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Forord 

Dette speciale er skrevet over en kort periode, men forud for dette er gået lang tid med overvejelser 

over form og indhold. Jeg er således en del mennesker taknemmelig for, at specialet ikke blot er 

færdigt, men også er kommet til at handle om netop Merleau-Ponty og dannelse. Først og fremmest 

vil jeg gerne takke professor Lars Løvlie, Universitetet i Oslo for særdeles god vejledning i den 

periode (2002-03) jeg var i Norge. Ligeledes er jeg Maja og William taknemmelig, at de har holdt 

min akademiske distræthed ud gennem hele forløbet. Undervejs er jeg hjulpet godt på vej af Mattias 

Andersson, Kirsten Øveraas og Jesper Wamsler samt en glad dreng fra Munkedamshullet. 

 

Lars Emmerik Knudsen 

København, september 2005 
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Del 1 

Kapitel 1 

Indledning 

”Vi lever ikke i en medie- eller elektronisk kultur. Vi lever i en tingskultur,” siger den danske 

professor i psykologi, Mogens Hansen (2004: 62). Inspireret af den franske filosof Maurice 

Merleau-Ponty (1908-1961), vil Hansen dermed understrege, at når vi udvikler os og dannes, så er 

der ikke tale om et tilbagetrukket introspektivt selv, men derimod om et selv, der bliver til i samspil 

med ting: ”Vi ser på os selv som ting i tingsverden. Vi ændrer på vores materielle fremtræden med 

alt fra fedtsugning og plastickirurgi til kosmetik, tøj og smykker.” (Hansen 2004: 62).
1
 Hansens 

brug af kropssubjektet er, som jeg vil vise, dog et eksempel på en fortolkning af Merleau-Ponty, 

som afspejler visse misforståelser, der kalder på en opklaring af, hvad Merleau-Ponty selv forstår 

ved kropssubjektet.  

 Ved at fokusere på kroppen er Hansen optaget af sansernes erfaringsmåde, som ifølge 

Merleau-Ponty implicerer: ”[A]t betragte en genstand er at komme til at bebo den og derfra gribe 

alle ting alt efter, hvordan de vender i forhold til den.” (Merleau-Ponty 1994: 3). Dermed hævdes 

det, at kroppen og perceptionen er en måde at være på, fordi kroppen bebor verden før bevidstheden 

                                                
1 Dermed skelnes mellem tre slags produkter: 1. Til praktisk brug: Redskaber etc. 2. Til selviscenesættelse: Tøj, frisure 

og kroppen etc. 3. Til erkendelse: Billeder, kultur etc. (Hansen 2004: 63). Hansens udgangspunkt er 

kognitionspsykologisk (i modsætning til specialets fænomenologiske tilgang), og hævder på baggrund af Merleau-

Ponty, at selvet iscenesætter sig selv gennem kroppen. Selviscenesættelsen  må dog ske på baggrund af, hvad Merleau-

Ponty kalder det refleksive ’kropsbillede’ i modsætning til det prærefleksive ’kropsskema’, som er et begreb for en 

dybere intentionalitet (Merleau-Ponty 1994: 41-46). Men uanset hvilket niveau af refleksivitet der er tale om, er selv 

dannelsen forbundet med kroppen. 
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reflekterer over den. Merleau-Ponty peger på kroppen som subjektets primære forhold til sin væren. 

Dette (blandt andet) inspirerer Hansen til at hævde, at spædbarnet i sin udvikling erfarer, at det har 

en krop gennem de voksnes håndtering af barnet, og således udvikles selvet via kroppen (Hansen 

2004: 65). Verden er dog ikke primært ting, men måder hvorpå vi handler med tingene, og tingene 

signalerer derfor handlemuligheder (Ibid.: 68). Ekstremsport giver kropslighed til selvet, og der 

søges konstant efter måder, der kan fundere selvet, og omvendt kan et barneliv ved computeren 

reducere kroppen til psykens transportfunktion: ”Vi er måske ved at skabe det nye menneske: robo 

sapiens, computermennesket.” (Hansen 2004: 72).  

 Dette scenarium, som Hansen kalder kartesiansk, betyder, at kroppen kan adskilles fra 

bevidstheden. Dermed synes Hansen imidlertid at have fejlfortolket en grundlæggende præmis hos 

Merleau-Ponty, nemlig at denne adskillelse overhovedet kan ske: ”[D]et at besidde en krop betyder 

for et levende væsen at slutte sig til et bestemt miljø.” (Merleau-Ponty 1994: 20). Merleau-Pontys 

pointe er, at uanset hvilket miljø man engagerer sig i, så gøres det fra en krop, som fungerer som en 

åbenhed mod verden. Hansen definerer selvet som en del af kroppen, der udvikles på baggrund af 

andres reaktioner på os: Fra kroppens bevægelser, fra refleksioner over væren-i-verden og fra de 

sociale sammenhænge, som vi indgår i. Disse fordoblinger af os selv, skaber selvet (Hansen 2004: 

65). Spørgsmålet er dog, om alle selvets erfaringer og erkendelser blot er selvets projektion af sig 

selv på verden? Nej, hævder Hansen, ”[v]i kan ikke konstituere os selv uden materialiteten.” 

(Hansen 2004. 73). Materialiteten må altså være en definerende bestanddel af selvet, og således må 

der i selvet immanent være en andethed på spil, som udelukker, at selvets erfaringer alene er 

projektioner af sig selv, fordi selvet ikke er fuldt konstitueret for sig selv.  

 Hansen er dog noget uklar på dette punkt idet han hævder, at selvet primært har sig selv 

gennem frembringelser og ikke gennem refleksion (Hansen 2004: 70). Dette implicerer et 

projicerende selv, idet selvets egne frembringelser blot er selvet i en anden form. Dermed synes 

Hansens kropssubjekt at være problematisk, fordi subjektets åbenhed mod verden er vanskeligt at 

redegøre for. 

Motivationen for at skrive dette speciale ligger i det forhold, at det således er interessant at gå 

nærmere ind i kropssubjektets betydning for selvets dannelse; er kropssubjektet blot projicerende 

eller er der netop tale om en åbenhed? Hvilken betydning har et kropssubjekt for 

mulighedsbetingelserne for dannelse og læring? Hvad hævder Merleau-Ponty? Det forekommer at 

være tilfældet, at hvis man skal kunne bruge kroppen som et begreb, der er relevant for selvets 

udvikling, læring og dannelse, så må kropssubjektet formuleres på en måde, hvorpå der ikke kan 
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rettes en projektionskritik, idet dette netop udelukker åbenheden over for det andet, den anden og 

verden, og dermed udelukkes læring og dannelse. Begrebet dannelse er udtryk for to relativt 

modsatrettede udviklinger: Selvets egen dannelse og samfundets interesse i at selvet udvikles til at 

kende samfundets kultur. Denne tilsyneladende spænding og konflikt i dannelsesbegrebet, som 

begrebet traditionelt indeholder, søges ofte overkommet ved at formulere dannelse som selvets 

genfortolkning af kulturen (Gadamer 2004, Ricoeur 2002, Løvlie 1999, Gustavsson 2003). En 

anden tilgang kunne imidlertid være at analysere det moderne subjektbegreb, som ligger til grund 

for denne diskussion og medfører denne spænding. Fra et postmodernistisk perspektiv ville en 

kritiker hævde, at problemet med den personlige versus den demokratiske dannelse opstår som en 

konsekvens af, at man til grund for dannelse forudsætter et fortolkende subjekt, som er defineret på 

afstand af verden og derved af det fællesskab, som dannelsen nu kæmper med at få subjektet til at 

interessere sig for. Således forekommer det relevant at interessere sig for, hvordan man kan 

formulere et subjektbegreb, der ikke pr. definition udelukker verden, det andet eller den anden, men 

som selv er defineret i kraft af omverdenen uden at være opløst i den. 

Jeg vil derfor i dette speciale fokusere på, hvordan subjektet kan defineres, så det ikke 

udelukker den anden. Dette har jeg valgt at gøre ved at fremlægge og diskutere Merleau-Pontys 

kropssubjekt, som, trods overvindelsen af subjekt/objekt-dualismen, er bevaret i hans filosofi.  

Problemformulering 

Således er dette speciale en dybdegående diskussion af Merleau-Pontys kropssubjekt med henblik 

på at undersøge: Hvordan kan Merleau-Pontys begreb om kropssubjektet fundere en åbenhed i 

subjektet over for verden og den anden? 

Metode 

Ved at tage udgangspunkt i Merleau-Pontys kropssubjekt søger jeg i specialet at opnå 

manøvredygtighed i forsøget på at sige noget om mulighedsbetingelserne for dannelse. I den almene 

diskussion af undervisning, læring og dannelse er det en forudsætning, at der er ’nogen’, der kan 

dannes, altså et subjekt
2
; men også, at dette ’nogen’ ikke er indesluttet i solipsisme, men er åbent 

over for kulturen. Som jeg vil gennemgå, videreudvikler Merleau-Ponty fænomenologien fra 

Edmund Husserl (1859-1938) til en version, der indeholder elementer fra eksistentialismen, 

strukturalisme og hermeneutikken. Dette afspejles tillige i Merleau-Pontys subjektbegreb, som i den 

                                                
2 Der er således interessant at se, at selv systemteoretiske læringsteorier, som i deres videnskabsteoretiske udgangspunkt 

afviser eksistensen af et subjekt, alligevel er nødt til at forudsætte netop et subjekt. Se fx Qvortrup (2004).  
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sene filosofi udvikles til et brugbart udgangspunkt for at beskrive det åbne subjekt, nemlig i form af 

et kødeligt slægtskab med verden, hvorved subjektets åbenhed kan beskrives, idet fremmedheden 

bliver en definerende bestanddel af subjektet. At anlægge et subjektbegreb som Merleau-Pontys, der 

ikke er kendetegnet ved en fornuftsmæssig privilegeret adgang til sig selv som sin egen ejendom, 

men som et subjekt der er sammenvævet med verden, betragter jeg som en postmodernistisk
3
 

tilgang.
4
 (Madison 1990: 123). 

I forlængelse heraf anlægger jeg en postmodernistisk tilgang til dannelse for at vise, at selvet 

kan overskride sig selv og kan indeholde den anden. Pointen er, at overskridelsesbevægelsen er 

kropsligt betinget, fordi kroppen er subjektets primære adgang til verden. I kroppens håndtering af 

genstande opløses de klare grænser mellem selvet, verden og den anden, og det kropslige perspektiv 

funderer således en åbning mod den anden. Den anden er allerede en del af selvet. Specialet søger 

altså ikke et etisk grundlag for en postmoderne dannelsestænkning, men derimod et epistemologisk 

og ontologisk grundlag. Dette betyder, at der ikke søges foreskrivende svar på, hvilken form for 

dannelse man bør efterstræbe men derimod, hvad der er dannelsens mulighedsbetingelser. Det 

fordrer en dannelsesteori, der ikke forudsætter skel af afgrundsdimensioner mellem selvet og den 

anden, da selvet ikke skaber sig selv, men derimod at selvet og socialiteten skaber hinanden. Dette 

er muligt at argumentere for ved at beskrive grundlaget for dannelsen epistemologisk og ontologisk, 

for dermed kan man pege på, at subjektet, og navnlig det kropslige subjekt, selv er en del den 

verden, som subjektet skal dannes i.  

Med udgangspunktet i Merleau-Pontys kropssubjekt og intentionen om at beskrive et subjekt, 

der kan være åbent over for verden, er specialet en gennemgang af udvalgte værker i Merleau-

Pontys udvikling af subjektbegrebet fra den tidlige periode (1945-1949), henover midterperioden 

(1950-1958) og til den sene Merleau-Ponty (1958-1961). Valget af en tematiseret gennemgang af et 

forfatterskab er taget ud fra den betragtning, at Merleau-Pontys kropsfænomenologi har været 

inspiration for adskillige faggrupper lige fra sygeplejersker og idrætspsykologer til 

læringsteoretikere og pædagogiske filosoffer. Her bliver Merleau-Pontys begreb om kropssubjektet 

imidlertid ofte ikke behandlet særlig grundigt til trods for, at det indeholder store, indre 

uoverensstemmelser og flertydigheder. For således at kunne forstå Merleau-Pontys bidrag til 

                                                
3 Med postmodernisme forstår jeg Lars Løvlies definition: ”Bruddet med og protesten og ironien mod den etablerede, 

accepterede og hellige almindelighed […] Kampen mod de etablerede talemåder og kulturelitens definitionsmagt.” 

(Løvlie 1999: 239). 
4 Hvorvidt Merleau-Ponty kan hævdes at være en postmodernistisk filosof, diskuterer jeg i ’Del 3: Diskussionen’. 
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dannelse forekommer det påtrængende at vise, hvordan kropssubjektet udvikles hos Merleau-Ponty, 

for dermed at opnå en bedre forståelse af, hvad han argumenterer for, samt hvad vi kan bruge det til. 

Specialet er således et Merleau-Ponty-speciale. I ’Merleau-Ponty’ som emne eksisterer der 

talrige måder at forstå hovedelementerne i hans filosofi. Jeg har valgt at fokusere på udviklingen af 

subjektbegrebet som en måde at forstå Merleau-Ponty på, og jeg vil gøre opmærksom på, at jeg i 

kraft af specialets dannelsesmæssige perspektiv afgrænser mig fra at diskutere Martin Heideggers 

(1889-1976) ’Dasein’, fordi det opløste subjekt forekommer at være et utilstrækkeligt begreb for 

den lærende i diskussionen om dannelse
5
. Som jeg også henviser til, er den sene Merleau-Ponty 

imidlertid inspireret af Heidegger, og jeg vil derfor i denne afgrænsning ikke afvise Heidegger som 

irrelevant, men blot bemærke, at man ved at bevare subjektbegrebet i dannelsesdiskussionen opnår 

den fordel, at man kan tale om et subjekt i dannelsesprocessen. Dertil kommer, at Heidegger intet 

kropsbegreb har, så det (i øvrigt) interessante men begrænsede sammenfald mellem Merleau-Ponty 

og Heidegger vil jeg i dette speciale ikke diskutere nærmere. I et speciale, der er optaget af 

subjektets åbenhed over for verden og den anden, er det oplagt at betragte Emmanuel Lévinas 

(1906-1995), men vil jeg afgrænse mig fra at udfolde dette perspektiv grundigt og nøjes med 

kortere bemærkninger, fordi Merleau-Pontys perspektiv ikke er etisk, men epistemologisk. Jeg er 

derimod optaget af Merleau-Pontys forhold til sin inspirationskilde Husserl, idet jeg diskuterer en 

række reservationer, Merleau-Ponty tager i forhold den sene Husserls transcendentale 

subjektivisme. Jeg peger ligeledes på en række forskelle mellem Merleau-Ponty og Jean-Paul Sartre 

(1905-1980) og dennes dualistiske skelnen mellem ’en soi/pour soi’, som i høj grad svarer til den 

klassiske dualisme mellem subjekt og objekt. At diskutere forholdene mellem Merleau-Ponty og 

Husserl og Sartre er et enormt område, og kan uafværgeligt kun blive for kort, hvilket jeg er bevidst 

om også er tilfældet her. 

  Specialet er opdelt i tre dele: I Del 1 foretages ud over indledning og metode to 

tematiseringer af henholdsvis 1. krop, selv og dannelse og 2. subjektbegrebet. I Del 2 gennemgås 

Merleau-Pontys filosofi og subjektbegreb over seks kapitler fordelt således, at det første 

introducerer en række centrale begreber. Andet kapitel gennemgår værket ’Le primat de la 

perception’ (1946), og det tredje fokuserer på Merleau-Pontys behandling af subjektets åbenhed, 

som det kommer til udtryk i ’Phénoménologie de la perception’ (1945). Fjerde kapitel gennemgår 

                                                
5 Det er i øvrigt væsentligt at bemærke, at Merleau-Ponty og Heidegger politisk var meget langt fra hinanden, skønt 

begge på et tidspunkt støttede ikke-demokratiske partier, nemlig henholdsvis kommunismen og nazismen. Merleau-

Ponty brød imidlertid med kommunismen i 1953, da han forlod redaktionen på tidskiftet ’Les tempes modernes’, og 

udgav i 1955 ’Les aventures de la dialectique’(Carman & Hansen 2005: 3), hvor han tog kraftigt afstand fra marxismen 

(Merleau-Ponty 1955). Se i øvrigt Faye (2005) for en yderligere diskussion af Heideggers filosofi som politik. 
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kapitlet ’La perception d’autrui et le dialogue’ fra det posthumt udgivne værk ’La prose du monde’ 

(1969), hvor Merleau-Ponty begynder at foretage et skifte fra perceptionen hen imod 

kommunikationen som et nyt grundlag for subjektets forhold til den anden, hvormed Merleau-Ponty 

udtrykker en klar inspiration fra Ferdinand de Saussures (1857-1913) strukturalisme. I kapitel fem 

gennemgås Michael Yeos (1992) analyse af Merleau-Pontys ‘L’Expérience d’autrui’(1951-52), som 

viser en interessant tendens hos Merleau-Ponty til at sammenligne perceptionen af den anden med 

læsningen af den anden, hvormed Merleau-Ponty former sin fænomenologiske metode hen imod 

hermeneutikken. I sjette og sidste kapitel gennemgås det posthumt udgivne værk ’Le visible et 

l’invisible’ (1968), hvor Merleau-Ponty beskriver subjektet som sammenvævet med verden i kraft 

af, at begge er kød. I Del 3 foretager jeg en diskussion af kødbegrebet med udgangspunkt i den 

franske filosof Claude Leforts berømte kritik af Merleau-Ponty. Derefter diskuteres, om Merleau-

Pontys subjektbegreb kan udsættes for Jacques Derridas (1931-2004) kritik af nærværet. I 

forlængelse heraf diskuteres det om Merleau-Ponty kan hævdes at være en postmodernistisk filosof. 

Derefter diskuteres dannelse i form af en diskussion mellem Merleau-Ponty og Paul Ricoeur (1913-

2005), hvilket afrundes med en opsummering af det dannelsesmæssigt relevante ved Merleau-

Pontys kropsfænomenologi. Jeg afslutter med at konkludere, at et begreb om dannelse afhænger af 

at kunne beskrive subjektets fundamentale åbenhed, og at det kan gøres med Merleau-Pontys 

kropssubjekt.  

Kapitel 2: Tematisering af krop, selv og dannelse 

Formålet med følgende er at give en forståelse for kroppens betydning for selvets dannelse. For 

overskuelighedens skyld vil jeg derfor begynde med at give et kort overblik over specialets ramme, 

nemlig dannelse, og i en genfortolkning af dannelsesbegrebet introduceres kroppen som et 

væsentligt element i selvets dannelse. Dannelse har en lang og omdiskuteret historie, og jeg vil 

derfor formulere mig i korthed om dets klassiske, moderne og postmoderne betydninger, for at 

vende tilbage til kroppens betydning for dannelse i ’Del 3: Diskussionen’.  

Klassisk dannelse: Humboldt 

Dannelse kommer af det tyske ’Bildung’, som udvikledes af neohumanismen mellem 1770 og 1830, 

og refererer til samspillet mellem selv og verden (Løvlie 2005: 77). Spørgsmålet var dengang, 

ligesom nu; hvordan kan man formulere forholdet mellem subjektet og samfundets kultur? Svaret 

er, at dette gøres gennem subjektets tilegnelse af den kulturelle arv. Dette ændrer både subjektet og 
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kulturen og beror primært på en fri vekselvirkning mellem subjektet og kulturen. Således er ingen 

kulturelle objekter gode eller dårlige, for målet er udviklingen af menneskeligheden i den enkelte 

person (Ibid.: 84). Wilhelm von Humboldt (1767-1835), som var en af de fremmeste Bildung-

teoretikere, formulerede tanken om Bildung således:  

 

”It is the ultimate task of our existence to achieve as much substance as possible for the 

concept of humanity in our person, both during the span of our life and beyond it, through the 

traces we leave by means of our vital activity. This can be fulfilled only by the linking of the 

self to the world to achieve the most general, most animated, and most unrestrained interplay 

[freiesten Wechselwirknung].” (Humboldt 2000: 58). 

 

Selvets udvikling beror på en udveksling med verden, og selvet må i denne vekselvirkning forstås 

som dislokeret, dvs. ikke-identisk med sig selv. Subjektets grænser er ikke distinkte, men synes 

tværtimod at udgøres af samspillets grænser. Denne fænomenologiske beskrivelse af Bildung som 

vekselvirkning er, ifølge Løvlie, essentiel for forståelsen af Humboldts idé om det frie samspil 

(Løvlie 2005: 87). Selvet indeholder en universel menneskelighed; og således en andethed end 

selvet selv. For Løvlie udtrykker Humboldts Bildung en måde, hvorpå subjektet og det postmoderne 

samfund kan forstå sig selv og hinanden, men Løvlie gør samtidig opmærksom på, at ’det frie 

samspil’ ikke er et uproblematisk begreb, fordi samspillet ikke fungerer lineært, men via 

fortolkninger. Således er det også i dag nødvendigt at genfortælle begrebet om Bildung. Jeg vender 

tilbage til det postmoderne perspektiv for at gennemgå først, hvordan dannelsen blev fortolket i det 

moderne, som det gøres af Hans-Georg Gadamer (1900-2002). 

Moderne dannelse: Gadamer 

I den kristne dannelsestanke ligger ideen om, at mennesket skal genoprette sit forhold til Gud efter 

syndefaldet, og derfor er Gud det billede i Bildung, som mennesket dannes efter. Sekulariseringen 

af kristendommen betød, at forbilledet blev udskiftet med en kulturpersonlighed, som fx Goethe, der 

er lærd inden for mange fag. Dannelse har altså i alle sine udformninger en objektiv side 

(kulturarven, viden etc.) og en subjektiv side (selvet) (Gustavsson 2003: 51). Én forskel mellem alle 

udviklede dannelsesformer er typisk vægtningen af enten dannelsens proces eller mål.
6
 Gadamer 

betragter dannelse som en uendelig proces, hvor mennesket, som hos Humboldt og Hegel, skal 

                                                
6 For en diskussion af dannelse som enten proces eller mål se Hellesnes (1999).  
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forløse sit universelle potentiale og give afkald på det partikulære, og hans dannelsesbegreb kan 

forstås med modellen ’udrejse-hjemkomst’ (Gadamer 2004: 16-17). I tilegnelsesprocessen er det 

fremmede subjektets virkelige hjem, og ikke blot et punkt i udrejsen inden tilbagevendelsen til det 

velkendte: ”At erkende sig selv i det fremmede, at føle sig hjemme i det, er åndens grundbevægelse; 

dens væren består i, at man vender tilbage til sig selv fra det andet.” (Ibid.: 19). Uden at Gadamers 

arv fra Hegel fører ham til at anerkende den absolutte ånd, så er inspirationen fra Hegel ikke til at 

tage fejl af, idet Gadamer definerer dannelse som en ”sans for det almene og det fælles.” (Ibid.: 22). 

Det betyder, at selvom synssansen er noget alment og forekommer at være et eksempel på den 

dannede bevidsthed, så er dette ikke tilfældet, fordi den dannede bevidsthed overgår alle naturlige 

sanser (Ibid.: 22). Gadamer opererer således med en klar skelnen mellem krop og bevidsthed. Det 

skal dog opfattes i sammenhæng med, at den fælles sans eller ’sensus communis’ for Gadamer 

repræsenterer en form for kundskab, som ikke kan findes i de eksakte videnskaber, og Gadamer 

forstår derfor ved dannelse til klogskab det aristoteliske begreb for kundskab, ’fronesis’, som en 

modsætning til viden, ’sophia’. Deri ligger dog ikke en banal modstilling af erfaring kontra viden, 

idet fronesis ikke blot er begreb for at vide, hvad der kan lade sig gøre, men også for hvad der er 

passende. (Ibid.: 24-26). Således betegner fronesis en kundskab om situationen som noget konkret 

og ikke som noget abstrakt, og dannelse er derfor en måde at være på og en måde at vide noget på 

(Gustavsson 2003: 60). At opnå denne kundskab går for Gadamer gennem dialogens dialektiske 

bevægelse mellem fx subjektet og den anden, hvor ingen af parterne i udgangspunktet hævder at 

besidde den sandhed, som søges. Dialogen beskriver både kundskabens natur og metode, og udgør 

således et centralt punkt for Gadamers metode, ’den hermeneutiske cirkel’, som er fortolkningens 

dialektik mellem del og helhed (Gadamer 2004: 254). Dialogen er funderet på forholdet ’spørgsmål 

og svar’, og et genuint spørgsmål er funderet i en ’tolkningshorisont’, dvs. et fælles sprog og en 

baggrund for tidligere tolkninger, og er med til at skabe et nyt fælles sprog og nye tolkninger. 

Derved kan forskellige horisonter smelte sammen til en ny forståelse (Gustavsson 2003: 67). I 

denne proces præsenteres først et udkast, som, hvis det giver mening, fordrer et udkast på en 

helhedsbetydning. De udkast, som ikke passer til sagen, bortkastes, og i forståelsen af sagen kan der 

ingen anden objektivitet være end de ’formeninger’, som enten bekræftes eller afkræftes (Gadamer 

2004: 255). Fortolkningen af verden fungerer på baggrund af formeninger og sprog, som subjektet 

immanent besidder inden fortolkningen. Hvordan kan subjektet så komme ud af egne formeninger? 

Hvordan kan subjektet lære noget og dannes? Der fordres en åbenhed, siger Gadamer, som 

indebærer ”at man sætter den andens mening i forhold til ens egne meninger som helhed, eller 
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sætter sig selv i forhold til dem.” (Ibid.: 256). Hvis man undlader dette, så vil man i ’sidste instans’ 

ikke kunne få misforståelsen af den anden til at passe med egne meninger. Der forudsættes altså i 

dialogen, at horisontsammensmeltningen vil kunne føre til en sidste instans og forståelse af sagen 

selv, hvilket må forstås som en uforanderlig sandhed. Åbenheden fordres logisk af subjektets egen 

interesse i at kende sandheden, og åbenhedens mulighedsbetingelse diskuteres ikke yderligere, idet 

den fremstilles som en forudsætning: ”Derfor må en hermeneutisk skolet bevidsthed på forhånd 

være modtagelig for tekstens anderledeshed.” (Ibid.: 256). I subjektets forståelse af objektet 

forudsættes ikke, at subjektet opløses tværtimod. Forståelsen forudsætter, at subjektet bevidstgøres 

om egne formeninger, ”således at teksten viser sig i sin anderledeshed og hermed får mulighed for 

at spille sin sagsmæssige sandhed ud imod ens egen formening.” (Ibid.: 256).  

Jeg hævder, at det imidlertid forekommer problematisk, at åbenhedens mulighedsbetingelse, 

som pr. definition undgår subjektets projektion på objektet, er en forudsætning for Gadamers 

hermeneutik og dannelsesbegreb. I horisontsammensmeltningen er subjektets fordomme 

nødvendige, idet både subjektets og den andens fordomme har betydning for fortolkningens resultat. 

Problemet er blot, som Gadamer selv peger på, overhovedet at være åben for andet end egne 

fordomme, og denne åbenhed hævder Gadamer er en nødvendig forudsætning, som er i subjektets 

egen interesse. Subjektets eventuelle egoistiske interesser i fortolkningen forekommer derved at 

være overset. Fra et merleau-pontiansk perspektiv forekommer åbenheden at være reduceret til et 

bevidsthedsfænomen, idet fortolkningsprocessen er kendetegnet ved subjektets afstand til objektet 

(Merleau-Ponty 1994: 110). Det efterlader spørgsmålet: Hvordan kan subjektet være åbent over for 

verden og den anden? I den postmoderne dannelseslitteratur finder man en videreudvikling af 

Gadamers hermeneutik, men modsat Gadamer er intentionen om at finde en uforanderlig sandhed 

opgivet. 

