- Ponty, χωρίς όμως νά ξεπερασθη άπό 
αύτόν: ή ταυτότης τού ύποκειμένου καί τού άντικειμένου (κι αύτή εΙναι μιά 
θεμελιώδης θέση τοΟ Ιδεαλισμού) δηλώνεται έδώ φανερά μέσα στή μή 
όλοκλήρωση, μέσα στή μή ούμπτωση, μέσα στήν άντίθεση φωτεινό 
σκοτεινό" (V. Descombes, Le m&me et Ι' autre, σ. 88). 

Μέχρις έδώ, δπως έιδαμε. δέν tγινε καμμιά άναφορά στή φαινομενολο
γία τοΟ νοήματος, όπως τήν άνέmυξε 6 Merleau -Ponty, άν καί αύτή άποτελη 
τό θεμέλιο αύτης της φιλοσοφίας.. Η άναφορά αύτή άποφεύχθηκε (όπως καί 
ή άναφορά ατή φιλοσοφία της ίστορίας, ατήν πολιτική φιλοσοφία. στήν tVVOlD 
τοΟ δλλου κ.λ.π.). γlατi ένα τόσο εύρύ θέμα θά ώδηγοϋσε Ίσως αύτές τίς 
σκέψεις tξω άπό τό στόχο τους. 

Τό νόημα στό Merleau-Ponty προκύmεl άπό τό ότι τ6 φαινόμενο εΙναι 
ταυτόσημο πρός αύτό τό όποίο λέγεται: «' Ο μόνος τρόπος πού έχει ένα 
πρδγμα νά έπιδράση πάνω σ' ένα πνεύμα εΙναι νά τοΟ προσφέρη ένα νόημα, 
νά δηλωθη σ' αύτό, νά συγκροτηθη μπροστά του σέ κατανοητές διαρθρώ
σεις.. (Merleau-Ponty, La structul'e du comportement, R.u.F., Paris, 1942, σ. 
23). Τά φαινόμενα θεωροΟνταl ώς έκφράσεις. -Ετσl ό λόγος έδώ όφείλει νά 
άναπαραγάγη, νά φανερώση, κάνοντάς την σαφέστερη, αύτήν τήν «καθαρή 

, έμπειρία, τή βουβή άκόμη» (Ε. HusserI, Meditations cartesiennes, μετάφρα
ση στά γαλλικά άπό Ε. Levinas καί G. Peiffer, ed. νΓίη, Paris 1969, 

., παράγραφος 16), αύτή τήν tκφραση πού προηγείται τού λόγου καί εΙναι τό 
φαινόμενο: «Τό πρώτο νόημα τού λόγου βρίσκεται έν τούτοις μέσα σ' αύτό 
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τό κείμενο της έμπειρίας. τήν όποία προσπαθεί νά δηλώση έκφράζοντάς 

την» (ΜθΓlθθυ-ΡοηΙΥ, Phθnomenologie de la perception. σ. 388). 
- Ετσι τό φαινομενολογικό νόημα άποτελεί τό θεμέλιο καί τή ρίζα τού 

έννοιολογικού νοήματος aτή γλώσσα. εΙναι ένα νόημα βουβό. τό όποίο 
παραμένει «χαμένο» μέσα aτή γλωσσική έκφραση. . Η θεμελίωση τού 
γλωσσικού νοήματος πάνω στό βιούμενο. προγλωσσικό νόημα (τό νόημα τού 
φαινομένου της άντιλήψεως) καταλήγει στό ότι όλα τά συγκεκριμένα μέσα 
έκφράσεως μπορούν νά θεωρηθούν ώς γλώσσα μέ τήν εύρεία έννοια τοΟ 
όρου. 'Η φαινομενολογία τού νοήματος, κατά τόν ΜθΓlθθυ-ΡοηΙΥ, στηρίζε
ται λοιπόν στήν προσπάθειά του νά βρη τήν προγλωσσική ρίζα τού νοήματος 
της γλωσσικΙ;ς έκφράσεως, ή όποία άνάγεται σέ μιά βιούμενη σχέση τοΟ 
άνθρώπου πρός τόν κόσμο. προσδιοριζομένη τόσο άπό τήν όντολογική όσο 
καί άπό τή σημασιολογική κατηγορία. «' Ο φαινομενολογικός κόσμος δέν 
εΤναι τό καθαρό (pur) όν, άλλά τό νόημα πού γίνεται διάφανο μέσα στήν 
άλληλεπίδραση τών έμπειριών μου καί τών έμπειριών τού άλλου» (Merleau
Ponty. Phenomenologie de la perception. σ. ΧΙΙ). 