Postmoderne dannelse: Løvlie 

Lars Løvlie repræsenterer en postmoderne dannelsestanke, og forstår ved det postmoderne: 

”Bruddet med og protesten og ironien mod den etablerede, accepterede og hellige almindelighed 

[…] Kampen mod de etablerede talemåder og kulturelitens definitionsmagt.” (Løvlie 1999: 239). I 

modsætning til Gadamer, som hævder, at den fælles forståelse og traditionen har en afgørende 

betydning i form af en indholdsmæssig tyngde og en sandhedssøgende intention, så udråber det 

postmoderne ”overfladen og reproduktionen til virkelighed, at virkeligheden er blevet skin.” (Ibid.: 

242). Hvordan fungerer dette udgangspunkt på dannelse? Det er en relativ selvmodsigelse 
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overhovedet at forestille sig denne forbindelse, eftersom postmodernismen er et opgør med 

traditionelle begreber som fx dannelse. Når Løvlie alligevel hævder, at postmodernisme og dannelse 

er relevante for hinanden, så skyldes det et hermeneutisk udgangspunkt, der ikke deler Gadamers 

sandhedssøgen, men bevarer den genfortællende struktur og dialektik mellem del og helhed.  

I sin analyse af Humboldts relevans i det postmoderne forholder Løvlie sig ikke til teksten 

som Gadamer, men til fotografiet, fordi nutidens ”praksisser er så grundlæggende sammenvævet 

med det visuelle medie, at billedet er uundgåeligt i en rekonstrueret idé om Bildung.” (Løvlie 2005: 

81). Det manipulerbare billede udfordrer vores traditionelle opfattelse af den kulturelle 

repræsentation, fordi forbindelsen til virkeligheden er brudt og erstattet af, hvad Jean Baudrillard 

kalder ’simulacrum’ (Baudrillard 1990/1987). Billedet kan således ikke længere minde os om 

fortiden, idet referenten mistes, ”hvilket synes at gøre en ende på Bildung i klassisk forstand.” 

(Løvlie 2005: 84). Humboldt skelner dog ikke mellem gode og dårlige kulturgenstande, og billedet 

og den objektive del af Bildung kan derfor opfattes som blot transformerede, og derved synes 

”Humboldts vision fra 1790’erne om den ubehæftede selvtransformation […] således at blive 

aktualiseret i den nye digitale kontekst.” (Ibid.: 85). Humboldts dannelsesbegreb begrænses af, at 

han forudsatte en harmonisering af alle modsætninger, og som Løvlie gør opmærksom på, så 

overses den nødvendige fortolkning og subjektivering af fortiden, som dog også er et udtryk for en 

dynamik mellem subjektet og kulturen (Ibid.: 88). I analysen af billedet peger Løvlie på Roland 

Barthes (1915-1980), som beskriver billedet som en konflikt mellem nærhed og afstand; ”what I see 

has been there, in this place which extends between infinity and the subject […] and yet [is] 

immediately separated […] It is all this which the verb ”intersum” means.” (Barthes 1984: 77). 

Forskellen på Humboldts vekselvirkning og Barthes’ ’intersum’ er, at sidstnævnte er et indesluttet 

samspil, som fungerer som en genkaldelse af billedets motiv, men hvis man opgiver Humboldts 

harmoniseringstendens, så er dette også hvad ”en genfortolket klassisk Bildung lover: Den afviser 

en afslutning og muligheden for et endeligt.” (Løvlie 2005: 92). Selvom billedet har ændret sig, så 

har det ikke ændret på, at selvets dannelse sker i samspil med den kulturelle verden. Dette 

konkluderer Løvlie også ved at betragte internettets betydning for selvets dannelse: ”Den nye 

grænseflade [skærmen - LEK] giver bare dannelsen af selvet et større lærred end den plejede at 

have indenfor bogens kultur, scenen og de terapeutiske møder ansigt-til-ansigt.” (Ibid.: 96). 

Ligesom billedet transformeres, så genfortolkes Bildung fx i neohumanismens billede på mennesket 

som frø, der modnes. I den postmoderne litteratur, hos fx Deleuze og Guattari (1983) hævder 

Løvlie, er denne plante transformeret til at være en jordstængel, hvis rødder spreder sig under 
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jorden i et net af ukonventionel uforudsigelighed. Dermed er der ingen oprindelig identitet i 

mennesket, der skal forløses gennem dannelsen (Løvlie 2005: 96). Det betyder, at ”[v]i kan skippe 

Humboldts idé om en afgrænset karakter og en uendelig eller ideel individualitet som noget 

teleologisk
7
 og stadig beholde essensen af denne indsigt.” (Ibid.: 98).  

 Ovenstående har vist, at dannelse er subjektets selvoverskridelse i verden. Humboldt 

forestiller sig en fri vekselvirkning, Gadamer en dialog og horisontsammensmeltning mens Løvlie 

forestiller sig, at vekselvirkningen og dialogen løsnes fra en intention om at søge sandheden, 

hvorved Løvlie subjektiverer dannelsen – forstået som en modsætning til subjektets assimilering til 

kulturen. I den forbindelse peger Løvlie på, at kroppen er af afgørende betydning, hvilket vises ved 

at betragte dannelse i forhold til cyberspace, som umiddelbart synes at være kropsløst. 

Forbindelsen af krop, selv og dannelse 

Kropsbillederne i sproget fx 'at være ved siden af sig selv', 'ude til frokost' etc., beskriver implicit 

selvets forhold til verden, og gentager sig i cyberspace: 'Informationsvejen', 'netmøder', 'chatrooms', 

etc. (Løvlie 2004: 113). Dannelsesromanen er en grænseflade eller ’interface’ mellem kulturen og 

selvet, og er i dag blevet tilføjet tv og internettet, som overskrider skærmrepræsentationerne og 

synkroniserer den virtuelle og den virkelige verden, hvilket eksemplificerer en uklar grænse mellem 

selv og verden (Ibid.: 114). Dette efterlader ikke kroppen som et hylster, idet alle oplevelser sætter 

sig i og gøres fra en krop, men hvordan sker det konkret? Kroppen eksisterer aktivt og er ikke blot 

en ting i verden, hvilket Løvlie begrunder i Husserls topologiske tese: ”[J]eg kan ændre min 

position på en sådan måde, at ethvert Dér bliver til Her, dvs. i princippet vil jeg kunne indtage 

enhver kropslig position.” (Husserl 1999: 152). Det topologiske perspektiv giver kroppen status af 

at være et interface svarende til jeget, som traditionelt er det mellem selvet og verden, hævder 

Løvlie (2004: 115). Husserls beskrivelse af den kropslige væren giver mulighed for at begribe 

bevægelse i den virtuelle virkelighed, og computerens interface designes, så den ligner verden, fordi 

brugerne bedre synes om det, og den virker bedre (Ibid.: 116). Det er altså nødvendigt at forbinde 

det reelle og det virtuelle, og kroppen som interface er grundlaget for denne forbundethed (Ibid.: 

117). Lakoff & Johnson hævder, at uden kroppen ville subjektet ingen forestillingsevne have, da 

den er knyttet til sanserne, ligesom følelserne er knyttet til kroppen ved fx fysiske erfaringer af 

glæde, sorg, empati og antipati (Lakoff & Johnson 1999: 403p). Med kroppen som et 

interaktionssubjekt markerer Løvlie en nuancering af Husserls ’egologi’ hen imod Merleau-Pontys 

                                                
7 I den danske oversættelse (Løvlie 2005) står der her ’teologisk’ og ikke ’teleologisk’, som i den oprindelige udgave af 

artiklen (Løvlie 2002: 483). Jeg har derfor tilladt mig at ændre det i citatet. 



   
  16 

 

 

kropsfænomenologi, hvor ordet 'her' ikke refererer til noget uden for verden eller i et abstrakt rum, 

men alene refererer til den situation, som kroppen eksisterer i (Merleau-Ponty 1994: 98). 'Her' er 

altså ikke kroppens isolation men interaktion med kroppens omgivelser og udgør et center for 

erfaringen. Selv den totale afhængighed af en maskine, som fx jagerpiloten, der er fanget i sit sæde, 

erfarer verden fra sin fastgjorte krop som midtpunkt (Løvlie 2004: 118).  

En ’søgning’ og ’rejse’ på internettet svarer i nogen grad til dannelsesromanens forestilling 

om selvets dannelse, hvor hjemmet var udgangspunktet for en rejse og en integration af disse 

erfaringer (Ibid.: 119). Som fx Sherry Turkle udtrykker det: "RL [real life] is just one more 

window... and it's not usually my best one." (Turkle 1995: 13). Vinduet er metafor for et interface 

og inviterer på én gang til at se, hvad der er på den anden side, men afgrænser samtidig ting fra 

hinanden (Løvlie 2004: 121). I beskrivelserne af den virtuelle virkelighed, som fx Turkles, bruges 

en række velkendte metaforer fra den klassiske dannelse som ’selv’ og ’identitet’. Så selvom den 

virtuelle virkelighed har beriget begreberne, så er der ikke udviklet nye (Ibid.: 121). Internettet 

umuliggør altså ikke dannelse, hævder Løvlie, og udvikler derfor begrebet ’Cyberbildung’ med 

udgangspunkt i en fri vekselvirkning mellem subjektet og verden, hvorved bevidstheden opfattes 

som rumlig og kropslig, og den personlige identitet er knyttet til kroppens koordinater. At kroppen 

er sammenvævet med omgivelserne implicerer en situerthed. At være hjemme betyder ikke at 

isolere sig fra verden, men at engagere sig i den, der hvor man nu er (Ibid.: 122). Merleau-Ponty 

stiller spørgsmålet: Hvor skal man sætte grænsen mellem krop og verden? Og svarer: "The world 

seen is not 'in' my body, and my body is not 'in' the visible world ultimately: as flesh applied to a 

flesh, the world neither surrounds nor is surrounded by it." (Merleau-Ponty 2000b: 138). Et 

interface, hævder Løvlie, beskriver altså ikke grænsen mellem selv og verden, da denne altid er 

uklar og foranderlig. Til trods for dette er der grænser mellem selvet og verden – det er faktisk netop 

på grund af slægtskabet med verden, at grænserne overhovedet kan sættes – men grænserne er ikke 

givet ontologisk, hævder Løvlie. Det er op til kroppen og verden sammen at definere dem, og denne 

dialektik understøtter den klassiske dannelsestanke. Dermed anes en forskel på Løvlie og Merleau-

Ponty, idet kroppen og verden for Merleau-Ponty netop er givet ontologisk før enhver fortolkning. 

Dermed menes ikke, at de fungerer i et statisk forhold, men er derimod i et reversibilitetsforhold, 

hvilket jeg vender tilbage til.  

Med Deleuzes & Guattaris begreb om rytmen (1998), kan interface-begrebet radikaliseres, 

fordi rytmen er en forbindelse mellem en modus til et andet uden at sætte grænser (Løvlie 2004: 

125). Kroppens åbenhed mod verden kan beskrives som en rytmisk svingning mellem to miljøer, 
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som kroppen deltager i. Kroppens forhold til internettet beskriver kroppens forhold til verden på et 

mere generelt plan, idet kroppen som et interface er en kreativ ændring af selv-verden forholdet 

(Ibid.: 125). Kroppen indvier 'hvor' og 'hvornår' samt 'fakticiteten', som gør fakta til fakta (Merleau-

Ponty 2000: 140). Dette bevarer selvet uden at føre til metafysik. Internettet er blot en anden måde 

kroppen er til i verden på, og muliggør en vekselvirkning mellem selv og verden. 

Internettet aflyser ikke dannelse, for dets design svarer til verden og imødekommes af 

kroppen, som udgør en åbenhed over for verden, samt strukturering af bevidstheden omkring både 

den reelle verden og den virtuelle verden i kraft af at være midtpunkt for selvets orientering mod 

verden (Ibid.: 126). Selv på internettet, hvor kroppen tilsyneladende ingen betydning har, er kroppen 

betingende for, at internettet kan fungere som en dannende fri vekselvirkning i form af fri 

kommunikation til dannelse af det politisk bevidste selv, fordi internettet er en multiplicering og 

konfigurering af realiteterne i samfundet (Ibid.: 113). Med denne vekselvirkning på baggrund af at 

betragte kroppen som et interface synes Løvlie imidlertid at formulere sig dualistisk, hvilket jeg 

vender tilbage til. Inden jeg opsummerer denne tematisering, vil jeg kort drøfte subjektbegrebet, 

som også synes at være en udfordring for udviklingen af et dannelsesbegreb, hvad enten det er 

klassisk, moderne eller postmoderne. 

Tematisering: Subjektbegrebet 

Gary Brent Madison (1990) har givet et kort overblik over subjektbegrebets udvikling, samt dets 

betydning for subjektets åbenhed. Merleau-Ponty er opmærksom på, at han indskriver sig i en den 

historie, nemlig problemet om det samme og om det andet, identitet og forskel, om den ene og den 

anden. Madison hævder, at Merleau-Ponty åbner en lovende måde at betragte subjektivitet på i 

denne diskussion, som han her kort skitserer: 

Problemet med den filosofiske refleksion starter med det det delfiske kend dig selv, ’ghnoti 

seauton’. Dette indebærer dog ikke et begreb om subjektet, og grækerne søgte således ikke efter 

sandheden i det inderste. Det var først Augustin, der skrev: ”Noli foras ire, in te redi, in interiore 

homine habitat veritas”, som betyder ”gå ikke udenfor, vend derimod tilbage til dig selv, i 

menneskets indre bor sandheden” (Augustin i In De vera religione, 39, n. 72. I Husserl 1999: 203). 

Med dette citat slutter Husserl sin bog ’Cartesianske meditationer’ og fortsætter således 

subjektivismen fra Augustin og Jean-Jacques Rousseau. Med Michel de Montaigne er der antræk til 

et skifte, idet hans formulering ’rien d’humain ne m’est etranger” (Montaigne i Madison 1990: 29), 

der betyder ’intet menneskeligt er mig fremmed’, viser, at man ved at se ind i sig selv kan se alle 
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sandhederne om verden, sig selv, andre og hele det menneskelige grundlag, og derved også noget 

andet end sig selv. Det var dog Descartes, som formulerede den største ændring af subjektbegrebet i 

sin søgning efter en objektiv virkelighed. Subjektet er derved modstykket til den eksterne verden, 

og logisk set noget rent internt, hvilket resulterede i et subjektbegreb, der var renset for alt, hvad 

Montaigne havde tillagt det af fremmede elementer: Ved at se ind i mig selv ser jeg altså ikke noget 

fremmed. Subjektet er altså ren selv-tilfredshed, selv-tilstrækkelighed, selv-refererende, og fungerer 

som et erkendelsesmæssigt fundament for alt, hvad der findes (Descartes 1998: 74). Dermed blev 

det moderne subjektbegreb formuleret som det absolut andet, end alt hvad der er forskelligt fra 

subjektet. Subjektet er altså rent og har et indre, der er transparent for subjektet selv. Merleau-Ponty 

hævder, i modsætning til Descartes, at der ikke kan være tale om, at man opdager subjektet, men 

derimod om skabelsen af subjektet, idet subjektet ikke lå uberørt hen og ventede på sine opdagere, 

men derimod blev skabt af de, der formulerede begrebet om subjektet:  

 

”Are we to believe then that subjectivity existed before the philosophers, exactly a they were 

subsequently to understand it? [...] Reflection has not only unveiled the unreflected, it has 

changed it, if only into its truth.” (Merleau-Ponty 1964a: 152-153).  

 

Det reflekterende subjekt og den filosofiske refleksion over selvet, siger Madison, er blevet en form 

for gennemgribende subjektivisme, og dermed er den moderne filosofis skæbne forseglet (Madison 

1990: 30). Fra Descartes, empiristerne og til Kant og Husserl har man med udgangspunkt i dette 

subjektbegreb uden succes forsøgt at bryde med denne lukkethed for at komme i kontakt med det 

objektivt sande, men som postmodernismen konkluderer, er det epistemologisk problematisk at tage 

udgangspunkt i subjektet. Så postmodernismens opgør med modernismen er altså at forstå også som 

et opgør med subjektivitetsbegrebet. Det er denne sammenhæng, den sene Merleau-Ponty skal læses 

i (Madison 1990: 30).  

Opsummering af specialets tilgang til krop og dannelse 

Humboldts dannelse som en fri vekselvirkning er af afgørende betydning for dannelsesbegrebets 

videre udvikling trods de neohumanistiske forestillinger om en universel menneskelighed. 

Gadamers model for fortolkning og dannelse videreudvikler Humboldts dannelsestanke, men med 

blik for fortolkningens betydning i vekselvirkningen mellem selv og verden. Gadamers forudsætter 

dog, at sandheden kan findes dialogisk, og således kan Løvlie formulere en genfortolkning af dem 

begge, der udelader sandhedssøgen, men radikaliserer og subjektiverer den frie vekselvirkning. 

Dertil inddrages et kropsligt perspektiv. 
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Kroppen er et interface – et middel mellem selvet og verden, hævder Løvlie, men dermed 

forudsættes en skarp adskillelse mellem selvet og verden, og kroppen reduceres til et medium: ”The 

body may now be seen as both a thing among other things in the world and the interface that 

mediates between them.“ (Løvlie 2004: 115). Et interface er dog ikke blot et 

kommunikationsmiddel, men nærmere en forening mellem de kommunikerende. Alligevel 

forekommer udtrykket uheldigt, fordi et interface må forudsætte to af hinanden uafhængige parter, 

og ikke, som det netop er pointen med Merleau-Pontys kropsbegreb, at de er sammenvævede. Det 

forekommer således nødvendigt at finde et begreb om kropssubjektet, som bedre kan overkomme 

dualismen, som synes at gå igen hos Løvlie, Hansen og Gadamer.  

Jeg vil i dette speciale anlægge Merleau-Pontys kropsfænomenologiske tilgang subjekt- og 

dannelsesspørgsmålet
8
, hvilket dog ikke er entydigt, eftersom Merleau-Ponty fortolkes meget 

forskelligt og selv formulerede sig flertydigt. Jeg anlægger derfor samme tilgang som Madisons 

postmodernistiske fortolkning af Merleau-Ponty, som hævder, at det, som Merleau-Ponty forsøger, 

er at reformulere subjektbegrebet ved at udelukke ideen om et indre selv, og ved at decentrere 

subjektet, hvilket er et postmodernistisk projekt
9
 i Løvlies begreb om postmodernismen. Det, der 

gør Merleau-Ponty unik i forhold til den Heidegger-inspirerede postmodernistiske tænkning er, at 

Merleau-Ponty ikke var interesseret i at opløse eller fjerne subjektbegrebet, men om at reformulere 

det med begrebet ’kødet’
10

, som viser, at subjektet deler et slægtskab med alt synligt, hvorom der, 

ifølge Madison, er to mål: 1. At overkomme modernismens solipsisme generelt og Husserls 

bevidsthedsfilosofi især. 2. At give et nyt begreb om subjektet, som i sin definition af subjektet 

indeholder fremmedheden. Kødet betyder samtidigt, at der er en reversibilitet mellem subjektet og 

objektet, hvorfor kødet må forstås som ”the presence of the other in the same” (Madison 1990: 31), 

hvilket betyder, at kødet er sporet af den anden i subjektet. Subjektet er altså for sig selv en anden, 

idet andetheden er selve betingelsen for, at subjektet kan være til – andetheden er konstituerende for 

subjektet. 

 

                                                
8 Jeg er opmærksom på, at Merleau-Ponty ikke selv har ytret sig om dannelse, og at der i dette speciale er tale om en 

fortolkning af Merleau-Ponty med henblik på at beskrive, hvad jeg hævder er relevant for dannelsesproblematikken. 
9 Se argumentationen herfor i ’Del 3’, ’Diskussionen’. 
10 Se ’Del 2’ og ’Merleau-Ponty kapitel 6’ 
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Del 2 

Merleau-Ponty kapitel 1: Kroppen 

Indledning 

Følgende omhandler Merleau-Pontys tidlige periode og giver en kort indføring i de vigtigste pointer 

omkring kroppen, perceptionen, perspektivet og intentionaliteten som grundlag for subjektets 

åbenhed over for den anden.  

Opgør med sjæl/legeme-dualismen 

Merleau-Pontys filosofi kan primært læses som subjektivering af sandhedsbegrebet og en kritik af 

sjæl/legeme-dualismen, der har eksisteret siden Platon. Descartes hævder, at legemet er det rent 

udstrakte, res extensa, og at det således er afgørende forskelligt fra sjælen, res cogitans, som er ren 

ånd (Descartes 1998: 64, 101). Denne dualisme er beskrivende for menneskets forståelse af sig selv 

og verden. Med sjælen og rationaliteten som udgangspunkt er det muligt at opnå sikker viden. 

Sanserne er fejlbarlige, men rationaliteten er hævet over det forgængelige udstrakte, og derfor kan 

mennesket opnå adgang til uforanderlig sandhed. Det er altså nødvendigt at lægge en vis afstand til 

den udstrakte verden, som kroppen sanser, fordi sandheden ellers vil blive sløret af sansernes 

fejlbarlighed. Denne logik, som også Merleau-Pontys inspirationskilde Husserl forfægter, placerer 

mennesket på afstand af verden med det formål at øge forståelsen af verden (Husserl 1999: 14).  

Merleau-Ponty vil vise, at sandhedsbegrebet må omfortolkes. Sjælen og rationaliteten fører 

ikke til uforanderlige sandheder, men er funderet i sansningen. Rationalitet skal forstås som det, vi 

betragter som sandt, og ophører derfor ikke med at eksistere eller fungere for mennesket, men får en 

anden mere hermeneutisk betydning. Descartes’ dualisme isolerer sjælen fra verden og subjektet fra 

objektet, hvilket efterlader sjælen og subjektet i solipsisme. Merleau-Ponty hævder, at denne 

isolation er kontraintuitiv, og formulerer derfor et ’fællesskab’ mellem sjæl og legeme og mellem 

subjektet og den anden i intersubjektiviteten: ”Kroppen er bæreren af væren-i-verden, og det at 

besidde en krop betyder for et levende væsen at slutte sig til et bestemt miljø, smelte sammen med 

særlige forehavender.” (Merleau-Ponty 1994: 20). Når subjektet ikke kan isoleres fra objektet, må 

subjektets viden om objektet omformuleres som en kontingent sandhed. Derved eksisterer 

sandheds- og rationalitetsbegreberne fortsat, men må forstås i forhold til subjektets og objektets 
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gensidige påvirkning. Spørgsmålet er dog: Hvad består denne af-isolering af mennesket fra verden 

af? Hvordan kan man beskrive og forstå denne interaktion og dette fællesskab?  

Fællesskabet med verden er baseret på kroppens indlejring i tingene, og forholdet mellem 

subjekt og objekt er ikke et reflekteret forhold, forstået som et forhold der forholder sig til sig selv. 

Subjektets kropslige forhold til objektet er et prærefleksivt grundlag for en senere refleksion. Denne 

’prærefleksion’ er ’præsubjektiv’, fordi erkendelsen endnu ikke er omsat af subjektet selv. Samtidig 

er den ’præobjektiv’, fordi den prærefleksive erkendelse ikke sker uden for tid og rum, og 

indbefatter således et fællesskab med objekterne. Subjektets eksistens er enheden af krop, verden, 

sprog og bevidsthed i et prærefleksivt cogito, som betyder, at ’jeg tænker’ forudsætter, at den 

betydning jeg tænker, er forudsat for mine tanker, samt at mine tanker er afhængig af, hvordan jeg 

er situeret. 

Væren-i-verden er hverken en sum af reflekser eller en bevidsthedsakt, men derimod et 

’præobjektivt syn’, hvorved den adskiller sig fra et tredjepersons perspektiv, dvs. enhver modalitet 

af det rent udstrakte (res extensa) og fra det rent tankemæssige (cogitatio), dvs. enhver erkendelse i 

første person (Ibid.: 39). Derved kan væren-i-verden beskrive sammenhængen mellem det 

fysiologiske og det psykiske, fordi væren ikke gives hverken subjektiv eller objektiv forrang. Den 

kropslige ’præsubjektive’ erfaring adskiller sig principielt ikke fra andres med samme 

forudsætninger. Så subjektet er ikke bare indlejret i objektet via kroppen, men altså også i andre 

kroppe i, hvad Merleau-Ponty kalder ’interkropslighed’. Alle lever i og fra en krop, og dette fælles 

organiske udgangspunkt er et fælles vilkår. Erkendelsen i hverdagslivet er en bekræftelse på 

menneskets eksistens som sameksistens, hvor mennesker har umiddelbar tro på det meningsfulde i 

deres handlinger, hvilket dog baserer sig på en provisorisk sandhed. Udgangspunktet er kroppens 

erfaring, som ”annexes neutral objects by diverting them from their immediate significance, it 

makes tools for itself, and projects itself into the environment in the shape of cultural objects” 

(Merleau-Ponty 2002: 412). Denne projektion af subjektet på verden er subjektets ’intentionalitet’, 

og er en integration af menneske og verden. Dette er væren-i-verden og Merleau-Pontys 

eksistentielle fænomenologis ikke-objektive udgangspunkt. Kropssubjektet er decentreret, fordi 

”min krop ikke alene opfattes i en øjeblikkelig, enkeltstående, fuld oplevelse, men også i et generelt 

aspekt som en upersonlig væren” (Ibid.: 21). Kroppen og subjektet er altså forbundet til sjælen og 

objektet, men hvordan skal subjektets forhold til sin egen krop forstås? 
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Egenkroppen og dobbeltsansning 

’Egenkroppen’ betyder, at subjektet har en førstepersonlig adgang til kroppens oplevelser, 

erfaringer og position. Modsat genstanden kan egenkroppen ikke udforskes, fordi kroppen aldrig 

kan være fraværende og altid fremtræder under den samme synsvinkel for mig (Ibid.: 31). Hverken 

genstanden eller egenkroppen viser sig fra alle sider samtidigt, men jeg kan dog ændre mit 

perspektiv på genstanden. Det kan jeg ikke på egenkroppen, da det er egenkroppen, der giver mig 

mit perspektiv. Perspektivet er min situerthed, hvis dele egenkroppen kan annektere: ”[D]e 

handlinger, jeg sædvanligvis indlader mig på, omfatter de dertil knyttede redskaber og gør dem til 

en del af egenkroppens oprindelige struktur.” (Ibid.: 32). Egenkroppen skal forstås som en 

primodial ’vane’, som betinger andre vaner og gør dem forståelige. At kunne se sig selv sanse ville 

udgøre et centralt problem for denne skelnen, fordi den sete krop dermed ville have en 

genstandsstatus. Med begrebet ’dobbeltsansning’, som Merleau-Ponty inspireret af Husserl udvikler 

(Zahavi 1993: 32), viser Merleau-Ponty, hvorfor det ikke kan lade sig gøre. 

 

”[S]elvom jeg med min venstre hånd kan føle på min højre hånd, mens den rører ved en 

genstand, er den højre hånd som genstand ikke den højre hånd, der berører: den første er et 

fletværk af knogler, muskler og kød samlet et sted i rummet, den anden farer gennem rummet 

som en raket for at afsløre den ydre genstand dér, hvor den er. Når min krop ser eller berører 

verden, kan den altså ikke ses eller berøres. Det, der forhindrer den i nogensinde at blive 

genstand, nogensinde at blive ”fuldstændigt konstitueret”, er at det er gennem den, at der 

findes genstande. Den er hverken følelig eller synlig, for så vidt som det er den, der ser, og 

den, der berører.” (Merleau-Ponty 1994: 33pp). 

 

Subjektet kan ikke sanse sig selv sanse, fordi kroppen derved vil være en uforanderlig genstand, 

men i kroppen er der konstant en ’flertydighed’
11

: Ved dobbeltsansning menes, at to hænder, der 

presses sammen, ikke opleves som perceptionen af to genstande, men som en flertydighed, hvor 

                                                
11 Man kan indvende imod Merleau-Pontys beskrivelser af perceptionen, som han selv foreslår, at den perceptive 

erfaring er modsigelsesfuld, og kun kan opløses ved forstandens brug: Så hvordan kan man opbygge en filosofi op uden 

brug af forstanden? (Merleau-Ponty 1995: 16). Merleau-Ponty svarer, at forudsætningen af modsigelser ikke er et 

problem, for der vil opstå uoverstigelige modsigelser, hvis man tager vores begreber i deres absolutte betydning. 

Alligevel udgør begreberne strukturen i alle vore fænomener. Det er altså ikke unormalt at forudsætte modsigelser, men 

det må gøres, så ”den erkendte modsigelse viser sig som selve bevidsthedens betingelse.” (Ibid.: 17). Det betyder, at 
modsigelsen ikke er noget problem, hvis den i sig selv er med til at beskrive det fænomen, som modsigelsen siger noget 

om, nemlig bevidstheden. Der findes to slags modsigelser: 1. Den golde, som handler om to udsagns gensidige 

udelukkelse, og 2. ”filosofier, som viser de modsigelser, der er til stede i selve tidens og alle forholds kerne.” (Ibid.: 17). 

Merleau-Ponty er altså ikke ude på at betragte modsigelserne som noget tilfældigt ved den teori, han beskriver, men 

tværtimod at beskrive verdens modsigelser gennem en teori, der kan vise spændingen og flertydigheden i verden (Ibid.: 

18). En afvisning af dette er kun berettiget, hvis man kan pege på et system af evige sandheder, sådan som fx Husserl 

(1999: 16) og Descartes (Descartes 1998: 87) forsøger. Merleau-Ponty hævder ikke, at refleksionen i filosofien skal 

erstattes af sansningen, men ønsker at diskutere, hvad der er refleksionens genstand, nemlig det ureflekterede. (Merleau-

Ponty 1995: 18).  

 



   
  23 

 

 

begge hænder skifter mellem at være berører og berørende. Dobbeltsansningen er altså et 

beskrivende aspekt ved egenkroppen: Jeg kan ikke opfatte min krop som en genstand, jeg vælger at 

flytte, fordi ”den er med mig” (Ibid.: 32). Dermed adskiller Merleau-Ponty sig fra Husserl, som 

beskriver kropssubjektet som grundlag for at fundere et objektivt billede af verden, hvilket hviler på 

Husserls adskillelse af erkendelsen og kroppen (Husserl 1999: 122-123, Zahavi 1993: 36). Merleau-

Ponty hævder derimod, at når egenkroppen ikke selv kan konstitueres fuldt ud, så kan den ikke selv 

være konstituerende. I modsætning til Husserls udgangspunkt i bevidstheden (Husserl 1999: 19), 

hævder Merleau-Ponty om sin fænomenologi, at den ”er absolut forskellig fra idealismens 

tilbagevenden til bevidstheden” (Merleau-Ponty 1999a: 19).  

Dan Zahavi hævder, at det er oplagt at spørge, om virkeligheden bliver antropologisk 

relativisme, når den knyttes til den menneskelige organisme, og svarer nej: ”Husserl ville nemlig 

formentlig hævde, at den sidstnævnte korrelation (mellem øjets opbygning og den manglende 

sensitivitet) udtrykker en empirisk begrænsning, ikke en principiel.” (Zahavi 1993: note 12. s. 35). 

Det virkelighedskonstituerende ved kroppen er nogle formale og ikke organiske bestemmelser ved 

kroppen (Husserl XXVII/11-12). Husserls teori om kroppen adskiller sig fra en teori, der hævder, at 

farver i det ultraviolette spektrum, som ikke kan erfares af mennesker, ikke eksisterer. Merleau-

Ponty har, ifølge Zahavi, dog en afvigende opfattelse. Merleau-Ponty skriver
12

: 

  

”The laws of our thought and our self-evident truths are certainly facts, but they are not 

detachable from us, they are implied in any conception that we may form of being and the 

possible. It is not a question of confining ourselves to phenomena, of imprisoning 

consciousness in its own states, while retaining the possibility of another being beyond 

apparent being, nor of treating our thought as one fact among many, but of defining being as 

that which appears, and consciousness as a universal fact.” (Merleau-Ponty 2002 Merleau-

Ponty 2002: 462). (Min understregning). 

 

Hvis væren er det, der viser sig for bevidstheden, synes Merleau-Ponty at beskrive bevidsthedens 

konstituerende funktion. Husserl ser, ifølge Zahavi, derimod ingen nødvendighed mellem kroppen 

og genstandens konstitution (Zahavi 1993: note 12. s. 35). Det kan dog kontrasteres af Husserls 

’Cartesianske meditationer’, om den transcendentale indstilling: ”Der er [...] tale om en 

væsensmæssig struktur i den universelle konstitution, i hvilken det transcendentale ego lever 

som det, der konstituerer en objektiv verden.” (Husserl 1999: 125). Merleau-Ponty er i citatet i færd 

                                                
12 Zahavi henviser til side 455 i ’Phénoménologie de la perception’: ”Les lois de notre pensée et nos évidence sont bien 

des fait, mais inséparables de nous, impliqués dans toute conception que noue puissions former de l’être et du possible. 

Il ne s’agit pas de nous limiter aux phénomènes, d’enfermer la conscience dans ses propres états en réservant la 

possibilité d’un autre être au-delà de l’être apparant, ni de traiter notre pensée comme un fait entre les faits, mais de 

définir l’être comme ce qui nous apparait et la conscience comme fait universel.” (Merleau-Ponty 1945: 455).  
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med at afvise dogmatismen og skepticismen, som begge forudsætter en absolut væren og viden i 

relation til menneskets sandheder, hvortil Merleau-Ponty påpeger, at væren ikke kan adskilles fra 

fænomenet (Merleau-Ponty 2002: 462). Derved er der intet konstituerende ved kroppens forhold til 

verden, men derimod en kontingens ved sandheden om verden, som er uafhængig af subjektet 

(Ibid.: 463). Pointen er, at subjektet er decentreret også i forhold til sandhedens konstitution, som, 

ifølge Merleau-Ponty, både er kontingent ontisk og ontologisk. Verden er den realitet, i hvilken det 

nødvendige og det mulige blot er områder (Ibid.: 464). Med egenkroppen og dobbeltsansningen 

afviser Merleau-Ponty, at verden skal konstitueres – den skal beskrives. Dermed lægges an til at 

definere et subjektbegreb, der skal undgå Husserls idealistiske problemer. 

Subjektet 

Merleau-Pontys forsøg på at overskride subjekt/objekt-dualismen betyder ikke, at skellet mellem 

subjekt og objekt opløses: “[I]t is nevertheless from the subjectivity of each of us that each one 

projects this ’one and only’ world.” (Merleau-Ponty 2002: 415). Merleau-Pontys filosofi er en 

subjektfilosofi med interessen i at påvise subjektets fundamentale åbenhed over for objektet i 

modsætning til Husserl, som placerer subjektet over for verden. Husserl skriver om sin 

fænomenologi: ”[M]an kunne derfor næsten kalde den en neo-cartesianisme” (Husserl 1999: 13). I 

Merleau-Pontys opgør med kartesianismen må han derfor også gøre op med den sene Husserls 

’transcendentale idealisme’, hvor subjektet er umiddelbart nærværende for sig selv (Grøn 1996: 

331). Ifølge Merleau-Ponty er det sande subjekt en væren-i-verden, hvorfor man kun kan nå sig selv 

gennem verden (Ibid.: 331). Derfor er hans subjektbegreb decentreret, hvormed han kan 

begrebsliggøre, hvad Husserl har vanskeligt ved i ’Cartesianske meditationer’ (Madison 1990: 30), 

nemlig subjektets åbenhed over for den anden. 

 Merleau-Ponty opløser dog ikke subjektet. Subjektets prærefleksive erfaring er kun subjektets, 

og er stadig betydningsfuld, selvom den er præsubjektiv. Til at beskrive egenkroppens 

prærefleksive annektering af sit miljø skelner Merleau-Ponty mellem ’kropsbillede’ og 

’kropsskema’ (Merleau-Ponty 1994: 42). Kropsbilledet beskriver, hvordan subjektet opfatter og 

erkender sig selv refleksivt. Kropsskemaet derimod er kroppens latente viden om sig selv. Det er 

den prærefleksive forståelse af selvets egen krop, og afslører en ’fænomenal krop’, dvs. en implicit 

viden om kroppens aktuelle og mulige position, hvorved bevægelser koordineres intentionelt og 

dermed fungerer i verden (Ibid.: 44). Det betyder, at den fænomenale krop fungerer som et 

synergetisk system, hvorfra subjektets intentionalitet udspringer mod verden (Ibid.: 44). Den levede 
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krop smelter sammen med sit miljø, og derved overkommes dualismen krop/bevidsthed ved at 

fokusere på den kropslige handling som et fundament for bevidsthed: ”Oprindeligt er bevidstheden 

ikke ”jeg tænker at”, men ”jeg kan”.” (Ibid.: 91). Kroppen er ikke bare et middel, som bevidstheden 

kan bruge til at nærme sig verden med, men er med til at skabe mening med det, vi gør.  

I kroppens perception af verden må en figur altid perciperes på en baggrund. Det er imidlertid 

ikke objektivt, hvad der betragtes som figur og baggrund, men derimod perceptionen selv, der laver 

opdelingen: ””[S]ansekvaliteten” […] repræsenterer den måde, hvorpå organismen kommer 

stimulationerne i møde og forholder sig til dem.” (Ibid.: 11). Sansekvalitet er en immanent viden, en 

mening og følelser, som subjektet, qua perceptionen, anvender i det fænomenale felt. At  

perceptionen inddeler det perciperede i figur/baggrund skal forstås på følgende måde: 

 

”I synet derimod støtter jeg mit blik på en del af landskabet, det får liv og udfolder sig, de 

andre genstande træder til side og falder i søvn, men det er der stadigvæk. [...] Det er således 

horisonten, der sikrer genstandens identitet under udforskningen, den svarer til den magt, mit 

blik stadig har over de genstande [...] Genstand-horisont-strukturen, dvs. perspektivet, 

hæmmer mig imidlertid ikke, når jeg vil se genstanden: er det herigennem genstandenes 

skjules, er det også herigennem de afsløres. At se er at indtræde i et univers af værende, som 

viser sig, og de ville ikke vise sig, hvis de ikke kunne skjule sig bag hinanden eller bag mig. 

Med andre ord: at betragte en genstand er at komme til at bebo den og derfra gribe alle ting alt 

efter, hvordan de vender i forhold til den.” (Ibid.: 2-3). 

 

Subjektet bebor verden qua perceptionen, hvorfor subjektet og verden fungerer indgribende på 

hinanden. Subjektets perspektiv er udgangspunktet for erfaringen, og inkluderer derved 

bevidstheden om andres perspektiver (Ibid.: 3). Merleau-Pontys kropssubjekt er dybt indlejret i 

verden, og adskiller sig derved fra Husserls subjektbegreb, men dermed må subjektets 

intentionalitet også skulle forstås på en anden måde. 

Intentionalitet 

I forordet til ’Phénoménologie de la perception’ skriver Merleau-Ponty, at han opererer med et 

Husserl-inspireret intentionalitetsbegreb, og beskriver forholdet mellem subjektet og objektet som 

en situerthed. Om intentionalitetsbegrebet skriver han:  

 

Det er ”[e]n faktisk fungerende intentionalitet (fungierende Intentionalität), som opretter den 

naturlige og ante-prædikative enhed af verden og vort liv, og som er på færde i vore ønsker, 

vore vurderinger, vort landskab, klarere end i den objektiver erkendelse, og tilvejebringer den 

tekst, som vore erkendelseshandlinger søger at oversætte til præcist sprog.” (Merleau-Ponty 

1999a: 30). 
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Det er dog væsentligt at bemærke, at Merleau-Pontys intentionalitetsbegreb adskiller sig markant 

fra Husserls intentionalitetsbegreb (Grøn 1996: 333). Merleau-Ponty anvender en dybere 

intentionalitet, som han godt nok tilskriver Husserl æren for at have udviklet, men Merleau-Ponty 

bringer dog Husserl ud over sig selv ved at vise, at det ikke er den bevidste intentionalitet, der er 

den oprindelige, men derimod netop forholdet, at ”jeg kan” (modsat ”jeg tænker”), som beskriver 

en dybere og mere oprindelig intentionalitet:  

 

”In our opinion Husserls originality lies beyond the notion of intentionality; it is to be found 

in the elaboration of this notion and in the discovery, beneath the intentionality of 

representations, of a deeper intentionality, which others have called existence.” (Merleau-

Ponty 2002: Note 54. s. 140).  

 

Som Husserl pointerede, er bevidsthed også for Merleau-Ponty altid bevidsthed om noget, og er 

derfor intentionel, men eftersom Merleau-Pontys intentionalitetsbegreb betegner subjektet som 

indlejret i verden, så er bevidstheden ikke objektiv. Bevidstheden er rettet fra et bestemt kropsligt 

perspektiv og påvirker objektets beskrivelse, fordi bevidstheden rækker ud mod verden fra kroppen. 

Dermed er det uklart, hvornår kroppen slutter og verden begynder. Svarende til, at den blinde, der 

bruger stokken til at røre jorden, ikke tænker på, at han har ’forlænget sin krop’ med stokken for at 

kunne føle sig frem. Dermed adskiller Merleau-Ponty sig fra Husserls opfattelse kroppens forhold 

til verden: ”Når jeg reducerer andre mennesker til min egenhed, opnår jeg egenhedslige legemer 

[...]” (Husserl 1999: 129).  Ifølge Merleau-Ponty viser kroppens erfaringer i verden, at bevidstheden 

er kropsliggjort og forankret i den gældende situation, og man må opgive en skarp skelnen mellem 

bevidsthed og verden, mellem subjekt og objekt.  

 Intentionalitet hos Merleau-Ponty skal altså forstås som en dybere intentionalitet end hos 

Husserl. Denne dybe indlejring i verden er kendetegnet ved, at kropssubjektets greb om verden er 

en perspektivisk perception. 

Perception og perspektiv 

Perceptionen er ikke blot sansning, men subjektets primære greb om verden. Perceptionen placerer 

subjektet i verden og verden i subjektet. Perceptionen er ikke en passiv, nøgtern observation, men i 

sig selv intentionel. Ifølge Merleau-Ponty betyder intentionalitet, at perceptionen altid er 

perspektivisk – altså det modsatte af Husserls nøgterne epoché:  

 

”Εποχή’en er [...] den radikale og universelle metode, ved hjælp af hvilken jeg fatter mig selv 

rent som Jeg, med mit eget rene bevidsthedsliv, hvori og hvorved hele den objektive verden 
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bliver givet for mig, sådan som de netop er for mig [...] Alt dette betegner Descartes som 

bekendt med titlen cogito. Verden er overhovedet intet andet for mig end den verden, der er 

bevidst i et sådant cogito, og som har gyldighed for mig heri.”  (Husserl 1999: 36).  

 

Husserls kartesianske udlægning af subjektets forhold til verden er Merleau-Ponty uenig i. 

Perceptionens perspektivisme forudsætter i Merleau-Pontys forstand ikke et kartesiansk cogito, idet 

perspektivet ikke betyder, at subjektet er isoleret i verden; men derimod at subjektet er en del af 

verden (Merleau-Ponty 1994: 32). Man kan ændre perspektiv og have det tidligere in mente, men 

aldrig have alle perspektiver på én gang eller slet intet have. Mit perspektiv er beskrivende for min 

situation, som jeg erkender og forstår verden fra og med.  

 Selvom perceptionen er subjektets, så er den endnu ikke reflekteret, og er derfor anonym, 

hvilket kan give anledning til en misforståelse: Perceptionens anonymitet betyder ikke, at subjektet 

er anonymt, at alle perciperer det samme, eller at vi udveksler hinandens perceptioner ubevidst 

(Merleau-Ponty 2002: 411). Perceptionens anonymitet betyder, at kroppens perception ikke i sig 

selv er en refleksion eller en handling, men at perceptionen er en forudsætning for refleksion og 

handling. Den anonyme perception opløser ikke subjektet, men forklarer betydningen af, at 

eksistensen er decentreret og upersonlig (Merleau-Ponty 1995: 23). Anonymiteten har også en 

betydning for, hvordan vi forstår sandhed. Hvad jeg med min perception betragter som sandt, 

forudsætter jeg, at andre med samme forudsætninger, også betragter som sandt. Det kan være naivt 

og føre til diskussion, men denne uenighed er i sig selv en bekræftelse af, at subjektet umiddelbart 

forudsætter, at den anden vil opleve objektet, som subjektet gør det (Ibid.: 15-16).  

Opsummering 

Merleau-Ponty hævder, at kropsubjektet er indlejret i verden således, at subjektet må forstå sig selv 

igennem verden. Derfor er subjektet decentreret. Merleau-Ponty lancerer en ny måde at bruge 

fænomenologien på, og overskrider Husserl ved at koncentrere sin fænomenologi om at beskrive 

frem for at konstituere verden. Dermed vender han sig imod objektivismen i ’Cartesianske 

meditationer’. Jeg vil i det følgende gå i dybden med Merleau-Pontys argumenter, og gennemgår 

derfor værket ‘Le primat de la perception’
13

. Merleau-Ponty hævder, at i forståelsen af menneskets 

væren og erkendelse har perceptionen primat  

                                                
13 Jeg refererer til den danske oversættelse: Merleau-Ponty 1995. Værket blev oprindeligt holdt som et foredrag for 

’Société française de Philosophie’ i 1946, hvor Merleau-Ponty præsenterede sine tanker bag hovedværket 

’Phénoménologie de la perception’. 
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Merleau-Ponty kapitel 2: Perceptionens primat 

Merleau-Ponty hævder, at man må anerkende, at verden perciperes, inden man forstår den i 

kategorier (Ibid.: 6). Ved at hævde perceptionens primat tilføjer man ikke en idéverden til den 

perciperede verden, idet den perciperede verden aldrig er uimodsigelig, dvs. ikke-situeret. Pointen 

er, at form og materie er sansbare: ”Ideens vished grundlægger ikke perceptionen, men hviler på 

den, for så vidt det er perceptionens erfaring, der lærer os overgangen fra et øjeblik til det næste og 

sikrer tidens enhed.” (Ibid.: 6). Enhver bevidsthed er perceptuel bevidsthed, og den perciperede 

verden er forudsætningen for enhver rationalitet. At kunne opfatte genstandens ikke sete sider 

skyldes en syntese mellem mig og genstanden, som ikke er intellektuel men praktisk (Ibid.: 8). 

Med perception mener Merleau-Ponty hverken den simple sanseoplevelse percipi, 

geometrikkens ideale og nødvendige væren, eller at genkendelsen af en genstand er gætning ud fra 

det tilsyneladende, idet det tilsyneladende ikke er givet for mig. Men hvordan kan man så genkende 

genstanden? (Ibid.: 9). Perceptionens primat betyder, at perceptionens helhed kommer før delene og 

helheden, og dermed at formen ikke er ideel. Det, jeg perciperer, afdækker ikke begrebets orden 

eller ideelle form, for hvis det gjorde, så ville det være umuligt at sanse, og jeg ville derfor være 

nødt til at indsætte et mellemled mellem den ideelle form og sansningen, og derefter et mellemled 

mellem mellemledene osv. (Ibid.: 10). ”Betydningen og tegnene, perceptionens form og dens 

materie, må fra begyndelsen være beslægtede, og perceptionens materie må, som man siger, være 

’drægtig med dens form’.” (Ibid.: 11). Det betyder, at den helhed, som jeg ser, trods mit perspektivs 

deformering af genstanden, skyldes, at genstandens materie, som den perciperes, er givet en bestemt 

form, således at jeg genkender huset på trods af, at dets dele ser mærkelige ud, fordi jeg genkender 

helheden og dens form. Syntesen imellem delene er ikke intellektuel men praktisk. Der er tale om  

 

”en ”horisont-syntese”: den ikke sete side melder sig for mig som ”synlig fra et andet sted”, på 

én gang til stede og blot nært forestående. Det, som forhindrer mig i at behandle min 

perception som en intellektuel akt, er, at en intellektuel akt ville forstå objektet enten som 

muligt eller som nødvendigt, mens det i perceptionen er ”reelt”; det byder sig til som den 

uendelige sum af en grænseløs serie af perspektiviske syn, som hver og et angår det, uden at 

nogen af dem udtømmer det.” (Ibid.: 11) 

 

Den perceptuelle syntese er afgrænset af perspektivet, men overskrider også dette i erfaringen af 

helheden (Ibid.: 11). Dette forekommer paradoksalt, og Merleau-Ponty opsummerer det i 

immanensens og transcendensens paradoks, som han forsøger at overkomme. 
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Immanensens/transcendensens paradoks 

I modsætning til Husserls epoché (Husserl 1999: 128), hævder Merleau-Ponty, at subjektet ikke kan 

forestille sig en genstand i sig selv. Det giver følgende paradoks:  

 

”Der ligger altså i perceptionen et immanensens og transcendensens paradoks. Immanens, 

eftersom det perciperede ikke vil kunne være fremmed for den, der perciperer; transcendens, 

eftersom det perciperede altid medfører noget hinsidigt i forhold til det, som aktuelt er givet.” 

(Merleau-Ponty 1995: 12).  

 

Dermed indfører Merleau-Ponty som betingelsen for erkendelsen af verden, at den aldrig kan 

erkendes fuldt ud, idet der konstant vil være en flertydighed til stede i perceptionen, og der kan 

ingen endelig ’horisontsammensmeltning’
14

 være i mellem flere perspektiver (Yeo 1992: 48). Så på 

én gang er subjektet og den anden tæt forbundne i interkropsligheden grænsende til det 

subjektopløsende, men samtidigt er de på afstand af hinanden qua deres forskellige perspektiver, 

som dog kan deles med hinanden. Flertydigheden fungerer befordrende for menneskets forståelse af 

sig selv og hinanden, fordi perceptionen forudsætter både fravær og nærvær: Vi kan kun tænke 

(fravær) verden, fordi vi har en erfaring (nærvær) af den. Derved får ordene ’fornuftig’ og ’virkelig’ 

betydning (Merleau-Ponty 1995: 13).
15

 Ligeledes kan man spørge: Hvordan kan jeg vide, at mine 

perceptioner er de samme som andres? 

Perceptionen og den anden 

Den genstand jeg ser, beder om at blive delt af flere, ”ikke som sand for enhver intelligens, men 

som reel for ethvert subjekt, der deler min situation.” (Ibid.: 14).  Ved at jeg perciperer den anden, 

lærer jeg, at jeg er forbundet med den anden som en anden udgave af mig selv, der principielt er 

åben for de samme sandheder som jeg selv. Subjektet ser den anden som sig selv, og kan sprede sig 

selv ud på verden. Således har perceptionen en særlig betydning for subjektets åbenhed over for den 

anden, fordi den anden perciperes med samme rettigheder som subjektet. Dermed er der ikke tale 

om en sammensmeltning mellem subjektet og den anden, men om et fællesskab.  

 

                                                
14 ’Horisontsammensmeltning’ skal ikke forveksles med Gadamers hermeneutiske udtryk, idet der her menes 

objektivering. 
15 Det er ingen overdrivelse at hævde, at Merleau-Ponty gennem hele sit forfatterskab forsøgte at overvinde paradokset 

mellem immanens og transcendens, og at overvindelsen af dualismetænkningen kan opsummeres til at handle om dette 

paradoks (Dillon 1988. I Madison 1992: 123). Jeg vender tilbage til immanens/transcendens paradokset i ’Merleau-

Ponty kapitel 6: Perception og læsning.’ idet det er et centralt omdrejningspunkt i udviklingen af subjektets forhold til 

den anden, og subjektets udvikling i det hele taget.  
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”Ligesom min krop, som system sammenfattende mine greb om verden, grundlægger enheden 

i de objekter, jeg perciperer, så løsriver den anden krop sig, for så vidt den er bærer af 

symbolsk og sandhedsorienteret adfærd […], fra sin status som værende blot et af mine 

fænomener og pålægger mig den opgave at indgå i en sand kommunikation […], som tildeler 

mine objekter den intersubjektive værens eller objektivitetens nye dimensioner.” (Ibid.: 15).  

 

Den anden unddrager sig min totale projektion og henvender sig til mig, og jeg opfatter den anden 

som værende et perciperende subjekt. Objekterne har en intersubjektiv væren uden at være en 

sammensmeltning, men et deleforhold af den samme verden (Ibid.: 16). Hvis den perciperede 

verden kommer før den reflekterede verden, hvad er så forholdet mellem den intellektuelle og den 

perceptuelle bevidsthed? 

Intellektuel og perceptuel bevidsthed 

Refleksion og filosofi er midlet mod selv-uvidenheden, hævder Merleau-Ponty, og refleksionen skal 

være vidende som sin oprindelse: Perceptionen. Denne påstand forekommer, ifølge Merleau-Ponty, 

at blive bekræftet af videnskabsfilosofien: Fysikken har kun en fysisk betydning, når den bliver 

forestillet som sanselige ting, som de fysiske forhold appliceres på. En fysisk lov er kun lavet for at 

kunne gøre kendsgerninger forståelige. (Ibid.: 19). De forestillinger, jeg har, er altid i vis forstand 

falske, for jeg kan ikke forestille mig, at jeg aldrig ville kunne ændre dem. Det betyder ikke, at alle 

tanker vil blive tilintetgjort, men at alle tanker i princippet altid vil blive korrigeret og integreret i en 

ny helhed. Denne opfattelse af erkendelsen er ikke mytologisk men videnskabelig. Den 

intellektuelle og den perceptuelle bevidsthed har til fælles, at begge har en fortid og en fremtid, 

samt at de begge fremtræder som tidslige og foranderlige (Ibid.: 21). 

Selvom vore tanker er begrænsede, når de udtrykkes, så er de altid i kontakt med verden, som 

omgiver dem. Det kræver, at vi holder dem åbne, hvilket er muligt i kraft af, at vi er tidslige. Man 

kan have det rene mål foran sig og forfølge det, fordi det eneste, der er givet, er erfaringen, som 

korrigerer sig selv i en konstant dialog med sig selv.  

 

”Det, som hæver os over øjeblikkenes spredthed, er altså ikke en fuldt færdig fornuft […] Det, 

som redder os, er muligheden for en ny udvikling og vor egen evne til at gøre selv det sandt, 

som er falsk, ved at tænke vore fejltagelser om igen og placere deres nye versioner i det 

sandes område.” (Ibid.: 22). 

 

Fornuften er nødvendig, men sørger ikke alene for al udvikling, idet der før fornuften er en åbenhed 

på spil over for det nye, som betyder at vor horisont kan forandres. Hvordan dette udfyldes, er et 

spørgsmål, der er op til refleksionen at besvare. Men mulighedsbetingelsen for denne forandring 
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skyldes ikke refleksionens refleksion, men derimod erfaringens korrigering og subjektets evne til at 

være åben, hævder Merleau-Ponty (Ibid.: 22).
16

 Spørgsmålet er dog, hvordan denne selverfaring er 

mulig? Det må forudsætte et cogito, som adskiller sig afgørende fra Descartes og Husserl. 