Τό σώμα, τό άνθρώπινο σώμα, όπως τό έννοεί ό Merleau-Ponty, 
άποτελεί τό φορέα τοΟ νοήματος, «όφείλει σέ τελευταία άνάλυση νά γίνη ή 
σκέψη ή ή πρόθεση, ή όποία μάς σημαίνει (signifier). ΕΤναι αύτό τό όποίο 
δείχνει. τό όποίο μιλάει» (Merleau - Ponty, Phθnomenologie de la perception, 
σ. 230), έφ' όσον «ό λόγος εΤναι ένα νεύμα (geste) καί ή σημασία ένας 
κόσμος» (ΜθΓlθθυ - Pon!y. Phθnomenologie de la perception, σ. 214). Ό 
λόγος έπομένως εΙναι συγχρόνως μπλεγμένος σόν νεύμα μέσα aτή 
συμπεριφορό τού άτόμου πού μιλάει. . Η γλώσσα μέ τή στενή της σημασία 
άποτελεί τήν έπέκταση ένός νεύματος τού σώματος. Τό νόημα ένός 
πρόγματος, έκφραζόμενο μέσα aτή γλώσσα. άποτελεί ένα κόσμο. τόν όποίο 
συνιστούν οί άπειρες προοπτικές τού άνθρώπου καί κατ' αύτόν τόν τρόπο «ή 
ίδέα μιάς έξαντλητικΙ;ς έκδιπλώσεως τοΟ πραγματικού άπό τή γλώσσα εΙναι 
τόσο παρόλογη όσο καί ή ίδέα μιας άνθρωπότητος, ή όποία θά εΙχε κάνει ό,ΤΙ 
ύπάρχει καί τό όποίο πρόκειται νά κάνη. Δέν θό παύσουμε ποτέ νά μιλάμε» 
παρατηρεί ό Α. de Waelhens (Existence θΙ signification. ed. Nauwelaerts. 
1958 (1973), σ. 141). 

'Ο όρισμός τού νοήματος aτή φαινομενολογία τού Merleau - Ponty 
κατατάσσει αύτόν στό πεδίο τών φιλοσόφων γιά τούς όποίους ή τέχνη 
όποτελεί μιό μορφή γνώσεως περισσότερο άληθινή όπό τή γνώση της 
έπιaτήμης..Ο ΜθΓlθθυ - Ponty δηλαδή τοποθετείται κοντά στόν Πλότωνα, 
στόν Heidegger καί στόν Croce. (Θό έπρεπε νό παραλληλίσουμε ~Iσως τήν 
έννοια της έκφράσεως, όπως λειτουργεί aτή φιλοσοφία τού Croce καί τού 
ΜθΓlθθυ - Ponty). 
. Η άντίληψη πού έχει ό Merleau - Ponty γιά τήν τέχνη άποτελεί μιά συνεπη 
έξέλlξη της όντολογίας του, καθώς αύτή συνάπτεται. όπως έιδαμε, μέ τή 
φαινομενολογία τοΟ νοήματος. 'Η τέχνη δέν όποτελεί τήν εκδήλωση 
ύποκειμενικών συναισθημάτων, άλλό «εΙναl τό βουβό όν, τό όποίο έρχεται τό 
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"ιδιο νά φανερώση τό άποκλειστικό δικό του νόημα». 

Στό σημείο αυτό συνανταμε τήν έγελιανή l1ροοπτική της φιλοσοφίας τού 
Merleau - Ponty. ή όποία άποκτα διαστάσεις καί λειτουργικότητα μέσα στό 
χώρο αύτης της σκέψεως τοΟ μεταξύ (δηλαδή μεταξύ τού καθ' έαυτόν καί 

τού δι' έαυτόν), άν θά μπορουσαμε νά χαρακτηρίσουμε μέ αύτό τόν τρόπο 

τήν ύπαρξιστική φαινομενολογία τού ΜθΓlθθυ - Ponty. «' Υπάρχει ένα νόημα, 
όχι έξω όπό τήν άνθρωπότητα έν γένει, άλλό έξω όπό τίς συνειδήσεις, 
δηλαδή μεταξύ τους, μέσα στό σύμβολα. Τό νόημα εΙναι έπομένως έξω όπό 
μένα, καθώς εΙναl γιά μας ... » (V. Descombes, Le m&me et Ι' autre, σ. 90), 
~ Ετσl «μέσα σέ κόθε πολιτισμό πρέπει νά βΡΟΟμε ξανό τήν ίδέα μέ την 
έγελιανή έννοια, δηλαδή ... τό πρότυπο μιας συμπεριφοράς μοναδικής ώς 
πρόι;; τόν άλλο άνθρωπο (θυΙΓυί), τή φύση, τόχρόνο καί τό θάνατο....» 
(Merleau - Ponty. Phθnomenologie de la perception, σ. ΧΙΙΙ καί έξης). 

Σ' αύτή τήν προοπτική της σκέψεως έντάσσεται καί ή σύλληψη της 

έννοίας τοΟ άλλου, καθώς καί ή σύλληψη της έννοίας της διυποκειμενlκότη
τος. 'Αναφερόμενος στόν διυποκειμενlκό κόσμο ό Merleau - Ponty. 
σημειώνει πώς «δέν μας έκπλήσσει πλέον γιατί (αότόν τόν κόσμο) δέν τόν 

διακρίνουμε πιά όπό τόν κόσμο καθ' έαυτόν καί σκεπτόμεθα άκριβώς στό 

έσωτερικό ένός κόσμου πού έχει ήδη γίνει άντικείμενο όμιλίας καί εΙναι ήδη 


όμιλών» (ΜθΓlθθυ-ΡοηΙΥ, Phenomenologie de la perception, σ. 214). 

'Οπωσδήπστε θό ήταν σημαντικό νά γίνη ένας παραλληλισμός μεΊαξό 


τοΟ χουσερλιανοΟ alter ego καί της συλλήψεως της έννοίας τοΟ άλλου 
άνθρώπου όπό τόν ΜθΓlθθυ-ΡοηΙΥ, καθώς μόλιστα αύτή λειτουργεί στό πεδίο 

της διυποκειμενικης πραγματικότητος' όμως κότι τέτοιο δέν εΙναι τού 

παρόντος. 

Μελετώντας τή φιλοσοφία τοΟ Merleau - Ponty πρέπει νά σημειώσουμε 
κατ' όρχός πώς πρόκειται γιό μιό σκέψη πού άγγίζει τόν όκραίο 

υποκειμενισμό καί τόν όκραίο όντικειμενισμό, ύπερβαίνοντάς. τους συνάμα, 
καθώς προχωρεί (μέσα άπό τόν όρισμό τοο υποκειμένου) σέ μιά τρίτη θέση 
πού εΙναι συνθε'ική τών δύο άκρων. 

. Η θεωρία του γιά τή φαινομενολογία τού νοήμοτος θά μποροΟσε νά 
δεχθη μιά άναλυτική κριτική άντιμετώπιση (βλ. Υ. Park, 'ΜθΓlθθυ - Ponty et la 
phenomenologie du sens»). 'Ομοίως ή θεωρία του γιά τή γνώση. 
έξεταζόμενη "ισως ύπό τό πρίσμα της φιλοσοφίας τού Derrida, θά ήταν 
δυνατόν νά άποδσμηθή. . Εκείνο πάντως πού πρέπει νά σημειωθη εΙναι ότι 
«στήν έποχή όπου ή ψυχανάλυση καί ό μαρξισμός. ή γλωσσολογία καί ή 
έθνολογία όποτελοΟσαν έπαρχίες της «φιλοοοφίας», ό Merleau - Ponty ήταν 
ό άνθρωπος. ό όποίος έκανε τούς μέν νά δοΟν ότι τό πεπρωμένο της 
συγχρονης σκέψεως εΙχε άπόλυτη σχέση μέ τήν έργασία τών «άνθρωπιστι
κών έπιστημών», τούς άλλσυς δέ συγχρόνως νό κατανοήσουν ότι ή έργασία 
'tοuς, σέ κόθε έπίπεδο, ξεπερνούσε τά όρια τού άντικειμένου της καί 
έπεκαλείτο τό θεμέλιο μιας άνθρωπολογίας» (C. Lefort. Sur υηθ colonne 
absente, GaIIimard, Paris. 1978. σ. 4). 
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Ε1ναι γνωστό πώς τό έργο τοΟ Merleau - Ponty, ένώ προχωρ'οΟσε πρός 
μιά νέα κατεύθυνση, μέ τόν ξαφνικό θάνατό του παρέμεινε άνολοκλήρωτο 
σάν μιά συνεπής έξέλιξη της ~ιδlας του της φιλοσοφίας. Θά έλεγε "ισως 
κανείς. αύτό πού όΊδιος σημειώνει στό έργο του Signes, πώς «ύπάρχουν ... 
έργα 'άνολοκλήρωτα πού λένε αύτό πού ήθελαν νά ποΟν" (σ. 290). 