Cogito 

Der er tre måder at betragte cogito’et på, hævder Merleau-Ponty: 1. Descartes’ rene tanke: ’Jeg 

tænker’, hvilket er opfattelsen af mig selv som en psykisk kendsgerning: Når jeg tænker på noget 

partikulært, vil min vished om mig selv ikke længere bekræftes, fordi enhver partikulær tanke har 

uaktuelle præmisser, som den rene tanke er det. (Ibid.: 23). 2. Husserls cogito: ”Det rene egos og 

dets cogitationes’ i sig selv tidligere væren går altså faktisk forud for verdens naturlige væren.” 

(Husserl 1999: 37). Der skelnes mellem cogito, den tænkende, og cogitatum, det tænkte. Begge 

bekræftes af, at ’jeg tænker’. Det er altså ikke blot en privat eksistens, men også en blotlæggelse af 

tingene, jeg tænker på, og ved begge er der ideal evidens. 3. Det eneste teoretisk holdbare cogito er, 

ifølge Merleau-Ponty, en praktisk syntese mellem Descartes’ subjektivisme og Husserls 

objektivisme, som kan funderes i tvivlshandlingen ”hvorigennem jeg lader uvisheden ramme alle 

mulige objekter i mine erfaring, opfatter sig selv, idet den udøves, og kan da ikke tvivle på sig selv. 

Selve det at tvivle udfylder tvivlen.” (Merleau-Ponty 1995: 24). Det betyder, at subjektet bekræftes 

i sin egen eksistens ved at tvivle på alle de objekter, som erfares, og at den vished, subjektet opnår 

om sig selv, er en virkelig perception: 

 

”[J]eg opfatter mig selv, ikke som et konstituerende subjekt, der er fuldt ud tilgængeligt for sig 

selv [transparent] [...], men som en partikulær tanke, en tanke, der er optaget af bestemte 

objekter, en fungerende tanke, og det er i denne egenskab, at jeg er vis på min egen væren [...] 

Jeg er ikke en blot konstitueret begivenhed, og jeg er ikke en universel tankeskaber, men jeg 

er en tanke, der befinder sig selv, allerede udstyret med et sandhedsideal, som den ikke i hvert 

øjeblik kan give alle begrundelser for, men som er dens operationers horisont.” (Ibid.: 24). 

 

I tvivlshandlingen er subjektet bevidst om det partikulært tænkte i modsætning til Descartes’ rene 

tanke (Descartes 1998: 65), som Merleau-Ponty afviser til fordel for et cogito, der tvivler på alle 

erfarede objekter, men derved ikke på sin egen eksistens, fordi subjektet bekræftes i sit 

førstepersons forhold til erfaringen. Subjektet tvivler på det universelt konstituerende ved tanken, 

og det er afstanden til Husserl (1991: 119). Subjektet er en tanke, som subjektet er kastet ind i, men 

det tænkte kan aldrig perciperes i sig selv: ”Denne tanke, der rører ved sig selv, snarere end at den 

                                                
16 I pædagogisk filosofisk sammenhæng er det interessant, at John Dewey også er kritisk over for et fornuftsbegreb uden 

for virkeligheden, som bestemmer over virkeligheden. Det eneste der virkelig betyder noget, er erfaringen, som 

Merleau-Ponty selv her fremhæver sammen med den immanente åbenhed (Dewey 2001: 28).  
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ser sig selv; som søger klarhed, snarere end at den besidder den; og som skaber sandhed, snarere 

end at den finder den [...]” (Merleau-Ponty 1995: 24pp). Merleau-Ponty søger ikke, som Husserl, en 

objektivisme for at kunne fundere intersubjektivitet, men derimod en intersubjektivitet, der kan føre 

til en kontingent objektivitet (Husserl 1999: 129. Zahavi 1993: 33. Merleau-Ponty 1995: 15-16). 

Den eksistentialistiske pointe svækkes ikke ved at påpege subjektets fundamentale fællesskab med 

den anden og manglende gennemsigtighed over for sig selv: Livet skal skabes, for kun således kan 

verden gøres forståeligt. Tanken tager stilling til sig selv, hævder Merleau-Ponty, hvorved 

kendsgerninger, fornuft og frihed falder sammen. At mine erfaringer falder sammen med den 

andens erfaringer ændres ikke i denne forståelse af tanken, for der findes betydning i verden, og den 

gælder for både mig og den anden (Merleau-Ponty 1995: 25). Rationaliteten er dog ikke givet 

fuldstændigt, så spørgsmålet er, om man kan vende tilbage til objektiviteten efter at have påpeget 

fænomenernes vigtighed og adfærdens struktur? Som det fx gøres i gestaltteorien (Ibid.: 26). 

Rationalitet og moral grundlægges af perceptionen 

Begreberne sandt og falsk er menneskeskabte, påpeger Merleau-Ponty. (Ibid.: 27), men ved at 

beskrive menneskets adfærd konstitueres en videnskab om menneskeligt liv, som er nærmere en 

objektivitet end dén, der blot kan måles. Objektivitet er ikke tests, der måler abstrakte evner, men 

tests, der beskriver, hvordan mennesket tager stilling til verden og andre mennesker. (Ibid.: 28). 

Skal man beskrive mennesket, kan man ikke tilsidesætte fx psykologien til fordel for fornuften. 

Refleksionen er netop ikke blot omdannede sansninger, for pointen med perceptionens primat er, at  

 

”perceptionens erfaring lader os overvære det øjeblik, hvor tingene, sandhederne, goderne 

konstitueres for os, at den giver os en logos under tilblivelse; at den uden for enhver 

dogmatisme viser os selve objektivitetens sande betingelser [...]. Det drejer sig ikke om at 

reducere den menneskelige viden til sansning, men om [...], at generobre bevidstheden om 

rationaliteten, som man taber af syne, hvis man tror, at den giver sig af sig selv, men som man 

tværtimod genfinder ved at lade den træde frem på en baggrund af ikke-menneskelig natur.” 

(Ibid.: 29pp). (Min understregning). 

 

Dette citat bringer dog en del uklarhed ind i, hvad Merleau-Ponty mener. Det forekommer dog at 

være tilfældet, at man ved ’ikke-menneskelig natur’ skal forstå det ikke-rationelle og sansende. 

Pointen er, at rationaliteten ikke er en orden, som mennesket kan erfare i tingene, men som 

mennesket selv hævder om tingenes struktur på baggrund af, hvordan kroppen forholder sig til 

tingene. Rationaliteten er altså ikke uafhængig af perceptionen. Problemet med denne tolkning, som 
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jeg intet svar har til, er, at derved er det ikke-menneskeligt at være sansende, hvilket forekommer 

helt uantageligt. Således synes Merleau-Ponty ikke at være helt entydig. 

 Merleau-Ponty forsøger at beskrive perceptionen som primat for psykologiens adfærdsbegreb 

og filosofiens rationalitetsbegreb, og som grundlag for et begreb om moral. Det grundlæggende 

erfaringslag kalder Merleau-Ponty for ’primordialt’, dog ikke at forstå som et niveau, hvorfra alt 

andet afledes. Naturen er det sanseliges vugge, som omdannes uden at forlades, og dette 

grundlæggende niveau er ikke underlagt historien, som blot er et udvekslingsforhold (Ibid.: 30). Det 

har følgende praktisk filosofiske betydning:  

 

”Hvis vi godtager, at vort liv er uadskilleligt forbundet med den perciperede og den 

menneskelige verden, selv om det genskaber dem og bidrager til at skabe dem, da kan den 

moralske væren ikke bestå i en privat tilslutning til bestemte værdier: principperne er 

mystifikationer, hvis de ikke indgår i vor praksis, de må gennemtrænge vore forhold til den 

anden. [...] Det er selve rationalitetskravet, der pålægger os at handle således, at ingen anden 

kan betragte vor handling som aggressiv, men denne handling tværtimod som hengivent bøjer 

sig for den andens partikulære situation.” (Ibid.: 31). (Min understregning) 

 

Det er forholdsvist uklart, hvad Merleau-Ponty her mener, fordi han både hævder, at værdierne 

primært skal gennemtrænge handlingerne, og dernæst siger, at dette er et rationalitetskrav. 

Konflikten står mellem moralens status, som primært er praksis eller primært er rationel. Skal man 

læse Merleau-Ponty positivt, er der ingen modsætning på spil, fordi der ingen modsætning er 

mellem praksis og rationalitet, eftersom de skaber hinanden. Omvendt er det et modsætningsfyldt 

standpunkt at hævde, at forholdet til den anden på en gang går forud for refleksionen, men at det 

samtidigt er et krav til refleksiviteten at handle ikke-aggresivt over for den anden. Intet garanterer 

dog moral, for tilfældet kan udmærket opstå, hvor to parters legitime interesser er uforenelige med 

hinanden og dermed fører til amoral. Men moral er fortsat en mulighed: ”Ligesom perceptionen af 

en ting åbner mig for væren, [...] således grundlægger perceptionen af den anden det moralske.” 

(Ibid.: 32). Perceptionen åbenbarer den fælles situation og muliggør anerkendelsen (Ibid.: 32).  

Opsummering 

Formålet med ‘Le primat de la perception’ er, at beskrive subjektets indlejring i verden som 

grundlæggende for subjektets beskrivelse af sig selv. Problemerne udebliver dog ikke. Hvis ‘Le 

primat de la perception’ skal gøre op med subjekt/objekt-dualismen, så forekommer det 

selvmodsigende at operere med et cogito, idet bevidstheden modstilles objektet. Og yderligere er 

det uklart, hvad man skal forstå ved den ikke-menneskelige natur: Rationalitet eller sansning? 
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Hvordan grundlægges moral; ved refleksion eller praksis? Således er synes Merleau-Ponty at have 

visse vanskeligheder ved at begrunde perceptionens primat.
17

 Ovenstående kapitler har behandlet 

subjektets indlejring i verden, som en betingelse for subjektets åbenhed over for den anden. 

Åbenheden er dog ikke behandlet eksplicit, og jeg vil herefter gennemgå, hvordan åbenheden 

udvikles i ’Phénoménologie de la perception’
18

, hvor Merleau-Ponty diskuterer, hvordan 

perspektivet kan undgå solipsismen.  

Merleau-Ponty kapitel 3: Den anden 

Subjektets forhold til den anden afgøres i høj grad af, hvordan man forstår subjektet, fordi subjektet 

i opposition til objektet enten forsvinder, som hos Heidegger eller overdrives som hos Husserl. 

Merleau-Pontys ’problem’ er, at han er inspireret, men ikke er helt enig med dem begge.  

Subjektet og den kulturelle verden 

Ligesom Heidegger (1996) hævder Merleau-Ponty, at subjektet er ’kastet ind i verden’, men 

Heideggers begreb ’In-der-Welt-Sein’, hævder Merleau-Ponty, ”træder kun frem på baggrund af 

den fænomenologiske reduktion” (Merleau-Ponty 1999a: 25), hvorved Merleau-Ponty tager Husserl 

i forsvar mod ’de eksistentielle dissidenter’. Misforståelsen opstår i opfattelsen af Husserls begreb 

om reduktionen: ”Hvis vi var den absolutte ånd, ville reduktionen være uproblematisk, men da vi 

tværtimod er i verden [...] gives der ingen tanke, som kan omspænde hele vor tænken.” (Ibid.: 25). 

Merleau-Pontys forsvar synes både at betegne, hvordan Husserl bringes ud over sig selv, og 

hvordan Merleau-Ponty gerne selv vil forstås, idet Merleau-Pontys tolkning af Husserl står i et 

modsætningsforhold til flere passager i ’Cartesianske meditationer’.
19

 Så på linje med Heidegger 

hævder Merleau-Ponty, at subjektet er født ind i en personlig eksistens af en tid, som subjektet ikke 

selv skaber. Den fulde forståelse af verden er konstant udsat, fordi dette punkt i sig selv ville være 

endnu ét punkt i horisonten, der skulle forstås (Merleau-Ponty 2002: 404). Transcendensen af 

øjeblikket, hævder Merleau-Ponty, udgør grundlaget for rationaliteten, men de levede øjeblikke kan 

ikke gøres komplet forståelige, fordi: ”I am never quite at one with myself. Such is the lot of a 

                                                
17 Disse problemer hjemsøger Merleau-Ponty i den tidlige filosofi, men jeg vil af pladshensyn kun komme ind på hans 

behandling af et par af dem i den sene filosofi i ’Merleau-Ponty kapitel 5’.  
18 Jeg gennemgår kapitlet ’Autrui et le monde humain’ og refererer til den engelske oversættelse Merleau-Ponty (2002). 
19 ”Jeg, det reducerede menneske-Jeg (psykofysisk Jeg) er altså konstitueret som et led i verden sammen med det 

mangfoldige Uden-for-mig, men jeg konstituerer selv alt dette i min sjæl og bærer det intentionelt i mig.” (Husserl 

1999: 131).  
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being who is born, that is, who once and for all has been given to himself as something to be 

understood.” (Ibid.: 404). Subjektet kan altså aldrig forstå sig selv fuldt ud.  

På den ene side, hævder Merleau-Ponty, får alle objekter deres farver, taktile og auditive 

kvaliteter af menneskets organer, hvormed de træder ind i subjektets personlige liv i form af 

kulturelle objekter, som tjener mennesket formål og emmer af humanitet. På den anden side er den 

naturlige verden præ-personlig, og den kulturelle verden er udtrykt i aflejringer af mennesket uden 

for subjektet (Ibid.: 405). Den kulturelle verden er altså flertydig, men tilstede. I den kulturelle 

genstand kan man mærke den andens nærvær, og det er ved perception af den anden, at den 

kulturelle verden kan verificeres (Ibid.: 405). Subjektet begriber en anden civilisation gennem en 

analogi med sin egen, og forstår sin egen kultur som en analogi mellem sig selv og den anden.  

Subjektet fortolker andres adfærd med en analogi til sin egen, hvilket lærer subjektet 

betydningen af andres handlinger, hævder Merleau-Ponty (Ibid.: 406). Dermed kan det være 

vanskeligt at se, hvordan Merleau-Ponty adskiller sig fra den del af subjektivitetsfilosofien, som han 

selv kritiserede for at opfatte verden gennem projektioner. Pointen er dog, at dette problem ender 

han ikke i, idet Merleau-Ponty spørger, hvordan der kan være andethed for mig, og anerkender 

derved, at andetheden er noget andet end mig: ”[O]thers are […] always understood through my 

own […] But this is precisely the question: […] how can I speak of an I other than my own […]?” 

(Ibid.: 406). Udfordringen ligger altså i at forklare, hvordan den anden – som en genuin anden – kan 

erfares af mig. Merleau-Pontys udgangspunkt er kroppen som det primære kulturelle objekt, hvori 

gennem alt andet sker (Ibid.: 406). Spørgsmålet er dog, påpeger Merleau-Ponty, om man kan slutte 

fra den andens adfærd til den andens bevidsthed? (Ibid.: 406). Derfor er han optaget af at beskrive 

subjektet som intersubjektivt betinget, og kan kritisere Sartre for at overse dette: “The question is to 

know whether, as Sartre says, there are only men and things or whether there is also the interworld, 

which we call history, symbolism, truth-to-be-made.” (Merleau-Ponty 1973: 200). Sartres problem 

er, ifølge Merleau-Ponty, at han overser intersubjektiviteten, idet han hævder, at man 

epistemologisk og etisk kan gå fra et subjektivt til et universelt niveau uden mediation i 

intersubjektiviteten:  

 

“If one sticks to the dichotomy, men, as the place where all meaning arises, are condemned to 

an incredible tension. Each man, in literature as well as in politics, must assume all that 

happens instant by instant to all others; he must be immediately universal. If, on the contrary, 

one acknowledges a mediation of personal relations through the world of human symbols, it is 

true that one renounces being instantly justified in the eyes of everyone and holding oneself 

responsible for all that is done at each moment.” (Ibid.: 200). 
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Kroppen er altså en forbindelse til den anden i kraft af, at kroppen er et kulturelt objekt og dermed 

en primær forbindelse til den anden gennem kulturelle symboler. Det efterlader dog fortsat 

spørgsmålet: Hvordan skal bevidsthedens forbindelse til den anden forstås? 

Subjektet kan ikke reduceres til en adskilt bevidsthed 

Hvis man blot betragter kroppen fysiologisk, så er erfaring alene bevidsthedens dialog med et 

system af objektive genstande. Dermed er der to former for adskilt væren: 1. væren i sig selv, dvs. 

et objekt og 2. væren for sig selv, dvs. en bevidsthed, hævder Merleau-Ponty med henvisning til 

Sartres’ skelnen ’en-soi’ / pour-soi’:  

 

”There is thus no place for other people and a plurality of consciousness in objective thought. 

In so far as I constitute the world, I cannot conceive another consciousness, for it too would 

have to constitute the world and, at least as regards this other view of the world, I should not 

be the constituting agent.” (Merleau-Ponty 2002: 407).  

 

Merleau-Ponty tager dermed også afstand fra den sene Husserls subjektive idealisme (Husserl 1999: 

27), som antager, at subjektet konstituerer sin verden.
20

 Merleau-Ponty hævder derimod, at 

forholdet mellem kroppen og verden ikke er styret af bevidsthedens konstitution af verden:  

 

“I have the world as an incomplete individual, through the agency of my body as the 

potentiality of this world, and I have the positing of objects through that of objects, not in any 

kind of logical implication […], but in a real implication, and because my body is a movement 

towards the world, and the world my body’s point of support […] We must conceive the 

perspective and the point of view as our insertion into the world-as-an-individual, and 

perception, no longer as a constitution of the true object, but as our inherence in things.” 

(Merleau-Ponty 2002: 408).  

 

Der er en glidende overgang mellem kroppen og verden, idet min krop er en del af verdens 

potentiale, og ved at opgive den objektive, fysiologiske tænkning af kroppen mister subjektet sin 

transparens og renhed. Kroppens perceptuelle perspektiv er subjektets indsættelse i verden. Når jeg 

kan erfare en forbindelse mellem min bevidsthed i kroppen og verden, hævder Merleau-Ponty, så er 

perceptionen af andre mennesker og pluraliteten af bevidstheder ikke længere noget problem (Ibid.: 

408). Eftersom perceptionen har et primordialt forhold til verden, hvorfor skulle andre kroppe, som 

jeg perciperer, så ikke have en bevidsthed? Bevidstheden, siger Merleau-Ponty, er ikke 

                                                
20 Der er ikke mulighed for her at foretage en kritisk vurdering af en af arvtagerne fra den sene Husserl, nemlig 

systemteorien. Det synes dog givet, at man med et udgangspunkt i Merleau-Ponty ville kunne stille spørgsmålstegn ved 

den idealisme, som systemteorien overtager, som i øjeblikket er meget populær i fx pædagogikken. Se fx Jens 

Rasmussen (2004) og Lars Qvortrup (2004).    
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konstituerende som væren-for-sig-selv, men er en perciperende bevidsthed eller et mønster af 

adfærd. Kun forstået på den måde, kan den anden optræde gennem sin krop fra en lokalitet (Ibid.: 

409). At betragte kroppen fysiologisk kan redde et liv, men beskriver ikke subjektets forbindelse til 

den anden. Det må gøres fænomenologisk. Bevidstheden er altså ikke på en konstituerende afstand 

af verden og den anden, men er derimod forbundet via kroppen, og således er subjektet forbundet 

med den anden. Dette er udgangspunktet for at beskrive intersubjektiviteten.  

Intersubjektivitet 

At se er ’et greb om den synlige verden’, siger Merleau-Ponty, og derfor kan der findes en andens 

blik (Ibid.: 409). I refleksionen over min perception finder jeg en perception, der er ældre end mig 

selv, som mine organer blot er spor efter. Jeg har også kun sporet af den anden i bevidstheden, men 

når mit blik møder den andens, så genskabes den fremmedes bevidsthed prærefleksivt (Ibid.: 410).  

 

”Between my consciousness and my body as I experience it, between this phenomenal body of 

mine and that of another as I see it form the outside, there exits an internal relation which 

causes the other to appear as the completion of the system. The other can be evident to me 

because I am not transparent to myself, and because my subjectivity draws its body in its 

wake.” (Ibid.: 410). 

 

Den anden udgør en del af mit felt, og er derved ikke et objekt for mig, ligesom jeg ikke kan være et 

objekt for ham. Tværtimod er vi begge manifestationer af adfærd, og min anbringelse af ham – og 

omvendt – reducerer ingen af os til objekter for hinanden (Ibid.: 411). Ved at undlade at betragte 

subjektet som apodiktisk selv, som Husserl hævder (1991: 38), så gør Merleau-Ponty det muligt for 

den anden at være en person. Hvis subjektet anerkender et pre-personligt subjekt, som er givet for 

sig selv, er subjekt altså ikke det konstituerende midtpunkt af den anden: ”[B]oth are, not 

cogitationes shut up in their own immanence, but beings which are outrun by their world, and which 

consequently may well be outrun (depassés) by each other.” (Merleau-Ponty 2002: 411). Således 

fjernes den sikkerhed, jeg havde med den eneste værende, som jeg havde adgang til, nemlig mig 

selv, siger Merleau-Ponty, og lægger altså op til en mere relativistisk fænomenologi end Husserl.  

Som Zahavi gør opmærksom på er det Husserls pointe, at min væren i verden ”konstant er 

konfronteret med intersubjektiv mening [...] der har deres oprindelse i fællesskabet og traditionen.” 

(Zahavi 1994: 104). Intersubjektiviteten er for Husserl hovednøglen til at forstå virkelighedens 

beskaffenhed ”eller mere præcist redegørelsen for konstitutionen af objektiv gyldighed.” (Ibid.: 

104). Derved er det muligt at se en afgørende forskel på Husserls og Merleau-Pontys 

intersubjektivitetsbegreb: Husserl opfatter objektivitet som intersubjektivitet eller som 
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mulighedsbetingelsen for intersubjektivitet (Husserl 1999: 123. Zahavi 1997: 119): Hvad der er 

objektivt sandt kan erkendes af alle, og derfor er det centralt at fundere et apodiktisk udgangspunkt 

for en beskrivelse af det eviggyldigt sande, hvilket Husserl finder i ego cogito’et. Merleau-Ponty 

funderer omvendt objektiviteten på intersubjektiviteten, og relativerer derved alt objektivt. 

Intersubjektivitet finder Merleau-Ponty altså ikke i objektiviteten men i et decentreret subjekt, som 

hverken er fuldt konstitueret, transparent for sig selv eller har nogen fuldkommen sikkerhed med sig 

selv. Denne fremmedhed i subjektet er selve mulighedsbetingelsen for intersubjektiviteten, fordi det 

fremmede allerede er en del af subjektet.  

Subjektets og den andens perspektiver er ikke uafhængige, fordi de glider ind i hinanden, 

uden at være lukket inde:”[W]e all participate as anonymous subjects of perception.” (Merleau-

Ponty 2002: 411).
21

 Når jeg ser den anden handle, er det ikke en projektion: ”No sooner has my 

gaze fallen upon a living body in process of acting than the objects surrounding it immediately take 

on a fresh layer of significance.” (Ibid.: 411-412). Den anden handler med de ting, som ellers har 

tilhørt mig, og er et andet selv, ligesom jeg selv er et selv. Kroppen indoptager adfærd, fordi den har 

et greb om verden, og erfarer, at den anden handler som en forlængelse af mine intentioner, idet min 

og den andens krop tilsammen udgør et hele som to sider af samme sag, qua deres anonymitet. Når 

Merleau-Ponty skriver om ’en forlængelse af min egen krop’ forekommer det at være en projektion 

af subjektet på den anden. Det, der er tale om, er, at den anden handler, som subjektet i princippet 

kunne have gjort, hvilket betegner fællesskabet med den anden. ’Forlængelsen’ er altså ikke en 

projektion, men nærmere betegnelsen for, at der i både subjektet og den anden er en ’forurening’ af 

det rene subjekt på spil, således at ingen af dem er transparente for dem selv. Subjektet tager del i 

verden ved at annektere de naturlige objekter fra deres umiddelbare betydning, og projicerer sig 

selv ind i miljøet i form af kulturelle genstande (Ibid.: 412). Hvilket svarer til, at barnets 

kropsskema
22

 sikrer en umiddelbar korrespondens mellem, hvad barnet ser gjort, og hvad barnet 

selv gør (Ibid.: 412).  

Intersubjektiviteten er altså grundlagt af kroppen, men derved er ikke hele 

intersubjektivitetens betydning afdækket, idet perception ikke begrebsliggører kommunikationen 

mellem subjekter, og derved et niveau for subjektets udvikling.  

                                                
21 Merleau-Ponty bruger en række begreber for det samme, som kan synes fremmedartede, men ’det pre-personelle 

subjekt’, ’det anonyme subjekt’ og ’perceptioner der ældre end mig’ betyder alt sammen, at så vidt, som jeg har 

sanselige funktioner som syn, hørelse, taktile sanser etc., er jeg allerede i gang med at kommunikere med andre psyko-

fysiske subjekter (Merleau-Ponty 2002: 411). 
22 I den engelske oversættelse står der ’body image’ (Merleau-Ponty 2002: 412), hvilket er en afgørende fejlagtig 

oversættelse af ’le schéma corporel’ (Merleau-Ponty 1945: 407), idet Merleau-Ponty skelner mellem det refleksive 

kropsbillede og det prærefleksive kropsskema. 
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Sprogets og subjektets udvikling gennem åbenheden mod den anden  

Det vigtigste kulturelle objekt er sproget, og i dialogen væves tankerne mellem mig og min 

interlocutor sammen, siger Merleau-Ponty (Ibid.: 413). Diskussionens form sættes ind i en 

handling, som ingen af os er kreatøren af: ”We have here a dual being, where the other is for me no 

longer a mere bit of behaviour in my transcendental field, nor I in his; we are collaborators for each 

other in consummate reciprocity.” (Ibid.: 413).
23

 Samtalepartnernes perspektiver glider ind i 

hinanden, men den andens tanker er hele tiden hans, selvom jeg forstår dem med det samme eller 

ligefrem forventer dem. Der er en sammenvævning på spil:  

 

”And indeed, the objection which my interlocutor raises to what I say draws from my 

thoughts which I had no idea I possessed, so that at the same time that I lend him thoughts, he 

reciprocates by making me think too. […]  [I] withdraw from the dialogue and am recalling it 

that I am able to reintegrate it into my life and make of it an episode in my private history, and 

that the other recedes into his absence, or, in so far as her remains present for me, is felt as a 

threat.” (Ibid.: 413).  