Γ. ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΟ ΜΕΤΑΦΡΑΖΟΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

[1}. Ή Μορφολογική ψυχολογ(α (Gestalt Psychology, Psychologie de la 
forme. Gestaltpsychologie) εΙναl βασικός κλάδος της ψυχολογίας. 
Κυριώτεροι έκπρόσωποί του εΙναl ό KtlhIer, ό Weήheίmer καί ό Koffka. 
Πρόκειται γιά τήν ψυχολογική θεωρία κατά τήν όποία τό όλο προηγείται τών 
μερών. Τό μέρος δέν προϋπάρχει τού συνόλου ούτε ψυχολογικά οΟτε 

λογικά. 
•Η γνώση τού συνόλου καί ή σύλληψη τών νόμων πού τό διέπουν δέν 


προκύπτει άπό τήν κατά τμήματα έξέτασή του . 

. Η θεωρία αύτή δέχεται έπίσης ότι γιό κάθε έιδους φαινόμενα ύπάρχει μιά 


ίεραρχία τών μορφών. "Ετσι, έάν ύπάρχουν κατάλληλες έξωτερικές συνθη


κες, εΙναι δυνατή ή πραγματοποίηση ένός αύτομάτου μετασχηματισμοΟ σέ 

μιά «άνώτερη", καλύτερη μορφή. (Τήν έννοια της μορφης βεβαίως δέν 

πρέπει νά τήν έννοήσουμε μέ μιά τελολογική σημασία, άλλά πρέπει νά τή 

συλλάβουμε μέ βάση μιά φυσική σημασία. . Επομένως ή μορφή έδώ 

κατανοείται, έάν λάβουμε ώς άφετηρία τό πρότυπο ένός συστήματος, όπου 

τό όλο προηγείται τοΟ μέρους καί όπου δέν μπορούμε νά προσθέσουμε ή 
νά άφαιρέσουμε ένα μέρος χωρίς νά άλλοιώσουμε τά άλλα). 

[2]. Κατά τόν Saussure ή γλώσσα δέν συνιστα άπλώς μιά όντότητα 

άνεξάρτητη τών όμιλούντων ύποκειμένων ούτε εΙναι έξ άλλου τό προϊόν 
άπλώς τών άτόμων πού τή μιλοΟν.. Η άντίληψη τού Saussure γιά τή γλώσσα 
άποτελεί τή σύζευξη τών δύο αύτών άντιτιθεμένων θέσεων.. Η γλώσσα 
έδώ σάν σύστημα μέ δομή, τό όποίο όμως εΤναι άνοικτό καί όχι κλειστό, 

άποτελεί μιά συγκεκριμένη όντότητα, ένα καθωρισμένο σύστημα άντιθέ
σεων καί διαφοΡών, τό όποίο έν τούτοις λειτουργεί, έξελίσσεται, μετασχη

ματίζεται καί διαμορφώνεται μέσω τών όμιλούντων ύποκειμένων. 

(Βλέπε συναφώς F. de Saussure, Cours de Iinguistique generaIe, ed. Payot, 
Paris 1975. σ. 36 καΙ έξης, 43 καί έξής, 104 καΙ έξης, 153 - 154, 193,235, 
251 καί έξης). 

[3]. Βλ. έπίσης τήν άναφορά τού Merleau - Ponty γιά τό «ύπογλωσσικό 
σχημα" ΌΤό έργο του: Eloge de lβ Philosophie, ed. Idees, GalIimard, Paris, 
1960, σ. 88. 

[4]. Emile Durkheim (1858 - 1917) Γάλλος κοινωνιολόγος. 'Ένας όπό τούς 
κυριώτερους θεμελιωτές της γαλλικής κοινωνιολογικής σχολής. Κεντρικός 

πυρήνας της θεωρίας του εΙναι ή άναγωγή τών ήθικών γεγονότων στά 
κοινωνικά γεγονότα, τά όποία έξετάζει θεωρώντας τα άνεξάρτητα άπό τίς 
άτομικές συνειδήσεις. Σχετικό μέ τήν όναφοΡά αύτή τοΟ Merleau - Ponty 
στόν Durkheim βλέπε καΙ Bernard Halda, Merleau - Ponty ου lβ philosophie 
de Ι' ambiguite, Archives des Lettres modernes, ΡβΓίδ 1966, σ. 56. 