 

Samtidigt med, at jeg erfarer, at jeg ved mere end jeg troede, så giver den anden mig dog yderligere 

anledninger til at erfare, hvor lidt jeg ved. Dialogen og den andens synspunkter fungerer altså, 

ifølge Merleau-Ponty, som bidrag, der tilpasses min personlige historie, hvilket kan virke 

skræmmende, fordi den anden har overskredet mig (Ibid.: 413). Fx må en del af barnets
24

 

usofistikerede tankegange gemme mulighederne for intersubjektivitet, der senere udvikles hos den 

voksne, og ligeledes må evnen til overhovedet at stræbe efter at opnå objektiv sandhed hvile på en 

rudimentær idé om intersubjektivitet, da den opnåede objektivitet ellers kun ville være objektiv for 

mig. Merleau-Ponty hævder altså, at til grund for min stræben efter overskridelsen af mit perspektiv 

ligger, at jeg først og fremmest betragter verden fra et perspektiv og dermed er situeret i en 

intersubjektiv verden, hvilket ikke blot gælder for mig, men også i videnskabens søgen efter 

objektive sandheder (Ibid.: 414). Kommunikationen udvikler subjektet og forudsætter et fælles 

grundlag, men det opløser ikke subjektet, fordi erfaringer opleves i et førstepersons forhold, hvor en 

fælles opgave opleves qua subjektets subjektivitet (Ibid.: 415). Konflikten mellem subjektet og den 

anden begynder ikke ved, at man forsøger at tænke sig ind i den anden eller ved at forsøge at 

                                                
23 Denne tænkning minder om Gadamers dannelsestanke: Man dannes gennem samtalen med den anden, hvor man 

bagefter vender tilbage til sig selv som til en anden (se fx Gadamer 1989: 110. Gallagher 1992: 6.). Dialogen er et 

eksempel på, hvornår, hvordan og hvorfor subjektet og den anden forbindes, hvilket er dannelsesmæssigt interessant, 

fordi dialogen er dannende i kraft af selvoverskridelsen i mødet med den anden. Dette vender jeg tilbage til i ’Del 3’. 
24 Ifølge Piaget (1926: 21) udvikler barnet i 12 års alderen rationalitet i erfaringen af, at barnet har et perspektiv, som 

skal overskrides for at tilstræbe objektivitet på et dømmekraftsniveau. Merleau-Ponty hævder, at Piaget fremstiller den 

modne voksne som selvforsynende og fri af modsætninger (Merleau-Ponty 2002: 414). 
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genskabe tanken i en ikke-positionerende bevidsthed, påpeger Merleau-Ponty, for forskellen på 

subjektet og den anden eksisterer allerede. Hvordan undgår det perspektiviske subjekt solipsismen? 

Subjektet og solipsismen 

Uden reciprocitet er der intet alter ego, så hvis subjektet absolut positionerer den anden, udelukker 

det en fælles mellemverden (Ibid.: 416). Men hvorfor positionerer man den anden? Det gør man, 

fordi min krop aldrig forlader mig, når jeg handler. Det sker dog i en åbenhed mod verden, hvilket 

fordrer muligheden for at kommunikere med den anden, men det betyder samtidigt: ”There is here a 

solipsism rooted in living experience and quite insurmountable.“ (Ibid.: 417), siger Merleau-Ponty. 

Dette forekommer at være en paradoksal indrømmelse, men er i virkeligheden en imødekommelse 

af anklagerne om solipsisme
25

, som ofte rettes mod subjekt-filosofien. Merleau-Ponty hævder, at 

der på sin vis forstand er hold i anklagerne, idet man ikke kan sige, at kroppens erfaringer ikke er 

subjektets, for da vil man fratage subjektet sit førstepersons forhold til sin egen krop. Modsat andre 

subjekt-filosoffer, som fx Descartes og Husserl, kan subjektet ifølge Merleau-Ponty dog ikke erfare 

tingene i en ren form, idet subjektets perspektiviske perception ’forurener’ erfaringen. Solipsismen 

hos Merleau-Ponty betyder, at subjektet ikke er konstituerende, idet verden er skabt før subjektet: ”I 

bring either sensory functions or cultural settings which are not actually mine.” (Ibid.: 417). 

Foreløbigt kan Merleau-Ponty altså konkludere, at det ikke er muligt at sætte grænser for 

solipsismen udefra, dvs. ved at betragte kroppen (Ibid.: 417).
26

 Måske er det muligt indefra? 

Bevidstheder, siger Merleau-Ponty, fremstår som paradokset ’multiple solipsismer’. Eftersom den 

anden virkelig eksisterer for mig, må det anerkendes, at ensomhed og kommunikation ikke kan 

være to sider af samme sag, men må være to tidslige øjeblikke ved det samme fænomen. Som det 

gælder for refleksionen, gælder det også for den anden: Man kan kun have et begreb om et objekt 

gennem erfaringen af det:  

 

”What is given and initially true, is a reflection open to the unreflective, the reflective 

assumption of the unreflective – and similarly there is given the tension of my experience 

                                                
25 I det følgende kapitel ’Merleau-Ponty kapitel 4’ uddybes dette med reference til kritikken af ‘Le primat de la 

perception’, samt i ’Diskussionen’ i ’Del 3’, hvor jeg fremlægger Claude Leforts kritik af begrebet ’kødet’ og M. C. 

Dillons kritik af Merleau-Pontys udgangspunkt i subjektivitetsfilosofien. 
26 Som jeg viser senere, tager Merleau-Ponty i ’Le visible et l’invisible’ dog netop kroppen som udgangspunkt i 

udviklingen af ideen om kødet som et fælles element, som subjektet deler med alt synligt, og altså også den anden. Når 

Merleau-Ponty på dette sted i ’Phénoménologie de la perception’ ikke mener at kunne tage kroppen som udgangspunkt 

for overvindelsen af solipsismen, forekommer det at være et tegn på eller udtryk for, at der er i Phénoménologie de la 

perception er efterladt en grundlæggende solipsistisk tænkning, hvilket bekræftes af de posthumt udgivne arbejdsnoter 

(Merleau-Ponty 2000b: 200).  
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towards another whose existence on the horizon of my life is beyond doubt, even when my 

knowledge of him is imperfect.” (Ibid.: 419). 

 

Som refleksionen må være en refleksion af det ureflekterede, må også solipsismen forudsætte den 

anden. Dette argument afmonterer en del af de anklager, der kan rejses imod Merleau-Ponty, idet 

hans fænomenologi hverken har opløst subjektet eller opløftet det til et konstituerende cogito. Dette 

forsvar synes at fungere, fordi ensomhed og fællesskab forudsætter hinanden, samt at de som rene 

forhold er problematiske. Problemet er dog fortsat: Hvordan kan jeg, som betragter mig selv som et 

universelt subjekt, perciperer den anden, som dermed øjeblikkeligt fratager mig min universalitet? 

Der må i udgangspunktet antages tre forhold, siger Merleau-Ponty: 1. At jeg må jeg være givet for 

mig selv som et udgangspunkt for min subjektivitet og min transcendens mod den anden. 2. At jeg 

er givet betyder, at jeg altid er situeret, dvs. involveret i den fysiske og sociale verden. Og 3. At jeg 

er givet for mig selv betyder, at de situationer, som jeg omgives af, aldrig er fremmede for mig. 

Dette er betegnende for den frihed, som er fundmental for min væren, som et subjekt for mine 

erfaringer og uadskilt fra min indsættelse i verden.  

 

”It is a fate for me to be free, to be unable to reduce myself to anything that I experience, to 

maintain in relation to any factual situation a faculty of withdrawal, and this fate was sealed 

the moment my transcendental field was thrown open, when I was born as vision and 

knowledge, when I was thrown into this world.” (Ibid.: 419).  

 

At jeg er fri betyder, at jeg er fri til at tvivle på det, jeg perciperer, og dette er sandheden om 

solipsismen, siger Merleau-Ponty: Enhver erfaring vil ikke være udtømmende for min væren, men 

vil optræde for mig som et partikulært tilfælde. ’Kastetheden ind i verden’ deles med den anden, 

men muliggør også friheden til at opleve egne erfaringer. At kunne ’gøre noget andet’, betyder ikke 

at jeg kan undslippe væren. En sådan solipsistisk filosofi, påpeger Merleau-Ponty, forudsætter 

eksistensen af en modpol, fællesskabet. At vælge mellem mig selv og den anden forudsætter 

ligeledes eksistensen af den anden (Ibid.: 420). Anklager man altså Merleau-Ponty for solipsisme 

vil han svare, at det er en forudsætning for at kunne tale om fællesskab. Hvordan Merleau-Pontys 

solipsistiske subjekt er åbent over for den anden, må dog forklares.  

Intersubjektiviteten og det sociale 

Sartre hævder, at når den fremmede betragter mig, gøres jeg til et objekt (Sartre 1956: 475). 

Problemet er imidlertid ikke selve betragtningen, påpeger Merleau-Ponty, men at vi afviser vores 

tænkende natur og hindrer kommunikationen, uden hvilken den anden fremstår som en total 
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fremmed. Afstanden ophører, så snart jeg eller han gør et tegn eller siger et ord (Merleau-Ponty 

2002: 420). Alle tanker, uanset hvor ensomme, forudsætter andre som objekter for tankerne. At 

transcendere den anden er i sig selv intersubjektivitet
27

:”Transcendental subjectivity as a revealed 

subjectivity, revealed to itself and to others, and is for that reason intersubjectivity.” (Ibid.: 421). 

Det kan indvendes, at den andens ikke-fremmedhed burde være begrundet i kroppen og ikke i 

tanken, men Merleau-Ponty opgiver dog ikke kroppen. Perceptionen af den anden medfører, at 

subjektets universalitet ophæves, fordi den anden også fremtræder som et konstituerende, universelt 

subjekt, og derved opløser subjektet som universelt konstituerende. Der er ingen intersubjektivitet, 

medmindre cogito’et opfattes decentreret og situeret i verden: ”Cogito må finde mig i min situation, 

kun på denne betingelse kan den transcendentale subjektivitet, som Husserl siger, være en 

intersubjektivitet” (Merleau-Ponty 1999a: 23).  

Eksistensen perciperes, når den samles om at handle, men perceptionen forudsætter mere, end 

den forstår, dvs. perceptionen af en genstand forudsætter ikke-synlige sider af genstanden, som 

perceptionens perspektiv ikke tillader, siger Merleau-Ponty. De ikke synlige sider forudsættes også i 

perceptionen af den anden: Selvom jeg kan lide en person nu, vil det en dag måske ændre sig: ”This 

is the price for there being things and ’other people’ for us, not as the result of some illusion, but as 

the result of a violent act which is perception itself.” (Merleau-Ponty 2002: 421). Således er 

subjektet ikke konstituerende af den anden, men subjektet er dog i sin oplevelse af den anden med 

til at forme sin egen oplevelse. Det betyder imidlertid ikke, at man kan objektivere den sociale 

verden, da den ikke findes inde i subjektet, eller at subjektet kan findes som en ting i den sociale 

verden: ”We must turn to the social with which we are in contact by the mere fact of existing, and 

which we carry about inseparably with us before any objectification.” (Ibid.: 421). Den sociale 

verden må altså forudsættes som en dimension ved eksistensen, og er dybere end enhver vurdering. 

(Ibid.: 421). Det sociale eksisterer altså ikke som et tredjepersons objekt, hævder Merleau-Ponty, og 

begreberne om det sociale er flertydige, fordi de afhænger af den tid, de bruges i: ”They are modes 

of co-existence which are a call upon him.” (Ibid.: 423).  

Hvordan er det sociale som en eksistentiel modalitet foreneligt med transcendensproblemet? 

Hvordan kan jeg være åben over for noget, der transcenderer mig, men som eksisterer kun så længe, 

som jeg bruger dem? (Ibid.: 423). 

                                                
27 Merleau-Ponty refererer til Sartres problematiske forhold til det intersubjektive, som han reducerer til et spørgsmål 

om kamp og konflikt (Sartre 1956: 477. Rendtorff 1992: 116). 
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Transcendens i det sociale 

Ovenstående diskussion er et eksempel på immanensens/transcendensens paradoks:
28

 På samme tid, 

som subjektet etableres, så destabiliseres det igen, fordi det sociale på en gang sætter mig i verden 

som et subjekt, men på samme tid transcenderes min subjektivitet ved at reducere mig til borger, 

agent eller statistisk materiale (Ibid.: 423). Pointen er: 

 

”We have discovered, with the natural and social worlds, the truly transcendental, which is 

not the totality of constituting operations whereby a transparent world, free form obscurity 

and impenetrable solidity, is spread out before an impartial spectator, but that ambiguous life 

in which the forms of transcendence have their Ursprung, and which, through a fundamental 

contradiction with them, and on this basis makes knowledge possible.” (Ibid.: 425). 

 

Flertydighed er for Merleau-Ponty et grundlæggende begreb for den sociale verden og den sociale 

verden som en eksistentiel modalitet, men også for muligheden for viden, fordi flertydigheden 

fremmer nye forklaringsmetoder. Den er grundlæggende for etablering og forandring af verden.
29

  

Flertydigheden er dog ikke blot betegnende for subjektets transcendens, men er også ved 

Merleau-Pontys fænomenologiske metode: ”These descriptions must become an opportunity for 

defining a variety of comprehension and reflection altogether more radical than objective thought” 

(Ibid.: 425). 

Opsummering 

I de foregående 3 kapitler er givet en introduktion til Merleau-Pontys mest centrale begreber 

perception, krop, perspektiv, subjektivitet og intentionalitet. Merleau-Ponty søger at bevare 

subjektbegrebet, samtidig med, at han lægger afstand til Husserls transcendentale subjektivitet. 

Dette gøres ved at tage udgangspunkt i subjektets perception, som er subjektets greb om verden. 

Merleau-Ponty påpeger, at det ikke medfører et universelt konstituerende subjekt, og formulerer 

derfor subjektet som et decentreret subjekt, der giver mulighed for at anerkende andres 

perspektiver. Det decentrerede subjekt forekommer dog stadig problematisk, fordi Merleau-Ponty 

konstant betoner subjektets individualitet og den deraf følgende risiko for at projicere sig selv på 

                                                
28 Merleau-Ponty definerede dette paradoks som tidligere refereret i ‘Le primat de la perception’: ”Der ligger altså i 

perceptionen et immanensens og transcendensens paradoks. Immanens, eftersom det perciperede ikke vil kunne være 

fremmed for den, der perciperer; transcendens, eftersom det perciperede altid medfører noget hinsidigt i forhold til det, 

som aktuelt er givet.” (Merleau-Ponty 1995: 12). 
29 Flertydigheden er således også værd at betragte i en dannelsesdiskussion, idet subjektet bliver til på baggrund af 

denne kontingens, der ikke ophøjer subjektet til universelt konstituerende, fordi det transcenderes af fx socialiteten og 

sproget. Som nævnt tidligere er ideen om, at subjektets dannelse afhænger noget uden for subjektet også at finde i 

Gadamers og Ricoeurs begreb om dannelse. 
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den anden. I den efterfølgende periode gav Merleau-Ponty imidlertid relativt efter for kritikken af 

perceptionens primat, og forstærkede subjektets og objektets sammenvævning. 

Merleau-Ponty kapitel 4: Fra perception til kommunikation 

I de følgende tre kapitler vil jeg gennemgå Merleau-Pontys midter- og sene periode, som søger at 

imødekomme vanskelighederne der er opstået i den tidlige periode. For at anskueliggøre skiftet i 

Merleau-Pontys tænkning vil jeg indledningsvist beskrive nogle forhold, der giver et indtryk af, 

hvilken ændring der er tale om. 

‘Le primat de la perception’ gav anledning til en del kritik, og i diskussionen efter Merleau-

Pontys oplæg
30

 anklager Emile Bréhier Merleau-Ponty for at reducere den etiske anden til 

subjektets projektion (Merleau-Ponty 1964: 28). Merleau-Ponty svarer, at hvis man skal percipere 

den anden, så må denne være placeret foran ham. Dermed er der intet projicerende, men derimod 

noget relaterende ved subjektets forhold til den anden (Ibid.: 30). Merleau-Ponty blev også kritiseret 

af den Heidegger-inspirerede Jean Beaufret, som kaldte ’Phénoménologie de la perception’ for er en 

skændsel, der fremstår som husserlsk idealisme (Hoeller 1985: 5). I selve diskussionen når 

Merleau-Ponty ikke at svare Beaufret, men i arbejdsnoterne i ’Le visible et l’invisible’ erkender 

Merleau-Ponty, at hans bog lider under at være dualistisk: “Dualism-Philosophy (July, 1959). The 

problems posed in the Ph.P.
31

 are insoluble because I start there from the “consciousness”-“object” 

distinction.” (Merleau-Ponty 2000b: 200). Merleau-Ponty synes at have indset, at problemerne i de 

tidligere værker ikke udelukkende kan løses med kropssubjektet, men ved at tage udgangspunkt i 

Freuds filosofi og Heideggers ontologiske skelnen (Hoeller 1985: 6-7). Allerede i 1952 skrev han
32

: 

”My works in preparation aim to show how communication with others, and thought, take up and 

go beyond the realm of perception which initiated us to the truth.” (Merleau-Ponty 1964: 3). 

Merleau-Ponty bevæger sig tilsyneladende fra perceptionen mod kommunikationen, hvilket dog 

også er et tema i ’Phénoménologie de la perception’, og der er derfor ikke tale om en ’sproglig 

vending’ eller et brud i hans tænkning. Der er dog en klar tendens til, at han revurderer sit 

subjektbegreb ved at forlade perceptionsfænomenologien til fordel for det, han i ’Le visible et 

l’invisible’ kaldte ’kiasmen’.
33

 Hvor subjektet i ’Phénoménologie de la perception’ havde et 

                                                
30 ‘Le primat de la perception’ var, som nævnt, et oplæg Merleau-Ponty holdte for Société française de la Philosophie i 

1946, som skulle formidle de vigtigste pointer i hovedværket ’Phénoménologie de la perception’. 
31 ’Phénoménologie de la perception’. 
32 Denne betragtning kom Merleau-Ponty med, da han blev bedt om at lave et oplæg, der redegjorde for hans arbejde 

(Hoeller 1985: 7). 
33 Kiasme: En krydsning mellem det sanselige objekt og det sanselige/sansende subjekt. Se ’Merleau-Ponty kapitel 6’. 
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fællesskab med den anden i anonym interkropslighed, er der nu tale om, at subjektet har et stærkere 

slægtskab med alt sanseligt, beroende på ’indre stillads’, som er det ’usynlige’. Således kommer 

Merleau-Ponty Jacques Lacan i møde, hvad angår det ubevidste:  

 

”There is nothing more questionable, both in the history of science and in its final product, 

than this motive he (Merleau-Ponty) seizes upon to authorize his research that takes its 

departure from perception – his motive that scientific construction should always have to 

come back to perception.” (Lacan 1985: 74). 

 

At Merleau-Ponty i ’L’oeil et l’esprit’
34

 synes at orientere sig mod et felt, der ikke er perceptuelt, 

anerkender Lacan. Han nåede dog at komme med sin kritik, inden ’Le visible et l’invisible’ udkom, 

og derfor kan det, ifølge Dorothea Olkowski, anføres at Merleau-Ponty i dette sidste, men ufærdige, 

værk langt tidligere tog højde for Lacans kritik med begrebet ’kødet’: 

 

”Here, with the notion of flesh as the self and world-self, Merleau-Ponty tells us what he did 

not say, but perhaps meant or implied in the Preface he wrote for Hesnard… (en antologi om 

Freud – LEK). If, in The Visible and the Invisible consciousness is described as a gestalt, a 

figure on a ground, what is the unconscious? The unconscious is the depth or the horizon 

which is not articulated in perception.” (Olkowski 1985: 112-114) 

 

Det ubevidste er altså ifølge Olkowski det, som ikke er indbefattet i perceptionen, men derimod den 

usynlige horisont, som forudsættes i perceptionen. Således er perceptionen tilsyneladende ikke så 

primær alligevel, idet det usynlige er en forudsætning for perceptionen. Der er dog ikke tale om et 

brud med den tidligere filosofi, for begrebet prærefleksivitet synes at indeholde elementer af samme 

pointe, fx at perceptionen er et greb om verden, og at kropsskemaet er en prærefleksiv erfaring. 

Indledning 

Jeg vil således beskrive Merleau-Pontys modificering af sin tidlige filosofi vedrørende subjektets 

forhold til den anden. Jeg tager afsæt i ’La prose du monde’, nærmere betegnet kapitlet ’La 

perception d’autrui et le dialogue’
35

, hvor Merleau-Ponty er optaget af talens intersubjektivistiske 

betydning for subjektets åbenhed. Han forbinder strukturalismen og fænomenologien, uden at dette 

dog synes at være tekstens primære formål, idet strukturalismen nærmere anvendes til at redegøre 

for forbindelsen mellem subjektet og objektet.  

                                                
34’L’oeil et l’esprit’ blev udgivet i 1960 som det sidste, mens han levede (Merleau-Ponty 2000c). 
35 Jeg refererer til den danske oversættelse; ’Perceptionen, dialogen og den anden’ (Merleau-Ponty 1999b). 



   
  46 

 

 

Talen og sprogets betydning 

Det er ikke ordene i ordbogen men talen og brugen af sproget, der giver sproget dens mening. 

Gængse betydninger af ord indeholder spor af nye betydninger, hævder Merleau-Ponty (1999b: 35). 

Mellem tidligere og nye betydninger er der en påkaldelse, som fungerer på samme måde som den 

’sære sammenhæng’, der er mellem sprogbrugeren og teksten. I fortolkningen af sproget fremstår 

den som en forandring i teksten. Det skrevne berører de provisoriske sandheder gennem 

menneskene, mens det forholder sig omvendt med talen:  

 

”Vi forstår først helt denne tingenes rækken ud mod deres mening, denne erkendelsens 

diskontinuitet, som når sit højeste i talen, hvis vi forstår den som min foregribende rækken ind 

over den anden og den anden rækken ind over mig...” (Ibid.: 37).  

 

Talen fungerer altså opklarende for tingenes og ordenes betydning, men særligt, at denne betydning 

rækker ud over sprogbrugeren og hans interlocutor, idet det erfares, at sproget eksisterede før dem. 

Det er derfor særligt interessant at betragte dialogens betydning, fordi talen tilsyneladende giver 

sproget en mere fyldestgørende mening for sprogbrugeren, siger Merleau-Ponty. Jeg vender tilbage 

til talens betydning, men vil først betragte det særlige forhold mellem subjektet og den anden.  

Den anden 

Forbindelsen til den anden udgøres fortsat af kroppen, men til forskel fra tidligere, er Merleau-

Ponty eksplicit opmærksom på risikoen for subjektets projicering på den anden. Den anden 

fremtræder aldrig frontalt for mig, og dialogen fremstår som en art iscenesættelse, der skjuler den 

anden. Denne dobbelthed handler om, at subjektet oplever at være konstituerende af verden 

samtidig med, at subjektet erfarer, at verden allerede er konstitueret, og subjektet er kastet ind i dens 

betydning (Ibid.: 38). Således opleves den anden på en kompliceret måde: 

 

”Den andens krop står foran mig – men den frembyder en ejendommelig eksistens: mellem 

mig, der tænker, og denne krop, eller snarere tæt ved mig, på min side, er den som en kopi af 

mig selv, en flakkende dobbeltgænger, der hjemsøger mine omgivelser snarere end at træde 

frem i dem. Et uventet svar, som jeg modtager udefra, som om tingene mirakuløst gav sig til 

at udtale mine tanker og kun for mig være tænkende og talende, skønt de er ting, og jeg er 

mig […] Jeg og den anden er som næsten to koncentriske cirkler, der kun lige kan skelnes ved 

en ganske let og mystisk forskydning. Denne beslægtethed er måske det, der tillader os at 

forstå forholdet til den anden, som ellers ville være ufatteligt, hvis jeg forsøger at nærme mig 

den anden frontalt, fra hans stejleste side […] Men den anden er dog ikke mig, og 

modsætningen må også beskrives. Jeg skaber den anden i mit billede, men hvordan kan der 

for mig gives et billede af mig? [...] Det er imidlertid netop, hvad der sker, når den anden 
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træder frem for mig [...] jeg spalter mig, avler, den anden opstår af min substans, og dog er 

han ikke længere mig.” (Ibid.: 38-39).  

 

Spændingen mellem subjektet og den anden tolker jeg således: Fællesskabet med den anden opleves 

som nært, fordi de er beslægtede, men deri er der intet konstituerende, for den anden vil altid være 

noget i sig selv, hvilket understreges med ’forskydningen’
36

. Subjektet og den anden har dog 

principielt samme grundlæggende oplevelser af verden, men så snart man retter opmærksomheden 

mod den anden, er det aldrig aktuelt tilfældet. Merleau-Ponty skriver, at subjektet skaber den anden, 

men er dog ikke selv fuldt konstitueret. Skabelsen er dog hverken subjektets konstitution eller 

projektion, men subjektets relation til den anden. ’Spaltning af sig selv’ betyder, at subjektet kun 

betragter det som sandt, som en anden ville kunne betragte som sandt. Subjektet skaber altså den 

anden i den forstand, at subjektet gør sig nogle forventninger om den anden, men dette er netop en 

provisorisk indstilling, idet subjektet ved, at den anden også gør sig forventninger om subjektet.
37

 

Så, ikke bare er jeg (med)skaber af den anden – den anden er også (med)skaber af mig (Ibid.: 39). I 

hvilket omfang dette gælder, er dog ikke helt klart hos Merleau-Ponty, men pointen er, at subjektet 

ikke kan trække sig tilbage til sig selv, fordi subjektet ikke kender sig selv – i modsætning til 

subjektet hos Husserl: ”Som transcendentalt indstillet forsøger jeg først inden i min transcendentale 

erfaringshorisont at afgrænse det, der er eget for mig. Det er, siger jeg først til mig selv, noget ikke-

fremmed.” (Husserl 1999: 126). Hos Husserl er der altså ikke noget fremmed i subjektet.  

For Merleau-Ponty er problemet: Selvom den anden netop ikke er mig, og jeg ikke er den 

anden, så ses den anden alligevel umiddelbart som en anden mig selv, så hvordan er dette billede af 

mig selv givet for mig? Det, og mit umiddelbare billede af den anden, hænger begge sammen med, 

at jeg har sanset den anden og den anden har sanset mig: 

 

”De blikke, jeg lod glide hen over verden, ligesom den blinde føler sig frem og beføler 

genstandene med sin stok, har nogen grebet i deres modsatte ende og sendt tilbage mod mig 

for at beføle mig på samme måde: Jeg nøjes nu ikke længere med at sanse: jeg sanser, at jeg 

selv bliver sanset, og at jeg bliver sanset i færd med at sanse, og i færd med at sanse at sanse 

netop dette, at jeg bliver sanset… Det er ikke tilstrækkeligt at sige, at jeg herefter bebor en 

anden krop; dette ville kun frembringe en anden mig, give mig endnu en bolig. Men der er en 

mig, som er en anden, og som befinder sig andetsteds og afsætter mig fra min centrale 

position, skønt hans mig-kvalitet åbenbart kun kan hidrøre fra sin beslægtethed med mig. 

Rollerne som subjekt og det, subjektet ser, ombyttes og vendes om: jeg mente at give det, jeg 

                                                
36 Denne afstand og plads til den anden er også plads til forandringen, som Merleau-Ponty kalder écart 

(spring/forskydning): Écart ligger i selve det vilkår, at mit perspektiv samtidigt er muligheden for den andens perspektiv 

(Merleau-Ponty 2000b: 203). Jeg vender tilbage til begrebet écart i 3. afsnit i dette kapitel. 
37 Dette er immanens/transcendens paradoks: På den ene side er den anden altid mig, men på den anden side er den 

anden også altid noget i sig selv. Jeg kan overskride mit perspektiv, men ikke at være perspektivisk. 



   
  48 

 

 

ser, dets mening som sete genstande, men en af disse genstande unddrager sig med ét dette 

vilkår, og det beskuede udstyrer sig selv med en beskuer, som ikke er mig, men som er 

kopieret efter mig.” (Merleau-Ponty 1999b: 39).   

 

Jeg konstitueres af den anden, men bruger dét billede til at konstituere den anden med, og derved 

unddrager den anden sig den totale projektion gennem en forskydning eller écart. Således er jeg og 

den anden flertydige skabere af hinanden, fordi vi begge sanser og sanses. På den ene side sættes 

subjektet som et centrum for egne erfaringer, forstået som at subjektets perspektiv er en immanent 

del af perceptionen, men på den anden side er den anden, som perceptionsobjekt, noget helt særligt, 

fordi vedkommende ikke bare er sanselig men også sansende. Således er subjektet på den anden 

side ikke fuldstændigt centrum for sig selv, idet subjektet ikke skaber sig selv, men (med)skabes af 

den anden uden for subjektets rækkevidde, og derved transcenderes subjektet konstant. Dette fjerner 

ikke mit perspektiv, men hvordan kan jeg være beslægtet med den anden på en måde, hvorpå jeg 

nogle gange ønsker at ofre mig selv for hans skyld? (Ibid.: 39).  

Subjektet og den anden kan ikke sætte hinanden 

Jeg kan foretrække den anden frem for mig selv, fordi forbindelsen til den anden etableres i mig 

selv: ”[N]etop fordi jeg er universelt totaliserende, er jeg i stand til at frembringe en anden og føle 

mig begrænset af ham.” (Ibid.: 40).
38

 Her bringer Merleau-Ponty sig selv i problemer, for hvis han 

dermed hævder, at subjektet skaber sine egne begrænsninger, så reduceres den anden til subjektets 

projektion. Dette er imidlertid ikke tilfældet, for ”som vidne ikke blot kalder [jeg] mig selv i min 

begrænsning, men også en anden X, og i sidste instans en absolut tilskuer – hvis en anden, og en 

absolut tilskuer, var tænkelige.” (Ibid.: 40). Pointen er, at subjektet i sin erfaringsdannelse er åbent 

over for det fremmede, og at sandheden ikke blot er noget, subjektet skaber for sig selv, men kalder 

vidner på. Dermed er subjektet fundamentalt forbundet med det fremmede, og ikke lukket i sin egen 

immanens, hævder Merleau-Ponty (Ibid.: 40).  

Hvis jeg og den anden perciperer to forskellige verdner, så er der ikke plads til hans verden i 

min. Hans verden eksisterer ikke i kroppen eller mellem kroppen og tingen, siger Merleau-Ponty: 

”Den anden er altså ikke i tingene, han er ikke i sin krop, og han er ikke mig. Vi kan ikke lægge den 

nogetsteds […] hverken i et i-sig-selv eller i et for-sig, som er mig.” (Ibid.: 41). Dermed ses for det 

                                                
38 I en fodnote gøres opmærksom på, at teksten på disse sider synes ufærdige. Se Merleau-Ponty 1999b, note 4, s. 255. 
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første en klar kritik af Sartres dualistiske tænkning af ’en-soi et pour-soi’
39

, og for det andet, at den 

anden og subjektet ikke kan ’lægge hinanden’ men er sammenvævet med hinanden: 

 

”Siden det første øjeblik, hvor jeg brugte min krop til at udforske verden med, har jeg vidst, at 

denne kropslige forbindelse med verden kunne generaliseres; mellem mig og det værende har 

der altid bestået en ganske lille afstand, som principielt forberedte en anden perception af det 

samme værende. [D]en erfaring, jeg gør om min eget greb om verden, er netop det der sætter 

mig til stand til at anerkende eksistensen af et andet greb og til at percipere en anden mig selv, 

når blot der inden for min verden antydes bevægelse, som ligner mine egne.” (Ibid.: 41).  

 

Der sker altså ingen total projektion, fordi der altid vil være en afstand (écart) mellem subjektet og 

den anden. Jeg kan dog aldrig overskride mit perspektiv mod en perspektivløs måde at se verden på, 

og det betyder, at den anden altid vil være en anden mig. Selvom perspektivet er selvbekræftende, 

bevidstgør det mig om, at der findes andre perspektiver, fordi det netop blot er et perspektiv. Når 

den anden sanser mig, bliver jeg bevidst om, at jeg ikke blot skaber ham, men at han også skaber 

mig, og at jeg og den anden derfor er forenet gennem perceptionen og kroppen (Ibid.: 40).  

 At føle en universalitet er at føle, at verden ikke kun er til for mig, men også for enhver 

anden, hævder Merleau-Ponty. På grund af kroppen er subjektet og den anden begge dele af verden, 

og perceptionen af verden er kroppens og verdens greb, angreb og indgreb i hinanden. Subjektets 

inkarnation fordrer en forståelse af den andens gestus og adfærd. Således kan subjektet relatere sig 

til den anden i kraft af et ’felt’, der fungerer som en indvendig forbindelse og en åbning mod 

verden: ”[Feltet] er endda af sig selv tilbøjeligt til at mangfoldiggøre sig, fordi det er den åbning, i 

kraft af hvilken jeg som krop er ”udsat” for verden” [...] (Ibid.: 43). Det kropslige fællesskab med 

verden er grundlæggende for fællesskabet med den anden: 

 

”Der ville for så vidt ikke gives andre for mig, heller ikke andre ånder, hvis ikke jeg havde en 

krop, og hvis ikke de havde en krop, hvorved de kunne liste sig ind i mit felt, mangfoldiggøre 

det indefra og fremtræde for mig som udsat for den samme verden og rækkende ud efter den 

samme verden som jeg. At alt, hvad der gives for mig, er mit og for mig kun gælder som 

værende, hvis det lader sig indbefatte i mit felt, forhindrer ikke, men muliggør tværtimod, at 

den anden træder frem, eftersom mit forhold til mig selv allerede er en generalitet.” (Ibid.: 43) 

 

Kroppen er den primære relation til verden og til den anden, som findes i sammenvævningen af 

subjektet og verden – dog altid på subjektets side. Dermed kan subjektet relatere sig til den anden, 

fordi den anden er ”umulig at konstituerer, altid allerede konstitueret: vi finder den anden på samme 

måde, som vi finder vor egen krop.” (Ibid.: 43). Fællesskab med den anden grundlægges qua 

                                                
39 Sartre: ”First the formula designates a particular region of being, first of being in-itself. We shall see that the being 

for-itself is defined, on the contrary, as being what it is not and not being what it is.” (Sartre 1956: 28). 
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kroppen: ”Vi forsøger tværtimod at vække forestillingen om en kødelig forbindelse med verden og 

den anden.” (Ibid.: 44). Den ’kødelige’ forbindelse til verden
40

 er ikke et forbindelsesled til en 

bevidsthed uafhængig af kroppen eller blot et indhold i erfaringen, men er derimod selve den måde, 

hvorpå vi er i verden. Hvad betyder det for talen? Talen kan forvandle subjektets relation til den 

anden, men i en hvis forstand kan de talte ord ikke trænge igennem og blive til andet end gestus.  

Talen og kroppen 

Det er dog muligt via kroppen, fordi den udelukker det absolutte og det unikke ved subjektet, og 

muliggør en fælles situation med den anden, hævder Merleau-Ponty. Betydningen af den andens ord 

berører os, fordi de berører betydninger af vore egne ord. Således betyder dialogen, at subjektet og 

den anden trænger ind over hinanden, for så vidt som de tilhører samme kulturelle verden og taler 

samme sprog (Ibid.: 45). Som tilhørsforholdet til verden forudsætter en oprindelig erfaring af 

væren, siger Merleau-Ponty, forudsætter talen en oprindelig forbindelse mellem subjektet og talen, 

som må forstås som en værensdimension. Det betyder, at subjektet og den anden via talen kan 

erfare hinanden mere nuanceret end blot via det fælles sprog, der kun giver den anden i 

almindelighed. Det er selve udtryksoperationen, der etablerer en fælles situation, ”som ikke længere 

blot er et værensfællesskab, men et gørensfællesskab.”  (Ibid.: 45): 

 

”Men det er, som om sansningens individualitet var sublimeret indtil kommunikationen. Det 

er denne tale, vi har for øje; den hviler altså ikke på generaliteten alene. Den må være over-

objektiv, over-betydning. Der er ikke længere forskel på det singulære og betydningen. Ingen 

modsætning mellem mit sprog og mit værk, det partikulære og det universelle. Her er den 

anden podet ind på det samme. At tale og at lytte er uskelnelige.” (Ibid.: 255-256). 

 

I gørensfællesskabet brydes tavsheden, og kommunikationen finder sted, og man perciperer altså 

ikke blot hinanden, i det Merleau-Ponty selvkritisk kalder tavsheden, men man taler sammen. 

Således bliver kulturen til igennem gestus og ord, men hvad er forholdet mellem menneske og 

sprog? Begge tilhører samme verden, men dette er ikke en udtømmende forklaring. I sproget bliver 

den fælles forhistorie overskredet af talen, som også fortsætter historien (Ibid.: 46). Derved 

fortælles der om verden samtidig med, at den fortællende relaterer sig til verden:  

 

”[S]åledes må jeg også uvilkårligt, når jeg taler til en anden og lytter til ham, lade det, jeg 

hører, føje sig ind i min egen tales mellemrum; min tale skæres som en linie af den andens, 

                                                
40 Jeg vender tilbage til Merleau-Pontys idé om kødet i ’Merleau-Ponty kapitel 6’. 



   
  51 

 

 

jeg hører mig selv i ham, og han taler i mig, det er ét og det samme to speak to og to be 

spoken to.” (Ibid.: 47).
41

  

 

Talen kan overskride og udbygge sproget og etablerede betydninger, fx ved at man hører et udsagn, 

som man relaterer til sig selv, og derved opdager nye sider af sit forhold til verden. Når jeg relaterer 

det sagte til mig selv, hører jeg mig selv i det, den anden siger. Den overskridende og erobrende tale 

fornyer formidlingen mellem subjektet og den anden, og understreger konstant, at der kun gives 

betydning igennem brydninger, hævder Merleau-Ponty (Ibid.: 47). Denne overskridelse hviler dog 

på en baggrund, og fornyelsen er på ingen måde garanteret, men er netop kontingent. 

Enhver overskridelse (fx gennem et møde med den anden eller ved at læse en bog) hviler på 

en horisont, men som ikke kan stå alene i udviklingssituationen, da det er brydningerne, der skaber 

forandringerne (Ibid.: 48). Fx er det ikke givet, at jeg opfatter en forfatters intentioner på samme 

måde, som de er ment, hvorved forfatteren må trække sig tilbage, men måske finder jeg en detalje, 

som åbner op for en betydning, som er nyskabende og forklarende for mig. Denne åbenhed i al 

betydning betyder noget særligt for rationaliteten: 

 

”Rationaliteten, åndernes samstemmighed, fordrer ikke, at vi alle når frem til den samme 

tanke ad den samme vej, eller at betydningerne kan rummes i en lukket definition; den fordrer 

kun, at enhver erfaring rummer mulige udgangspunkter for alle idédannelser, og at ”ideerne” 

besidder en konfiguration.” (Ibid.: 48). 

 

Merleau-Ponty bevarer et begreb om rationalitet, men forstår det som et strukturerende princip, som 

fortolkningen fungerer indenfor, og det er den logik der ligger i, at en figur altid på perciperes på en 

baggrund, samt at figuren må have en form eller stil, der kan genkendes som sådan (Ibid.: 48). 

Rationaliteten kalder på en verden, som konstrueres – en kulturel verden – og talen fungerer som en 

magt til at fremhæve, skelne og finde betydningerne i kanten af den sanselige verden, hævder 

Merleau-Ponty (Ibid.: 48). Som perceptionen af en genstand forudsætter den sansede verdens 

tilstedeværelse, forudsætter perceptionen af et alter ego, at når den anden unddrager sig min totale 

projektion, så ”besidder [den anden] magten til at omskabe os i dens billede og åbne os for en anden 

betydning.” (Ibid.: 49). Perception funderer intersubjektiviteten, men det er talen, der videreudvikler 

det intersubjektive forhold. Således er perception og tale ikke modsætninger, men to momenter ved 

intersubjektiviteten. 

                                                
41 Dette fokus på sproget giver Merleau-Pontys beskrivelse af forholdet mellem subjektet og den anden en hermeneutisk 

form, som er en forandring af den måde, Merleau-Ponty opfatter subjekt/objekt dualismen som problem men også på 

den måde som han opfatter fænomenologien som løsning, fordi han ser en sammenhæng mellem fænomenologien og 

strukturalismen ved at se en sammenhæng mellem perception, læsning og tale. I afsnit 2 fortsætter jeg denne 

betragtning. 
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Talens intersubjektivitet 

Den anden kan kun åbne mig for ny betydning, fordi den anden ikke blot fremtræder for mig som 

bevidsthed: Vi begge må være talende og lyttende, og dermed er jeg og den anden ikke i et 

indbyrdes rivaliserende forhold: ”Jeg er ikke udelukkende aktiv, når jeg taler, for da går jeg blot i 

forvejen for min tale i tilhøren; jeg er ikke passiv, når jeg lytter, for da taler jeg i overensstemmelse 

med... hvad den anden siger.” (Ibid.: 49). At tale er altså ikke lig med initiativ, og at lytte er ikke lig 

med at underlægge sig den andens initiativ, for begge deltager i et projekt, som er ældre end dem 

selv, nemlig sandhedens vitterliggørelse. Det er en fortsat diskussion inden for den aktuelle 

situation, hvad der kan gælde som en sand forklaring uden at kunne hvile på sandhedens grundlag 

uden for tiden, hævder Merleau-Ponty. Talen er netop en genoptagelse af dette projekt (Ibid.: 49).  

Talens model afslører dog ikke hele forholdet mellem mennesker, fordi modellen er baseret 

på indikavistiske udsagn samt forestillingen om, at der uden for talen kun findes et ”stammende 

vanvid.” (Ibid.: 50). Merleau-Pontys pointe er, at man overser alt det som stiltiende og ikke-

tematiseret bidrager til den mening som udtrykkes, der er en forudsætning for udvikling og 

forandring, idet betydning udtrykt i talen forudsætter et sprog, som talen kun kan udtrykkes i 

forlængelse af. Betydningen går forud for dets manifestering, hævder Merleau-Ponty, men ikke 

forstået som at betydningen kommer fra himlen, naturen eller tingene selv, men at ”[d]et 

kendetegner hvert ord ikke blot at være udtryk for dette, men umiddelbart at fremstå som fragment 

af en universel tale og hermed at indvarsle et fortolkningssystem.” (Ibid.: 50). Med klar reference til 

Saussure hævder Merleau-Ponty, at det enkelte ord er mere end en henvisning til en genstand, idet 

det også medfører en henvisning til andre ord, samt en måde at forstå dem i et ufærdigt hele. En 

samtale er afhængig af holdepunkter for at kunne foregå. Den almindelige sprogbruger tænker ikke 

på dette, men talen kan virkeliggøre samstemmigheden mellem to parter i en konflikt. Ikke fordi 

talen får dem til at gå ind i sig selv, men fordi den  

 

”forvandler os til den anden, og den anden til os selv; fordi den ophæver grænserne mellem 

mit og ikke-mit og ugyldiggør alternativet, valget mellem det, der har mening for mig, og det, 

der for mig er meningsløst; mellem mig som subjekt og den anden som objekt.” (Ibid.: 51).  

 

Ved at betragte talen kan man, ifølge Merleau-Ponty, ophæve dualismen mellem subjekt og objekt, 

fordi talen trækker på mening, der går forud for subjektet og objektet. Således kan subjektets tale 

ikke isolere ham fra den anden, idet talen tværtimod bygger på betydninger, som også den anden 

anvender. Man kan ikke sætte sig ud over denne betydningshelhed ved fx at være tavs: ”Man 

deltager således altid i udtrykkets bevægelse; man ophører ikke med at afhænge af den, blot fordi 
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man har afvist den.” (Ibid.: 52). Merleau-Ponty kalder dette forhold for en magt, som man er bundet 

til, men afviser at den er styret af Gud eller af det særligt menneskelige. Det er derfor alene 

betegnende for denne magt at kalde den for talen, som giver det singulære i livet universalitet.
42

 

Opsummering 

Merleau-Ponty forlader ikke kroppen, som dog nu ikke skal forstås som en naturlig organisme, men 

fungerer som en betegnelse for subjektets slægtskab med den anden. Perceptionen er rettet mod de 

fælles betydninger, der ligger til grund for talen. Talen og sproget er Merleau-Pontys 

strukturalistiske forsøg på at sammenvæve subjekt og den anden i kraft af, at begge deltager i et 

sprog, der går forud for dem selv. Således er de i udgangspunktet ikke i et rivaliserende forhold, 

men i et fællesskab af betydninger. Merleau-Ponty fremhæver betydningshelheden og bekræfter i 

nogen grad en hermeneutisk vending i sin filosofi. At der dog ikke er tale om en kopernikansk 

vending, forekommer også klart, idet Merleau-Ponty klart afviser, at der uden for sproget blot skulle 

være et ’stammende vanvid’, og fremhæver, at betydningen eksisterer forud for subjektets 

sprogliggørelse. Selvom sproget kun eksisterer qua subjektets brug af sproget, så er det ikke 

subjektet, der konstituerer sproget, fordi subjektet blev kastet ind i verdens og sprogets betydninger. 

Tale og perception er blot to momenter ved det intersubjektive forhold. Merleau-Ponty forbinder 

fænomenologien og hermeneutikken ved at betragte perception som læsning. Derved videreudvikles 

fænomenologien igen ved beskrive subjektets erfaringsdannelse som en fortolkningsproces. 

Merleau-Ponty kapitel 5: Den etiske anden 

Indledning 

Ved at tage udgangspunkt i Merleau-Pontys midterperiode, dvs. blandt andre værkerne ’La Prose du 

monde’ og ’L’experience d’autrui’
43

, forsøger Michael Yeo (1992) at undersøge forholdet mellem 

sproget, talen, perceptionen og den etiske anden. Det gøres via en hermeneutisk læsning af 

Merleau-Ponty, der formulerer en overvindelse af subjekt/objekt-dualismen ved at sidestille 

læsningen og perceptionen af den anden.  

                                                
42 Talens funktion er således interessant for subjektets udvikling og dermed også for dannelse. Dette perspektiv vender 

jeg naturligvis tilbage til i ’Del 3’. 
43 Jeg refererer til de engelske oversættelser ’The Prose of the World’ (Merleau-Ponty 2000a) og ’The Experience of 

Others’ (Merleau-Ponty 1985). 
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Den etiske anden 

Yeo hævder, at etik og perception hænger sammen og diskuteres af Merleau-Ponty gennem 

immanensens/transcendensens paradoks
44

, hvor spørgsmålet om subjektets åbenhed over for den 

anden sættes på spidsen. Merleau-Ponty spørger: ”The spectacle begins to furnish itself as a 

spectator who is not I but who is reproduced from me. How is it possible? How can I see something 

that begins to see?” (Merleau-Ponty 2000a: 135).  

Normalt, påpeger Yeo, er andethed [alterity] i fænomenologien et epistemologisk begreb, men 

andethed kan også være etisk. Derved bliver andetheden ikke til den anden som sådan, men til den 

etiske anden: Dvs. den som vi er i et etisk fællesskab med, hvis væren er forskellig fra vores egen, 

og som fortjener vores respekt (Yeo 1992: 38). Begrebet ’den etiske anden’ tager Yeo fra Bréhier, 

som anklager Merleau-Ponty for at overse den etiske anden:  

 

“When you speak of the perception of the other, this other does not even exist, according to 

you, except in relation to us in his relations with us. This is not the ethical other; it is not this 

person who suffices to himself.” (Bréhier i Merleau-Ponty 1964: 28).  

 

Merleau-Ponty svarer, at han ikke mener at have udelukket den anden som den etiske anden i sin 

tænkning, selvom han aldrig udviklede en etik. Spørgsmålet er, hvad det betyder at udelukke den 

anden? Yeo vender sig mod Husserl, som i ’5. meditation’ i ’Cartesianske Meditationer’ skriver:  

 

”At percipere den anden ender i en reductio ad absurdum, fordi: Den Transcendentale 

reduktion binder mig til strømmen af mine rene bevidsthedsoplevelser og til de enheder, der 

er konstitueret af deres aktualiteter og potentialiteter […] Men hvordan står det nu til med de 

andre egoer, der jo ikke bare er forestillinger og forestillede størrelser I mig – syntetiske 

enheder, der kan udsættes for en mulig bekræftelse I mig – med derimod og I 

overensstemmelse med udtrykkets mening netop Andre?” (Husserl 1999: 119-120).  

 

Ifølge Yeo er den anden er altså reduceret til at være nogen eller noget inden for min ’stream of 

consciousness’, dvs. noget/nogen som jeg konstituerer. Men Husserls position er kontraintuitiv, 

hævder Yeo, for den anden er derved vanskelig at forstå, som én der fortjener respekt, nemlig som 

én, der er uafhængig af og ikke blot konstitueret af mig, men som selv er konstituerende. Husserls 

svar til sådanne indvendinger er, ifølge Yeo, at spørge om den anden overhovedet er en anden? Det 

problem som Husserl her stiller op, er, hvordan kan jeg konstituere noget (i betydningen ’erfare 

                                                
44 Merleau-Ponty definerede dette paradoks i ‘Le primat de la perception’: ”Der ligger altså i perceptionen et 

immanensens og transcendensens paradoks. Immanens, eftersom det perciperede ikke vil kunne være fremmed for den, 

der perciperer; transcendens, eftersom det perciperede altid medfører noget hinsidigt i forhold til det, som aktuelt er 

givet.” (Merleau-Ponty 1995: 12). 
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noget’) som ikke er mig selv? (Yeo 1992: 39). Intentionen i Yeos artikel er ikke at gå længere ned i 

Husserls mulige svar på dette, men at undersøge hvordan samme problemstilling gentager sig i 

Merleau-Pontys tænkning, nemlig i immanensens/transcendensens paradoks. 

Immanensens/transcendensens paradoks 

Yeo påpeger, at fænomenologiens udgangspunkt i immanensen er årsagen til, at realismen anklager 

fænomenologien for solipsisme og nægtelse af andetheden og transcendens. Realismens fejltagelse 

består imidlertid i at tage udgangspunkt i en dualisme, hvor det transcendentale er hinsides det 

synlige. Merleau-Ponty søger netop at opløse denne dualisme ved at understrege, at immanens og 

transcendens ikke er gensidigt udelukkende, men at der snarere er tale om transcendens i immanens 

(Yeo 1992: 40). Transcendens er ikke det ukendte, men erkendes på baggrund af en horisont. 

Transcendens er dog altid mere end det, der umiddelbart er givet i perceptionen, hævder Merleau-

Ponty. Der er altså noget, som undslipper sig assimilation og forbliver ’vildt’, og dette har 

potentialet til at ’talk back’ og udvide horisonten. Immanensens/transcendensens paradoks 

indeholder altid denne dobbelthed (Ibid.: 40).
45

 Det transcenderende har altid et tegn [sign], og er 

derfor knyttet sammen med det synlige, som ikke er ingenting, men en bestemt usynlighed ved det 

synlige, hvorfor de ikke er modsætninger men to sider af samme sag. I det aktuelle er der altid noget 

fremmed (Ibid.: 50). Perceptionen er derved ikke en endelig proces, i modsætning til refleksiviteten, 

men uendelig, fordi perceptionen altid må opgive den totale konstitution af verden. Derved er 

perceptionen ikke låst i et situativt perspektiv, men også en mulighed for transcendens. 

Dette konkluderes ikke ud fra et etisk men et epistemologisk synspunkt, og den etiske anden 

er ifølge Emmanuel Lévinas truet af horisontaliteten, som neutraliserer andetheden: ”[A] 

transcendence revealed is inverted into an immanence, the extra-ordinary is inserted into an order, 

the Other is absorbed into the Same.” (Lévinas 1977a: 103). Den etiske anden er truet af 

immanensen, men, som Merleau-Ponty replicerer Bréhier, så er påpegningen af, at subjektet kan 

have blindhed over for andetheden ikke at nægte det. Problemet er fælles for alle, og 

fænomenologien har ikke skabt det (Merleau-Ponty 1964: 30). Merleau-Ponty betragter, ifølge Yeo, 

ikke andetheden som et etisk men et epistemologisk spørgsmål
46

, men skriver dog, at moral ikke er 

givet i perceptionen, men er noget, der skal opnås og skabes. Anerkendelsen af den etiske anden er 

                                                
45 Som Yeo i øvrigt bemærker i en fodnote (Ibid.: note 10: 50), så bliver ’det vilde’ grundigere udfoldet i Merleau-

Pontys Le visible et l’invisible, hvilket jeg vender tilbage til i ’Merleau-Ponty kapitel 6’. 
46 Når Husserl skelner mellem den etiske anden og den epistemologiske anden, svarende til hans skelnen mellem 

perceptionen af kulturelle og naturlige objekter, så bemærker Merleau-Ponty kun marginalt den solipsisme, der ligger i 

at definere den etiske anden på denne måde (Yeo 1992: 41). 
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altså yderligere underlagt et kontingensniveau, nemlig hvad subjektet formår at gøre eller ikke gøre 

(Yeo: 41). I modsætning hertil kaldte Lévinas blindheden over for den andens andethed for 

’imperialisme’, hvormed han forstod, at den anden kun kan indtræde i min verden, såfremt 

vedkommende opgiver sin andethed (Lévinas 1977: 55).
47

  

Det sedimenterede og det frugtbare sprog 

I ‘L’Expérience d’autrui’ skriver Merleau-Ponty, at den anden altid er truet af, at risikoen for at 

blive reduceret til en stereotype, dog uden at Merleau-Ponty redegør yderligere for den etiske anden 

(Yeo 1992: 43). Det interessante ved teksten er imidlertid, at han sammenligner perception og 

læsning: ”[T]o perceive other people is to dechipher a language” (Merleau-Ponty 1985: 45). Og: 

”One cannot help but notice how much the perception of other people becomes increasingly 

comparable to language.” (Ibid.: 57) Problemet er: “Indeed, a language in danger of becoming 

stereotypic can be distinguished form fertile language” (Ibid.: 57). Merleau-Ponty skelner mellem 

det ’frugtbare’ og ’stereotypiske’ sprog, og definerer sidstnævnte som:  

 

Det der ”employs signs which follow some as yet unconfirmed rules. The interlocutor, to the 

degree that he understands, goes beyond what he already knows. The meanings [signification] 

involved in such a language is open.” (Merleau-Ponty 1985: 57).  

 

Med et frugtbart sprog menes et sprog, der er åbent over for det fremmede, og som ikke lukker sig 

om sig selv.
48

 Det stereotypiske sprog
49

 (og dets lignende begreber) er en reserve af givet [ready-

made] betydning, og består af klicheer, løs snak, vendinger og ordsprog, og er en grundlæggende, 

hegemonisk og herskende diskurs, hvad Lévinas ville kalde for ’apriori ideer’, som neutraliserer 

andetheden (Yeo 1992: 44). Det frugtbare sprog, derimod, er åbent over for andetheden og bidrager 

med ny betydning. ’Det formulerer sig for første gang’, ligesom barnet der siger sit første ord, eller 

                                                
47 Med opgivelsen af andetheden mener Lévinas at assimilere den anden under en kategori, der tæmmer det fremmede 

og passer til subjektet, dvs. hvad der ikke stabiliserer min verden udelukkes. For yderligere diskussion af forholdet 

mellem Lévinas og Merleau-Ponty se fx Lévinas (1990). 
48 I øvrigt bruger Merleau-Ponty mange forskellige begreber for at sige det samme, og Yeo opregner derfor en 

opklarende skelnen i to kategorier fra andre tekster: 

The fertile language The stereotypic language 

Speaking language (langage parlant) Sedimented language (le langage parlé) 

Originary speech (la parole originaire) Secondary speech (la parole secondaire) 

The speaking word (la parole parlante) Ready-made language (la langage tout fait) (Yeo 1992: 44) 

 
49 For yderligere diskussion af kroppens betydning for sproget se Lakoff & Johnson (1999), hvor forfatterne udvikler en 

model for hvad de kalder primære metaforer, som er grundlagt i kroppens erfaringer med verden, så som ’op, ned, for 

og bag’. De er grundlaget for forståelsen af en stor del af den virkelighed og dagligdag, som vi handler med.  
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en filosof der genopvågner fra den primordiale erfaring. Det frugtbare sprog overskrider den givne 

mening/betydning ved at give det konstituerede sprog en frisk anvendelse (Ibid.: 45). Men uanset 

hvordan Merleau-Ponty skelner, er problemet det samme:  

 

”[T]he same difficulty is involved in understanding how words arranged in propositions can 

signify anything else to us except our own thought, how the movement of a body patterned 

into gestures or action can present us with someone else other than ourselves, how we are able 

to find in these spectacles anything other than we have put into them.” (Merleau-Ponty 2000a: 

139).  