[5].• Η άναφορά στόν όνοματολογικό όρισμό όπό τόν Merleau - Ponty 
γίνεται έδώ γιά νά δηλωθη ό τρόπος όρισμοΟ ένός όρου διά μιας 

παραφράσεως τού όρου αύτού. 

[6]. Ό έπιστημονισμός (scientisme) άντιπροσωπεύει τή φιλοσοφική θέση 
σύμφωνα μέ τήν όποία ή μόνη άποδεκτή γνώση εΙναι ή γνώση τήν όποία μας 
παρέχουν οί θετικές έπιστημες, . Η έπιστήμη έχει τή δυνατότητα νά 
γνωρlση τά πράγματα έτσι όπως εΙναι καί νά λύση κάθε πρόβλημα 
άναφερόμενο στή πραγματικότητα. 'Επομένως οί έπιστημονικές μέθοδοι 
όφεΙλουν νά έξαπλωθούν σέ όλα άνεξαιρέτως τά έπίπεδα της πνευματικης 
και ήθικης ζωης τοΟ όνθρώπου. Μέ αύτή τήν έννοια ό θετικισμός εΙναl 
δυνατόν νά θεωρηθή ώς έπιστημονισμός. 
Ό όρος "φιγκορισμός» (rigorisme), τόν όποίο χρησιμοποιεί συναφώς μέ τόν 
όρο «έπιστημονισμός" q ΜθΓlθβυ - Ponty, χρησιμοποιήθηκε κατ' άρχήν 
στήν •Ολλανδία γιά νά χαρακτηρίση τή μέθοδο τών . lανσενιστών καί όλων 
έκείνων οί όποίοι άντιτίθενται σέ κάθε έιδους χαλαρή στάση σχετικά μέ τόν 
σεβασμό τών άρχών της ήθικης..Ο όρος αύτός έν συνεχεία χρησιμοποιή
θηκε γιά νά χαρακτηρίση τήν καντιανή ήθική καί γιά νά δηλώση τή θέση ή 
όποία άρνείται νά χαρακτηρίση ώς ήθικές τίς πράξεις έκείνες πού δέν 
έχουν σάν κίνητρο τό σεβασμό τού νόμου, 
'Η χρήση τού όρου άπό τόν ΜθΓΙθβυ - ΡοnΙΥ έδώ δηλώνει άπλώς τή 
μεθοδολογική αύστηρότητα έν σχέσει πρός τόν τρόπο άντιμετωπίσεως τών 
προβλημάτων γιά τά όποία γίνεται έδώ λόγος. 

[7]. Ό Charles Seignobos (1854 - 1942) εΙναι Γάλλος ίστορικός. 

[8}. Bossuet (1627 - 1704). Γάλλος θεολόγος καί έξαιρετικός ρήτορας. 
ΕΙναι ό πρώτος πού συνέλαβε τήν ίδέα ότι ή πορεία τής παγκοσμίου 
Ιστορίας άκολουθεί τό πρότυπο μιας προκαθωρισμένης άρμονίας. Πρόκειται 
γιά τήν άνόπτυξη μιας όντιλήψεως περί της φιλοσοφίας της ίστορίας, 'ή 
όποία έπεκράτησε κατά τόν Μεσαίωνα. ~ Ετσι κατά τόν Bossuet ή Ιστορία 
πορεύεται βάσει σχεδίου προκαθωρισμένου άπό τή θεία Πρόνοια. 
Τελικός στόχος τού σχεδίου αύτού είναι ή ά"ολύτρωση καί ή ένότητα τών 
χριστιανικών λαών κάτω άπό τή σκέπη της Δυτικης Καθολικης . Εκκλησίας. 
Οί θεμελιώδεις θέσεις του γιά τή φιλοσοφία της ίστορίας βρίσκονται στό 
έργο του Discours sur Ι' histoire universelle (Λόγος περί της παγκοσμίου 
ίστορίας) (1681). 

[9]. Γιά βαθύτερη κατανόηση τού τρόπου άντιμετωπίσεως της ίστορίας άπό 
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