 

Mellem (det sedimenterede) sprog og (den daglige) tale opstår imidlertid en dialektik, og ny mening 

udvikles. Dermed synes Merleau-Ponty med denne tekst endeligt at erkende, at perceptionen ikke 

kan indfange erfaringen af den anden, fordi den anden er tavs under subjektets perception af 

vedkommende (Yeo 1992: 43). Betragter man derimod sproget, så kan den anden tale tilbage til 

subjektet, og andetheden ændres markant fra at være noget, der perciperes i sin statiske fremmedhed 

til at være noget, der kan forandre subjektet (Ibid.: 43). Dermed revideres perceptionens primat. 

Med dette skifte er der, ifølge Hugh Silverman, tale om en ’sproglig vending’ i Merleau-

Pontys filosofi. I kontinuerlige forsøg på at overkomme subjekt/objekt-dualismen blev Merleau-

Ponty omkring 1946-1949 i stigende grad inspireret af Ferdinand de Saussures semiologi, som 

Merleau-Ponty mente kunne bruges til at vise, at det objektive sprog og den subjektive tale var 

afhængige af hinanden (Silverman 1985: 27). Merleau-Ponty forbinder strukturalismen til 

kropsfænomenologien ved at vise, at perceptionen er som sproget, dvs. som en figur på en 

baggrund. Overkommelsen af dualismen kan derfor tydeliggøres ved at hævde, at perceptionen af 

baggrunden ikke determinerer figuren, men muliggør erkendelsen af den, fordi der i baggrunden er 

en mulighed for fortolkning. Dermed går Merleau-Ponty dog langt ud over Saussures teori, som 

Olkowski bemærker:  

 

”Merleau-Ponty, on the other hand, while accepting the diacritical nature of the sign, the 

eminence of the phoneme, and, in principle, the notion of structure, maintains a metaphoricity 

that undermines Saussurean structuralism.” (Olkowski 1997: 47).
50

  

 

Jeg hævder, at denne sproglige vending, forstået som en kopernikansk vending i forhold til 

kropsfænomenologien, forekommer overdrevet, for allerede i ’Phénoménologie de la perception’ 

diskuterede Merleau-Ponty udtrykket og talen, og i perioden efter 1949 vendte Merleau-Ponty 

tilbage til en interesse for naturen, kroppen og kødet, hvilket Silverman også gør opmærksom på i 

                                                
50 For en diskussion af Merleau-Pontys poststrukturalisme se M. C. Dillon (red.) 1997: Écart and Differance. Merleau-

Ponty and Derrida on seeing and Writing. 
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sin opregning af Merleau-Pontys perioder
51

 (Silverman 1985: 27). Trods dette forbehold hævder 

jeg, at det er yderst interessant at betragte Merleau-Pontys overvejelser over sproget, fordi Merleau-

Ponty, som Yeo gør opmærksom på, ser en lighed mellem perception og læsning, hvilket fremgår af 

at betragte forholdet mellem det sedimenterede og det frugtbare sprog. 

Perception som læsning 

Det kan forekomme at være tilfældet, at det sedimenterede sprog simpelthen skal overskrides af det 

frugtbare sprog, men Merleau-Ponty hævder tværtimod, at det sedimenterede sprog er 

forudsætningen for læsningen: ”Sedimented language is the language the reader brings with him, 

the stock of accepted relations between signs and the familiar significations without which he could 

never have begun to read.” (Merleau-Ponty 2000a: 13). For at kunne forstå det jeg læser, må jeg 

kunne genkende noget i det. Læsningen sker ikke på en tabula rasa, men på det sedimenterede 

sprog, som er horisonten, hvorpå læsningen foregår (Yeo 1992: 46). Selvom det er et hermeneutisk 

faktum, at der må være et netværk af ideer, som udgør baggrunden for fortolkningen, så kan det 

sedimenterede sprog ikke stå alene, fordi man ikke ville kunne forklare forandringer eller lære 

noget nyt. Det eneste, jeg ville kunne få ud af teksten, var, hvad jeg selv havde puttet ind i den, 

selvom det dog fortsat er læsning.
52

 Dét, der udgør faren, er imidlertid med til at udgøre redningen:  

 

”That everything which exists for me should be mine, and not qualify as a being for me 

except on condition of being framed in my field, does not prevent the appearance of the other 

– on the contrary, it makes that appearance possible...” (Merleau-Ponty 2000a: 138).  

 

Det er en betingelse for perceptionen af det nye, at det sker på baggrund af det givne, hvilket svarer 

til, at det frugtbare sprog kun kan fungere, fordi det sedimenterede sprog allerede er der. Dette 

forhold kan opsummeres i immanensens/transcendensens paradoks, men det er nu klart, at der 

dermed ikke længere er tale om noget paradoks, for immanens og transcendens er to sider af samme 

fænomen (Yeo 1992: 47), og samme dobbelthed går igen i sproget: Det sedimenterede sprog, som 

truer med at reducerer alting til det velkendte, komplementeres af talen, som Merleau-Ponty 

definerer som en transcendental kraft:  

 

                                                
51 Ifølge Silverman kan man se disse perioder i Merleau-Pontys forfatterskab: Adfærd (1942), perception (1945), sprog 

(1946-49), udtryk (expression) (1950-54), dialektik (1954-56), natur (1956-58), grænserne for filosofi (1958-61) 

(Silverman 1985: 27). 
52 Jacques Derrida er ifølge Yeo en af de fremmeste til at fornemme læsninger, der hviler på egne dogmer (Yeo 1992: 

46). Forholdet mellem Merleau-Ponty og Derrida vender jeg tilbage til i ’Del 3’. 
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”[S]peech [i modsætning til sprog - LEK] is the operation through which a certain 

arrangement of already available signs and significations alters and then transfigures each of 

them, so that in the end a new signification is secreted.” (Merleau-Ponty 2000a: 13).  

 

Den kreative kraft ved talen afhænger altså af sproget. Dermed er der en cirkularitet i sprog og 

læsning, som svarer til immanens/transcendens-paradokset; det er først, når jeg vedkender mig, at 

alt hvad jeg lærer, blot er min projektion af mig selv på det fremmede, at jeg kan være i stand til at 

lære noget nyt. Denne cirkularitet
53

 (som egentlig er en spiral, fordi intet gentages men der undres 

på ny) genfinder man i hermeneutikken. Heidegger hævder ifølge Yeo, at cirkulariteten ikke er et 

problem, da det blot drejer sig om at komme ind på den rigtige måde – men hvordan? (Yeo 1992: 

47). Yeo tolker Heidegger sådan, at man ikke skal betragte det som et teoretisk men et praktisk 

problem, som skal leves. Det gælder således om at holde cirklen åben og være på vagt over for at 

komme til at lukke den. Hertil, påpeger Yeo, er Merleau-Pontys metafor for læsning som perception 

af den anden særdeles aktuel i forsøget på at erfare den anden som en virkelig anden (Ibid.: 47). Det 

gør han ved at formulere forholdet mellem erfaringen og læsningen af den anden som noget 

gensidigt krydsende (dvs. en kiasme), hvilket beskriver, hvordan den anden opleves (Ibid.: 48). 

Merleau-Ponty skriver: 

  

”My relation to a book begins with the easy familiarity of the words of our language, of ideas 

that are part of our makeup, in the same way that my perception of the other is at first sight 

perception of the gestures and behaviour belonging to “the human species.” But if the book 

really teaches me something, if the other person is really another, at a certain stage I must be 

surprised, disoriented. If we are to meet not just through what we have in common but in what 

is different between us – which presupposes a transformation of myself and of the other as 

well – then our differences can no longer be opaque qualities. They must become meaning.” 

(Merleau-Ponty 2000a: 142). 

 

Merleau-Ponty hævder på én gang, at i brydningen mellem subjektet og den anden er der et 

potentiale til at lære noget nyt, men understreger samtidigt det kontingente i forholdet ved at 

gentage ordet ’if’. Det er endvidere interessant, at Merleau-Ponty, som ikke kunne nå at læse 

hverken Gadamer eller Ricoeur, her formulerer sig på en måde, der lyder meget som Gadamer. I sin 

mangel på sådanne interpretative teorier, der kunne samle og forstå mangetydige udtryk, 

kompenserede Merleau-Ponty med begrebet flertydighed (Silverman 1985: 29). Den sproglige 

vending, som Merleau-Ponty i nogles øjne synes at have foretaget, kan efter nærmere eftersyn 

måske bedre betegnes som en hermeneutisk vending. Forholdet mellem figuren og baggrunden har 

                                                
53 Ved cirklen forstår jeg subjektets erkendelsesproces som en udveksling mellem dele og helhed. 
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altid været et tema hos Merleau-Ponty, men gensidigheden mellem dem
54

 forekommer nu at få 

endnu større betydning, hvilket dog udvikles yderligere i den sene filosofi.   

Kritik af Michael Yeo 

Yeo hævder, at problemet med den anden er et spørgsmål om at subjektet holder cirklen åben, men 

derved synes problemet på ingen måde løst, for spørgsmålet bliver naturligt: Hvordan kan jeg 

overhovedet være åben? At det er nødvendigt at være åben, er altså i sig selv problemet.  

Følgende er en kort kritik af Yeos hermeneutiske læsning af Merleau-Ponty, idet jeg hævder, 

at Yeo læser Merleau-Ponty refleksivistisk og overser, at subjektets åbenhed sker prærefleksivt qua 

kroppen. Jeg tolker Merleau-Ponty sådan, at subjektet ikke kan undgå at være åbent, fordi subjektet 

ikke besidder evnen til at holde cirklen hermetisk lukket. Subjektet er ikke fuldt konstitueret og er 

ikke i stand til at sige: Nu vil jeg ikke lære eller percipere mere, da det først ophører med døden. Jeg 

læser altså Merleau-Ponty langt mere psykologisk, end Yeo gør, idet jeg påstår, at der i hans begreb 

om kroppens prærefleksivitet ligger en idé om det erfarede men endnu ikke erkendte – svarende til 

det ubevidste i psykologien. Merleau-Ponty er helt eksplicit inspireret af Freud
55

:  

 

”But discussion of the Freudian unconsciousness usually leads to a monopoly of 

consciousness: the unconscious is reduced to what we decide nor to assume, and, since this 

decision presupposes that we are in contact with the repressed, the unconscious proves to be 

nothing more than a particular instance of bad faith, a hesitation of imaginative freedom. Such 

e view loses sight of what was Freud’s most interesting insight – not the idea of a second “I 

think” which could know what we do not know about ourselves – but the idea of a symbolism 

which is primordial, originary, the idea of a “non-conventional thought” (Politzer) enclosed in 

a “world for us”, which is the source of dreams and more generally of the elaboration of life.” 

(Merleau-Ponty 1970: 49). 

 

Merleau-Ponty overså på ingen måde det ubevidste, som Lacan (1985: 79) hævder, men 

grundlægger subjektets åbenhed over for den anden i kroppens prærefleksive erfaring. Olkowski 

påpeger dog: “The unconscious is the depth or the horizon which is not articulated in perception.” 

(Olkowski 1985: 114). Det ubevidste må altså ikke overses i en hermeneutisk fortolkning af 

Merleau-Ponty, men det er ikke perceptionen, der beskriver den. Den ubevidste åbenhed udviklede 

Merleau-Ponty i ’Le visible et l’invisible’, hvor han ikke reducerede alt i verden til det synlige, som 

                                                
54 Læser man således Merleau-Ponty hermeneutisk, svarer figur/baggrund til subjekt/objekt, subjektet/den anden, det 

frugtbare/sedimenterede sprog etc.  
55 Som det fremgår indirekte af citatet, går Merleau-Ponty i rette med Sartres opfattelse af det ubevidste: 

“Psychoanalysis has not gained anything for us since in order to overcome bad faith, it has established between the 

unconscious and consciousness an autonomous consciousness in bad faith.” (Sartre 1956: 94). 
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kropssubjektet derved kommer til at stå i stejl opposition til, men derimod udviklede et 

begrebsapparat, der kunne beskrive subjektets slægtskab med alt synligt. 

Opsummering 

Merleau-Pontys forhold til den etiske anden forbliver på et epistemologisk og ikke etisk niveau. 

Alligevel er Merleau-Pontys betragtninger interessante, fordi han forholder sig til den anden 

gennem perceptionen, som må forstås som læsning af tegn, og derved som et hermeneutisk begreb. 

Relationen til den anden udvides med kommunikationen, ligesom subjektets egen udvikling gør det, 

og Merleau-Pontys skifte fra den naturlige perception til kommunikationen forekommer således 

bekræftet, dog uden at være en sproglig vending, fordi åbenheden mod den anden fortsat hviler på 

kroppen – eller rettere kødet som en værensmåde. 

Merleau-Ponty kapitel 6: Kiasme og kød 

Som subjektfilosof modificerer Merleau-Ponty sin arv fra Husserl og Heidegger, men problemet 

med subjektets forhold til objektet synes ikke tilstrækkeligt at være løst med kroppen, fordi det 

stadig er uklart, hvad det betyder, at subjektet på den ene side deler en interkropslighed med andre 

kroppe, men på den anden side fortsat ikke deler samme kropslige erfaringer med den anden? På 

den ene side synes subjektet opløst i verden, men subjektet kan tilsyneladende fjerne sig fra verden. 

Hvad betyder denne afstand fra den anden for subjektets åbenhed og udvikling? I ’Le visible et 

l’invisible’ udvikles tanken om kødet som en generel form for væren og en reversibilitet mellem 

mennesker og ting. Merleau-Ponty fortsætter sit filosofiske projekt, men med et mere tilbagetrukket 

subjekt, og i ’Le visible et l’invisible’ sker der et kvalitativt skifte fra et ’fællesskab med den anden’ 

i interkropsligheden, som det beskrives i ’Phénoménologie de la perception’, til et stærkere 

’slægtskab med alt synligt’
56

. Følgende er en gennemgang af kapitlet ’L’enterlacs – le chiasme’ fra 

’Le visible et l’invisible’, hvor han, uden at opløse dem, kiasmatisk sammenvæver subjektet og 

objektet i kødet. 

Kiasmen 

Kiasme kommer af det græske ’chiasmos’, og betyder krydsning eller krydstegn og bruges fx i 

poesien; ”dagen jager natten og natten jager dagen”, hvor de to vidt forskellige ’natten’ og ’dagen’ 

                                                
56 Denne tendens til strukturalistiske betoninger bekræftes også tidligere i ’La prose du monde’ og ’L’experience 

d’autrui’ med flere henvisninger af subjektet og objektet til tale versus sprog. 



   
  62 

 

 

ikke blot jager hinanden men deler et slægtskab, idet der under selve jagten, dvs. morgen og aften, 

ingen klare grænser er mellem dem. Inspireret af dette retoriske fænomen hævder Merleau-Ponty: 

”Materie-produkt-menneske = kiasme.” (Merleau-Ponty 1999c: 264). Det betyder, at mennesket 

qua sin synlighed er en del af verden, og at tingene og mennesket kan glide over i hinanden
57

. Kødet 

er hverken materie, ånd eller idé, men etablerer en fri transivitet mellem mennesket og verden, fordi 

kødet gør mennesket både seende og synlig. Det kødelige kiasmatiske slægtskab med tingene er 

beskrivende for subjektets på én gang fællesskab med og afstand til tingene. At blive et subjekt er 

ikke en lineær proces, men indebærer gentagne tilbagevendinger til subjektet selv, som dog ikke er 

et fast selv, men et selv, der er en uvirkelig og forestillet projektion af et stabil punkt for 

signifiering, påpeger Weiss. Denne kiasmatiske bevægelse er udtryk for Merleau-Pontys begreb om 

’reversibilitet’ (Weiss 1999: 120). Kiasmen er et begreb for subjektets krydsning med verden, og 

kiasmen er derfor også et begreb for subjektets åbenhed over for den andens andethed. I 

arbejdsnoterne
58

 hedder det:  

 

”But, like the chiasm of the eyes, this one is also what makes us belong to the same world – a 

world which is not projective, but forms its unity across incompossibilities such as that of my 

world and the world of the other – By reason of this mediation through reversal, this chiasm, 

there is not simply a for-Oneself for-the-Other antithesis, there is being as containing all that, 

first as sensible Being and then as Being without restriction – Chiasm, instead of the For the 

Other: that means that there is not only a me-other rivalry, but a co-functioning. We function 

as one unique body.” (Merleau-Ponty 2000b: 215). 

 

Kiasmen er altså begreb for at udtrykke, at subjektet og den anden lever sammen og udvikler 

hinanden. Kiasmen udrydder ikke subjektet, men betegner en krydsning subjektet har med verden. 

Subjektets åbenhed beror på, at kroppen er seende på grund af sin synlighed. 

Synet og det synlige 

Merleau-Ponty hævder, at den konstante dualitet mellem synet og det synlige ikke kan reduceres til 

et sammenfald, fordi der uden en forskel mellem den seende og det synlige, ikke ville være noget 

synligt (Merleau-Ponty 1999c: 220). Hvorvidt subjektet qua subjektivitetshypotesen (’verden for 

mig er kun hvad der er synligt for mig’) er åbent over for den anden, eller denne blot er subjektets 

projektion, er en diskussion, hvor Merleau-Ponty, ved at betragte forholdet mellem synet og det 

                                                
57 I ’La prose du monde’ fremhæves også kroppens dobbelthed, sansning og sanselighed, men det kiasmatiske forhold 

forstærkes i ’Le visible et l’invisible’, idet slægtskabet med tingene funderes i kødet. 
58 Da Merleau-Ponty døde, efterlod han sig ikke blot flere manuskripter men også nogle yderst interessante 

arbejdsnoter, som er udgivet sammen med ’Le visible et l’invisible’. Herefter refereres der blot til ’arbejdsnoterne.’ 
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synlige, søger to pointer: 1. Andetheden må være noget genuint andet, og 2.: For at kunne percipere 

det, må der være noget andethed i mig.  

Det synlige hviler i sig selv, og synet opstår i det. Tingene har ikke deres egen identitet, som 

synet har en sekundær adgang til, og når man med blikket rører ved verden, kan man ikke tænke sig 

neutral, hævder Merleau-Ponty. Det setes farve er ikke en tynd hinde, hvorom man kan vide alt: 

”Mellem såkaldte farver og sete ting ville man finde det fletværk, som omspænder dem, støtter og 

nærer dem, og som selv ikke er ting, men er tingenes mulighed, latens eller kød” (Ibid.: 222). Ved 

at trænge ind i genstanden erkendes dennes stoflige struktur, men farven er netop den farve, den er i 

kraft de farver, der omgiver den: Blikket på tingene er ikke på afstand af tingene, siger Merleau-

Ponty, men er allerede i kontakt med dem inden refleksionen. Derfor indhyller blikket tingene, som 

om blikket allerede kendte dem, og ser ikke kaos i tingene, men orden. Men hvad skaber orden i 

tingene; er det tingene selv eller blikket? Merleau-Ponty hævder, der er en flertydighed mellem 

blikket og tingen i skabelsen af denne orden, men hvordan begrunder han dét svar?  

Der er ingen væsensforskel på øjets og håndens perception, idet øjet blot er en fremtrædende 

variant af berøringen. Men hvordan kan jeg med mine hænder mærke detaljerne i verden? Der må 

eksistere ”en art slægtskab” (Ibid.: 223) mellem mine hænder og det, de berører, som er  

 

”indvielsen af og begyndelsen på en taktil verden. Dette forudsætter, at min hånd, samtidig 

med at den føles indefra, også er tilgængelig udefra og selv kan berøres, eksempelvis af min 

anden hånd; at den tager plads blandt de ting, den berører, og i en vis forstand selv bliver én af 

dem og således åbner sig for en følelig væren, som den også selv tager del i. Ved denne 

krydsning i hånden af berøren og berørtheden indordnes dens egne bevægelser i det univers, 

de udforsker, og de tager plads på samme kort som dette; de to systemer applicerer sig på 

hinanden, som halvdele af en appelsin.” (Ibid.: 223). 

 

Dette er som bekendt dobbeltsansningen; kroppen er på én gang sansende og sanselig, og tager 

derfor naturlig del i det, kroppen berører, hvilket illustrerer, hvorfor og hvordan kropssubjektet ikke 

er adskilt fra verden, men heller ikke er mulig at reducere til verden. Enhver af mine krops- og 

øjenbevægelser har sin plads i det synlige blandt det synlige: ”Der gælder en dobbeltsidig og 

krydsende henvisning fra det synlige til det følelige og fra det følelige til det synlige, de to kort er 

fuldstændige og dog ikke sammenfaldende.” (Ibid.: 224). Der findes tre forskellige men skærende 

og understøttende måder at sanse på, hævder Merleau-Ponty: 1. En følen af noget, der er fx glat og 

ru, altså en følen af ting. 2. En passiv følelse af kroppen og dens rum. Og 3. Følen af følen, dvs. når 

min hånd rører ved den anden, mens denne rører ved verden, da glider det følende subjekt ned i 
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verden blandt tingene selv. Dette er et slægtskab og ikke blot et fællesskab mellem betragteren og 

det betragtede. (Ibid.: 224). Dette fællesskab er funderet i kødet. 

Kødet 

Som dobbeltsansningen viser, er der på én gang afstand og nærhed mellem den sansende og det 

sansede. Kødet er en ting mellem den seende og tingen, som konstituerer den seendes syn og 

tingens synlighed: ”Kødets masse mellem den seende og tingen konstituerer såvel den synlighed 

som hans kropslighed, den er ikke en hindring mellem den og ham, men deres 

kommunikationsmiddel.” (Ibid.: 225). Jeg hævder, at der ikke menes, at kødet er en transmitter, 

eller at kroppen er en grænseflade/interface, eller at der i stedet for en dualitet mellem den seende 

og tingen er en triade – nu også indeholdende et medierende middel, kødet, således at den seende og 

tingen må opfattes som absolut forskellige. Der er derimod tale om det modsatte: Den seende og 

tingen deler et slægtskab, kødet. At der er afstand til tingen skyldes, at tingen kan blive set af en 

krop. Tingen er massiv, hævder Merleau-Ponty, idet den er mættet med betydninger uafhængigt af 

subjektet, som på en gang fremstiller det fortidige og fremtidige syn. Kroppen er også massiv, men 

muliggør, at mennesket kan trænge ind i tingen. Kødet er forbindelsen til verden, fordi man kan 

smelte sammen med verden qua tingenes og menneskets kødelighed: ”Den mellemværende krop er 

ikke selv ting, udfyldende stof, bindevæv, men er sanselig for sig.” (Ibid.: 225). Dette implicerer et 

paradoks: Alt uden for kroppen kan føles i kraft af, at den seende krop selv er en synlig genstand, 

men er kroppen da fanget i tingene? Nej, svarer Merleau-Ponty:  

 

Tingene ”trækker det til sig, optager det i sig og i samme bevægelse meddeler de ting, som 

han lukker sig over, denne identitet uden sammenligning, denne forskellighed uden 

modsigelse, denne afstand mellem indre og ydre, som er hans medfødte hemmelighed.” (Ibid.: 

226).  

 

Fra et logisk synspunkt kan hemmeligheden, som vist indledningsvis, forklares ved, at et totalt 

sammenfald mellem synet og det synlige ville umuliggøre synligheden: En genstand kan kun være 

synlig fra et perspektiv, som således indebærer både et nærværende og fraværende forhold til 

genstanden, men hvordan funderer kødet så intersubjektiviteten? 

Kødet som intersubjektivitet 

Merleau-Ponty hævder, at subjektet perciperer verden selv, og er i verden, som tænker sig selv. 

Derfor er verden kernen i vores kød. Forbindelsen krop-verden implicerer, at der en 
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overensstemmelse mellem kroppens ydre og verdens indre. Forstået på den måde, at der er en 

forgrening af verden og en forgrening af min krop, hvis overensstemmelse består i kroppens ydre og 

verdens indre, og kroppens indre og verdens ydre (Ibid.: 264). Det betyder: ’Det indre’ er de tolkede 

betydninger, meninger og værdier, og ’det ydre’ er det indres konkrete synlighed. 

Overensstemmelsen mellem verden og krop består i, at verden og kroppen både er synlighed og 

mening, og at der kun er en analytisk men ingen reel forskel mellem disse. Det fælles er kødet, for, 

som Merleau-Ponty siger, så er den synlige krop overensstemmende med den meningsproducerende 

verden, og den synlige verden er overensstemmende med den meningsproducerende krop. Kroppen 

forener mennesket med tingene ved sin egen ontogenese
59

, som er sammensvejsningen af den 

sanselige masse (det synlige) og sansemassen (det seende). Det er således kun kroppen, der kan føre 

os til tingene selv, hævder Merleau-Ponty. Tingene er kun åbne for det, der ikke perciperer fra et 

fugleperspektiv, men som selv har dybde, og som sameksisterer med tingene (Ibid.: 226).  

Kroppens overensstemmelse med verden er fundamental for intersubjektiviteten. Tingen og 

kroppen består begge af kødet, siger Merleau-Ponty, og er derfor både lig men også ulig hinanden, 

idet afstanden mellem mennesket og verden er menneskets evne til at lukke sig om sig selv og at 

reducere sammensmeltningen med verden. Derved, hævder Merleau-Ponty, er der ikke tale om en 

tilbagetrækning fra verden, der betyder, at subjektets forståelse af verden hviler på projektioner: 

”Når vi taler om det synliges kød, har vi ikke til hensigt at drive antropologi, beskrive en verden 

dækket af alle vore projektioner, helt bortset fra, hvad den måtte være under menneskemasken.” 

(Ibid.: 226). Der er snarere tale om, at kødet er en ’prototype på væren’, som kroppen er en særlig 

variation af. Den kødelige væren har dybde og latens, og er, som alle synlige genstande, udtryk for 

et konstitutivt paradoks, idet kroppen på én gang er fænomenal (sansende) og objektiv (sanselig). 

Det synlige er en prægnant kvalitet båret af væren, og oprettes ikke af mig, men opretter tværtimod 

mig, og konstituerer mig som seende, hævder Merleau-Ponty (Ibid.: 226). Synligheden 

gennemtrænger alle kroppe:  

 

”Hvis min venstre hånd kan berøre min højre hånd, mens denne berører de håndgribelige ting, 

og berører dens berøren, vende berøringen mod den selv, hvorfor skulle jeg da ikke ved at 

berører en andens hånd i denne berøre den samme magt til at tilegne sig tingene, som jeg har 

berørt i min egen?” (Ibid.: 232).  

 

Det kan indvendes, at jeg blot rører noget i mit eget landskab, og at mine to hænder blot refererer til 

den samme bevidsthed, og spørgsmålet er, om jeg og den anden rører ved den samme verden? Nej, 

                                                
59 Ontogenese; organismen udvikling modsat fylogenese; slægtens udvikling. 
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det er ikke tilfældet, påpeger Merleau-Ponty, for selvom subjektets to hænder refererer til samme 

bevidsthed, har de hver deres taktile oplevelse, men mellem dem eksisterer der dog ”en meget 

speciel relation, som gør dem begge til ét sanseorgan, ligesom mine øjne er kanaler for ét kyklopisk 

syn” (Ibid.: 233). Min venstre hånd rører ikke verden, som min højre gør, fordi de begge er situeret 

forskelligt i forhold til tingen og hinanden. Begge taktile oplevelser gøres dog af samme bevidsthed.  

Problemet fortsætter desværre, bemærker Merleau-Ponty, for at tale om subjektets taktile 

oplevelse i ’bevidstheden om’ modsvares altid af ’et objekt’, og derved fortsætter dualismen 

subjekt/objekt. Men ved at forstå disse taktile oplevelser eller føleindtryk som små subjektiviteter, 

dvs. som bevidstheder der samles i den synergetiske krop, og ved at undlade at forstå disse 

bevidstheder som en syntetisk, centrifugal enhed, dvs. en kunstig og samlende/konstituerende kraft, 

men som et bundt af indtryk fuld af uorganiserede vilde sideskud (lateralt) og tværskud 

(transversalt), kan de samles i kroppens præ-refleksive og præ-objektive enhed (Ibid.: 233). Enhver 

følen har sin egen synlighed, og er dermed forbundet til enhver anden følen. Denne er ikke en 

privatverden hos den enkelte, som kan sidestilles med øvriges privatverdener. Enhver følen er i 

kraft af sin egen følbarhed omsluttet af alle andres følen, således at disse i fællesskab udgør ”en 

Sansende i almindelighed over for en Sanselig verden i almindelighed.” (Ibid.: 233). Den enkeltes 

verden omsluttes af fællesskabet i kraft af den enkeltes synserfaringer, som i sig selv er synlige.  

Synergien mellem subjektets hænder er også mulig mellem et subjektet og den anden, men 

forudsætter, at man ikke knytter det sansende til en bevidsthed, men til den sammenhæng, kødet 

udgør mellem det sansede og det sansende. Sansningens sammenhæng med det sansede er, at de 

begge er kød – både sansningen og det sansede, hævder Merleau-Ponty (Ibid.: 234). Derved 

overvindes det klassiske problem om den andens erfaringer: ’Den andens erfaringer vil altid være et 

mysterium for mig, og jeg har ikke nogen adgang til vedkommendes erfaringer eller nogen idé om 

det’. For at undgå dette skal man undlade at sige: ’Denne genstand er kun synlig for mig i min 

bevidsthed’, siger Merleau-Ponty, for genstanden som jeg ser, kan også ses af den anden, og hans 

idé om tingen vil jeg kunne genkende i min idé om tingen. Merleau-Ponty illustrerer dette med 

tolderen, der opdager en eftersøgt, som han har set på et billede forinden. Dermed kan man ikke 

sige, at der er et alter ego-problem, da det jo ikke er tolderen, der ved at se manden konstituerer 

ham. Det er derimod en anonym synlighed, som bebor begge mennesker. Der eksisterer en 

reversibilitet mellem det sansede (tingen) og sansningen (øjet), fordi sansningen i sig selv viser 

tilbage til øjets og tingens slægtskab i kødet (Ibid.: 234).  
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Der er et cirkelforhold mellem det synlige og seende, idet det synlige bemægtiger sig den 

seende, og den seende indridser sig i det synlige. Denne spaltning etablerer en kommunikation 

mellem kroppens organer, som kan overføres til at gælde mellem kroppe, da den også funderer 

transitiviteten mellem kroppe, hævder Merleau-Ponty (Ibid.: 235). Når man er sammen med den 

anden, ser man ikke blot en skygge af sig selv i vedkommende: ”Vi er fuldt synlige for os selv 

gennem andre øjne.” (Ibid.: 235). Man konstituerer ikke den anden, men erfarer hvordan man selv 

erfares, og opnår potentielt en dybere erkendelse af sig selv. Det er altså en solipsistisk tanke, at 

enhver overskridelse er privat, for det vil altid være en social bedrift. Dermed er der en klar 

forbindelse til dannelse: Overskridelsen af subjektet er ikke en reflekteret tanke, men derimod et 

forhold, der sker hele tiden i det sociale. Således kan dannelse ikke beskrives med udgangspunkt i et 

subjektbegreb, der er ren fornuft, fordi overskridelsen af subjektet sker prærefleksivt, hvorfor 

dannelsens subjektbegreb må defineres som indeholdende den anden, hvilket begribes med kødet:  

 

”What the flesh ”means” is that, when I engage in reflection, I am already for myself an 

other. Because of this, otherness is inscribed in my very flesh. It is precisely because the flesh, 

which introduces otherness into me, is also “my” flesh that there are for me alter egos, other 

myselves, such that I am always for myself the other of the other for me; when I begin to 

reflect, he or she is already “in” me, as a constitutive dimension of my flesh. I do not 

“project” the other; the other is what I discover when, in moments of reflexivity, I seek to lay 

hold of myself.” (Madison 1990: 33). 

 

Kødet er altså en revidering og ikke en aflysning af subjektbegrebet, idet kødet er en formulering af, 

at andetheden er konstituerende af subjektet. Kødet efterlader altid spor af den anden i subjektet, så 

ved at forstå kropssubjektet som kød kan der altså ikke være tale om noget subjekt uden andetheden 

(Merleau-Ponty 1964a: 15). Hvordan skal et kropsbegreb sammenvævet med verden, forstås? 

Kroppen som det sansende og det sanselige 

Erfaringen er forskellig fra erkendelsen, fordi der ikke er tale om en oplysning af individet, men 

derimod om individets kropslige beherskelse af genstanden. Dette er ikke et paradoks ved 

mennesket, men ved væren, og det består i, at der er to ’sider’ af mennesket; den sanselige og den 

sansende (Merleau-Ponty 1999c: 227). Paradokset synes dog at være mere overkommeligt end 

splittelsen mellem ’en-soi’ og ’pour-soi’, som Sartre formulerer det, idet det sansende og sanselige 

ikke er fremmede for hinanden. Der er intet sammenfald mellem dem, da det ville umuliggøre det 

synlige, men heller ingen total adskillelse, da det efterlader subjektet i solipsisme, hvilket er 
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tilfældet hos Sartre.
60

 Derfor søger Merleau-Ponty at forklare, hvordan subjektet kan have del i 

tingene og omvendt ved at fokusere på kroppens nærvær med tingene (kroppen som sanset) og 

afstand til tingene (kroppen som sansende). Men hvad skal man overhovedet forstå ved kroppen? 

Kroppen er den sansende sanselige, som er som ret og vrang (Ibid.: 228). Dette dobbelte 

værensforhold ændrer Merleau-Ponty dog kort efter – og beskriver kroppen og verden som to spejle 

over for hinanden: De skaber en uendelig række billeder, som ikke eksisterer i nogen af dem, idet 

de kun besvarer hinanden ”som i virkeligheden ikke tilhører nogen af de to overflader, eftersom de 

begge kun besvarer hinanden, og som altså danner par, et par, som er virkeligere end nogen af dem 

taget for sig.” (Ibid.: 230). Kroppen er et spejlbillede over for verden og omvendt. De er ikke 

skabere af hinanden, idet ingen af dem er i sig selv mere, end de er som par. Således er verden og 

andetheden et grundlæggende fænomen i subjektets krop (Ibid.: 230). Kroppen og verden er skabt 

af kødet, som er grundlæggende for intersubjektiviteten. 

Kødet som element 

Der er en fundamental narcissisme i ethvert syn, siger Merleau-Ponty, men med narcissisme menes, 

at subjektet underkastes af et syn, således at subjektet ses af tingene, hvorfor det ikke længere er 

klart, hvem der ser, og hvem der ses (Ibid.: 230). Ligeledes kan kødet som et element forklare 

subjektets fundamentale åbenhed over for den anden. Kødet er ikke en materie, men en almen ting 

mellem det rumlige og det tidslige:  

 

”For at kunne betegne det kunne man bruge det gamle udtryk ”element” i den betydning, 

hvori man brugte det om vand, luft jord og ild, nemlig i betydningen en almen ting, midtvej i 

mellem det rum-tidslige individ og ideen, en art inkarneret princip, som indfører en værensstil 

overalt, hvor der findes et lille gran af det.” (Ibid.: 231).  

 

Trods denne uheldige sammenligning er kødet ikke noget materielt: ”Kødet er i denne betydning et 

”element” af Væren. Ikke en kendsgerning eller en sum af kendsgerninger, og dog knyttet til stedet 

og nuet.” (Ibid.: 231). Dette er en vigtig pointe: Et ’element’ betegner for Merleau-Ponty ’en måde 

at være’: ”Kødet må tænkes, ikke ud fra substanserne, legeme og sjæl, for da vil det blive en 

forening af modsætninger, men – som vi sagde – som element, konkret emblem for en almen 

væremåde.” (Ibid.: 240). ’Elementet kødet’ er et inkarneret princip og et element af Væren, som er 

knyttet til stedet og nuet, og betyder en indstiftelse af hvor og hvornår, både mulighed og fordring 

af kendsgerningen. Kødet er fakticitet: Det, der gør det faktiske faktisk. Derved overvinder kødet 

                                                
60 Merleau-Ponty: ”For Sartre, it is always I who forms depth, who hollows it out, who does everything, and who closes 

from within my prison in upon myself.” (Merleau-Ponty 2000b: 237) 
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enhver uoverensstemmelse mellem tingen og mennesket, fordi begge er af det samme element, 

hævder Merleau-Ponty (Ibid.: 231). Kødet er altså ikke en partikel af væren, et stift i-sig-selv-

værende på et bestemt sted i nogen bestemt tid. Det betyder, at kroppens grænser ikke er klare, og at 

den ikke repræsenterer et ’her’, men nærmere et ’der’, idet kroppen primært er ude ved tingene, 

frem for at udgøre et fuldt konstitueret noget (Ibid.: 239).  

Tingens overskridelse, og derved mit perspektiv på tingens overskridelse, sker foranlediget af 

den andens blik på tingen. Derved ser jeg, hvordan jeg selv ser, og jeg opfatter, at jeg er en del af 

verden i kraft af også at være kød. Der er i midlertidigt en form for kød, som ikke er synlig, påpeger 

Merleau-Ponty. Reversibilitet mellem kroppen og verden sker også via bevægelser, som ikke fører 

nogen steder hen – end ikke efter noget tilsvarende i den anden – nemlig, med stemmen.  

Kødet som stemme og tanke 

Mennesket er et klangfuldt væsen, og jeg kan høre min egen stemme, som er helt min egen og 

uforlignelig med andres (Ibid.: 236). Mennesket laver lyde med dets stemme, og der er en 

reversibilitet mellem lyden og det, der frembringer den, som mellem det synlige og den seende. 

Dette forhold betyder, at lydens motoriske ekko træder frem i mig, og at kødet træder frem som 

udtryk af tankens indlejring. (Ibid.: 237). Hvordan kan tanken eksistere i det sansende sanselige?  

Merleau-Ponty opstiller tesen: I sansningen eksisterer forholdet ’der er’ som et nødvendigt 

forhold. Dvs. antagelsen af, at det som sanses eksisterer i modsætning til at sige, at det, der sanses, 

’forekommer at’, da der dermed anlægges en afstandstagen til det sansede. Det, der er Merleau-

Pontys problem, er at vise, at tanken kun kan forstås som en fuldbyrdelse af forholdet ’der er’ (Ibid.: 

264). Tanken er altså et usynligt modstykke til det synlige, men dermed hævdes ikke, at der er 

direkte korrespondens mellem tanken og tingen/det tænkte. Pointen er, at Merleau-Ponty funderer 

tanken i kroppen ved at betragte kroppens frembringelse af lyd og derved sprog. Mellem lyd og 

betydning er der et reversibilitetsforhold svarende til talen og det, man vil sige. At udveksle eller 

udsige ord er en differentiering af lyd og mening, dvs. en tilpasning af de rigtige lyde til den rigtige 

mening, men med tanken er det omvendt, siger Merleau-Ponty: I modsætning til Derridas kritik af 

fonocentrismen (Derrida 2002: 65) fremhæver Merleau-Ponty lyden, men hævder at tanken er 

integralet af lyd og mening, dvs. tanken er ikke blot sproglig men også lyd, og der ”gælder et 

reversibilitetsforhold og ingen diskussion om prioritet, idet udvekslingen af ord netop er den 

differentiering, hvis integrale tanken er.” (Merleau-Ponty 1999c: 264). Tanken opstår dér, hvor min 

synlighed er nærværende for andre og bliver til en universel synlighed, hævder Merleau-Ponty, men 
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den kan ikke alene opstå af andres nærvær uden at have været i mig selv. Tanken er en 

overensstemmelse mellem sig selv, verden og den anden, og i disse tre dimensioner er den etableret 

på én gang.
61

 Hvordan skal man forstå tanken som et centrum, der følger mig i alle mine erfaringer 

som et cogito? Det er ikke givet, at der overhovedet er et centrum, men betragter man tanken som 

”baseret på en infrastruktur af syn” (Ibid.: 237), så skal man se og føle, før man kan tænke. Enhver 

tanke må derfor ske i kød, hævder Merleau-Ponty (Ibid.: 238).  

Tanken sker i kødet og kan derfor være materie, men tanken konstituerer ikke kødets 

materialitet. Kødet er derimod synligheden ved den seende, som Merleau-Ponty viser med 

dobbeltsansningen, hvor kroppen stiger ned blandt det følelige, som den netop er i færd med at føle 

på. Kroppen behersker det følelige ved at kunne åbne sin masse: Den kan føle, hvordan det er at 

føle på det følelige, fordi kroppen låner sig ud til tingene (Ibid.: 238). Uanset, om kroppen ser 

rigtigt eller tager fejl, ændrer det ikke ved, at kødet (verdens og menneskets) ikke er kaotisk, men 

vender tilbage til sig selv og stemmer overens med sig selv. Merleau-Ponty hævder dermed ikke, at 

verden er subjektets projektioner og selvbekræftelser, men at verden har betydninger (i modsætning 

til kaos), som subjektet ikke selv har lagt i den. Kødet er altså reversibilitet mellem det synlige og 

den seende, og dermed beskriver Merleau-Ponty, hvordan forandring kan finde sted (Ibid.: 239). 

Kødet som forandringsmulighed 

Ved at håndtere genstande modnes subjektet til at se sig selv, og fra et dannelsesperspektiv er dette 

interessant, fordi kroppens egen synlighed funderer denne selvbetragtning:  

 

”To touch oneself, to see oneself, accordingly, is not to apprehend oneself as an ob-ject, it is 

to be open to oneself, destined to oneself (narcissism) – Nor, therefore, is it to reach oneself, it 

is on the contrary to escape oneself, to be ignorant of oneself, the self in question is by 

divergence (d’ecart), is Unverborgenheit of the Verborgen as such, which consequently does 

not cease to be hidden or latent --.” (Merleau-Ponty 2000b: 249).  

 

Reversibiliteten, som kødet muliggør, kan dog ikke blive til et nyt status quo, for reversibiliteten 

mellem det synlige og den seende er aldrig fuldt ud realiseret: Når jeg vil røre ved mig selv, mens 

jeg rører ved verden sker der altid én ud af to ting: Enten bliver den højre hånd, som rører ved 

verden, rørt, således at dens røren ved verden bliver overfladisk. Eller også bevarer den højre hånd 

taget i verden, men da rører jeg ikke rigtigt ved hånden men blot et hylster, hævder Merleau-Ponty. 

Jeg hører heller ikke mig selv, som jeg hører andre, men snarere et ekko af strubens artikulation. 

                                                
61 Tanken fremstilles men oprettes ikke i synet. Om den allerede er impliceret dér, lader Merleau-Ponty stå ubesvaret 

(Merleau-Ponty 1999c: 237). 
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Dette peger på en forskydning (écart) mellem mine lemmer/organer, fordi de tilhører samme krop: 

Jeg oplever min krop udefra og indefra samtidigt, siger Merleau-Ponty (Ibid.: 240). Forskydningen 

er, i modsætning til Sartre, dog ikke intethed, for ”det overskrides af min krops totale væren, og af 

verdens, det er det undertryk mellem to faste legemer, som får dem til at klæbe til hinanden.” (Ibid.: 

241). Der er altså tale om en indre og en ydre horisont, men dermed menes ikke en samling subtile 

ting, en logisk begrebsmulighed eller et system af bevidsthedspotentialitet. Det er derimod en ny 

type væren af prægnans og generalitet. Når horisonten åbner sig for et menneske, deltager 

vedkommende nu i én og samme kropslighed/synlighed
62

 (Ibid.: 241).  

Kødet og det usynlige 

Ideen og det usynlige skal ikke forstås som det sanseliges modsætninger, en platonisk idé, dvs. som 

et styrende princip for en genstands udformning, men som noget langt mindre subtilt: Ideen – det 

usynlige – er det synliges ”indre stillads” (Merleau-Ponty 1999c: 241). Musik, litteratur, 

lidenskaber meddeler sig til mennesker og er usynlige og dog virkningsfulde. De har nærmest deres 

egen logik og kohærens, overensstemmelser og samsvar. Disse ideer opfattes og foreligger for 

subjektet som ideer qua kroppen, der dog ikke har en fuldkommen adgang til disse. Men usynlige 

ideer kan ikke blottes for deres sanselige fremtræden og blive noget positivt i anden potens eller i 

ren form (Ibid.: 242). En melodi på noder
63

 reducerer melodien til simple værdier, som belejligt kan 

hjælpe forstanden, men som ikke er melodien. Tonerne understøttes af en musikalsk idé og skaber 

en hulhed, der inviterer til en sammensmeltning med kroppen. Man kan ikke se ideerne, og dog er 

de til stede bag det sanseliges fremtræden (Ibid.: 243). Musikeren er i musikstykkets tjeneste, og 

således spiller stykket sig igennem ham. Kroppens og musikstykkets dele hænger sammen, som 

trods deres forskellighed overkommes af overensstemmelsen i kødet (Ibid.: 244). Merleau-Ponty 

hævder, at kroppen hverken er ting eller idé, men derimod tingenes norm, hvilket vil sige, at ideerne 

ikke er fremmede for kødet, men derimod giver kødet dimensioner og dybde.  

Selv den rene idealitet er ikke uden kød eller befriet fra de horisontale strukturer. Betydning 

og lyd, siger Merleau-Ponty, forholder sig til hinanden på samme måde, som et antal toner forholder 

sig til hele musikstykket. Dvs. i betydning og lyd eksisterer samme reversibilitet, som mellem et 

stykke musiks hele og dele. Ligesom kroppen kun ser qua sin egen synlighed, fungerer tonerne 

tilbage på tonestrukturen. Overført på tænkning betyder det, at når man tænker, animerer ideerne 

                                                
62 Kødet som forandringsmulighed beskriver således en dannelsesmæssig mulighedsbetingelse, idet subjektets åbenhed 

udvikles (Gallagher 1992: 3). Dette vender jeg tilbage til i ’Del 3: Diskussionen’. 
63 Merleau-Ponty henviser til Proust (1926), som skriver om Swann, der forsøger at skrive ’den lille melodi’ på noder.  
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den indre tale (Ibid.: 246). Således virker det synlige tilbage på det usynlige, som i første omgang 

fungerede på det synlige. Inspirationen fra strukturalismen er tydelig, men igen overskrider 

Merleau-Ponty Saussure (som Olkowski påpeger (1997: 47)), idet nærværet (det usynlige) også 

udvikles af udførslen (det synlige). Ordene har ikke deres mening, fordi de kan opstille et system, 

men fordi systemet peger tilbage på sig selv. Dvs. der eksisterer en reversibilitet mellem talen og 

betydningen. Betydning er det, der til sidst forsegler mangfoldigheden, ligesom synet koncentrerer 

den æstesiologiske
64

 krop. Betydningen virker tilbage på virkemidlerne og annekterer talen, men 

man taler ikke uden at gøre sig til tiltalt – i det mindste af sig selv (Merleau-Ponty 1999c: 247).  

Krop og sprog hænger sammen ved, at tale er kropslig, og ordenes betydning er, ligesom 

kroppens sanselighed og sansningen, dele af en helhed (Ibid.: 248). Dette er den logiske konsekvens 

af, at kroppens kød deler et slægtskab med alt synligt og derfor ikke kan erkende verden som et 

autonomt subjekt, men må opfatte sig selv og alt sanseligt som dele af en helhed, der konstant 

skaber og genfortæller hinanden. Dermed synes Merleau-Pontys fænomenologiske projekt at være 

ontologisk i indhold og hermeneutisk i form. Udvekslingen mellem subjektet og objektet hviler på, 

at subjektet er kropsligt og funderer subjektets interaktion med verden: 

 

”Allerede vor eksistens som seende, eller, som sagt, væsner, der vender verden mod den selv, 

og som går over på den anden side, ses, ser med hinandens øjne, og især vor eksistens som 

lydgivende væsner for sig selv og for hinanden, rummer alt det, der kræves, for at der kan 

være en indbyrdes talen, en talen om verden.” (Ibid.: 248) 

 

Selve intersubjektivitetens mulighed hviler altså på, at subjektet eksisterer i en krop, som ikke blot 

er en betingelse for at opleve men også for at erkende, forstå, diskutere og udvikle verden. Mening 

er ikke et lag oven på tingene, men noget alle forstår. Ikke alle har den samme mening, og ikke alle 

forstår det samme, men ingen mennesker ser ingen mening i tingene. Manglen på behov for syntese 

aflyser dog ikke manglen på at forklare, hvordan og hvor udvekslingen mellem subjektet og 

objektet foregår, hvilket Merleau-Ponty forklarer med ècart. 

Ècart 

Ècart er begrebet for forskydningen mellem den rørende og den berørende hånd, og mellem 

subjektet og objektet/den anden. Subjektet kan ikke absolut projicere sig selv på den anden, fordi 

den anden også selv er sansende, og derved sker forskydningen eller ’un écart’ (spring), når 

subjektet bliver delvist projiceret af den anden. Pointen er ikke, at subjektet og den anden står totalt 

                                                
64 Æstesiologi: Læren om sanseorganer. 
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adskilt fra hinanden, men at der er et særligt afhængighedsforhold mellem dem, således at de ikke 

kan blive én krop/person, men at de heller ikke kan hverken percipere eller projicere sig selv 

fuldstændig ud på den anden. I arbejdsnoterne tager Merleau-Ponty netop 

projektionsproblematikken op igen og peger på en løsning: 

 

”Do we have the right to comprehend the time, the space of the child as an undiffentiation of 

our time, of our space, etc…? This is to reduce the child’s experience to our own, at the very 

moment one is trying to respect the phenomena[…] But the same question arises with regard 

to every other, to the alter ego in particular—And to that other than me who is the I reflected 

on, for myself who reflects ]…] Solution: recapture the child, the alter ego, the unreflected 

within myself by a lateral, pre-analytic participation, which is perception […] When I 

perceive the child, he is given precisely in a certain divergence (ècart) (originating 

presentation of the unpresentable) and the same for my perceptual lived experience for 

myself, and the same for my alter ego, and the same for the pre-analytic thing. Here is the 

common tissue of which we are made. The wild being.” (Merleau-Ponty 2000b: 203). 

 

Med ’den vilde væren’ menes det kontingente og genuint fremmede, som subjektet også selv består 

af. Perceptionen af den anden er altid perceptionen af den fremmede i dennes écart, som Merleau-

Ponty her definerer som præsentationen af det upræsentable. Dette kan forekomme paradoksalt, 

men, som M.C. Dillon bemærker, er paradokset let løst, ”if we understand the phrase [the 

presentation of the unpresentable] to describe the givenness of the transcendent as 

transcendent.[…]” (Dillon 1990: 23). Konsekvensen af ècart er: “[T]here is a perceptual 

presentation of the other that includes his opacity, his recalcitrance, the recesses of his being that I 

am finally unable to penetrate, in short, his ineffable transcendence.” (Ibid.: 23). Som det er med 

den anden, sådan er det også med min egen prærefleksive væren og alt i den naturlige verden: 

Overalt er der en andethed, en oprindelig forskel eller écart, som reversibiliteten mellem subjektet 

og objektet fungerer på. Dillon forklarer écart som funderende forskelle, som konstitutionen af 

bevidsthed, kultur og sprog funderes på (Ibid.: 23). Forskellene i verden er forskelle i en fælles 

verden, som muliggør, at de kan bevæge sig mod et fælles ståsted. Ifølge Weiss er écart dét, der gør 

reversibiliteten og det kødelige slægtskab mellem subjektet og den anden muligt, fordi begrebet 

udtrykker det ’sted’, hvor udvekslingen sker: ”[É]cart, a space of non-coincidence that resists 

articulation.” (Weiss 1999: 120). Merleau-Ponty skriver selv om écart i ‘Signes’: 

 

”In a sense, the highest point of philosophy is perhaps no more than rediscovering these 

truisms: thought thinks, speech speaks, the gaze gazes [le regard regarde]. But, between the 

two identical words there is each time the whole écart one straddles in order to think, speak, 

and see.” (Merleau-Ponty 1964a: 21).  

 



   
  74 

 

 

Opsummering 

Subjektets sammenvævning med objektet betyder ikke en opløsning af subjektet, selvom subjektet 

er kraftigt reduceret fra at være tvivlende cogito til at være noget synligt som resten af verden. Hvis 

subjektet var opløst ud i det synlige, ville der ikke være noget synligt, fordi der ingen ville være til 

at se det. Subjektbegrebet bevares via kødet, som repræsenterer en kiasmatisk reversibilitet i écart 

mellem subjekt og verden. Dermed bevares også intersubjektiviteten, som funderer subjektets 

åbenhed og dannelsens mulighedsbetingelse. 
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Del 3 

Diskussion 

Indledning 

På baggrund af foregående indføring i Merleau-Pontys teori om forholdet mellem subjektet og 

objektet vil jeg i det følgende diskutere den. Formålet er at forklare betydningen af Merleau-Pontys 

begreber i den sene periode gennem spørgsmål og svar fra en række filosoffer, således at en del af 

den gængse kritik af Merleau-Ponty behandles, samt at teorien perspektiveres ud over sig selv hen 

imod dannelsesdiskussionen. Diskussionen forløber i fire afsnit, og starter med 1. en berømt kritik 

af Claude Lefort, som hævder, at kødet blot er selvrefererende, hvortil jeg tilføjer uddybninger og 

kommentarer fra Dillon og Madison. Dette følges i 2. op af en diskussion af, om Merleau-Pontys 

teori kan udsættes for Derridas kritik af nærværsmetafysikken, inkluderende kommentarer af Dillon 

og Patrick Burke. I naturlig forlængelse af en sammenligning med Derrida fortsættes denne 

diskussion i 3. omkring spørgsmålet: Er Merleau-Ponty en postmoderne tænker? Afsluttende på den 

samlede diskussion skiftes spor i 4., hvor Merleau-Pontys tænkning af subjektet søges sat ind i 

Ricoeurs dannelsestanke med det formål, at vise at Merleau-Pontys subjektbegreb er relevant for 

dannelsesdiskussionen i dag.  

1. Lefort: Kan kødet beskrive subjektets åbenhed over for den anden? 

Claude Lefort (1990), stiller spørgsmålstegn ved om kødet som begreb kan beskrive subjektets 

åbenhed over for den anden. Kødet beskriver en reversibilitet mellem subjektet og den anden, men, 

hævder Lefort, derved er der en spænding mellem en fortolkning af den anden baseret på 

reversibilitet og en fortolkning, der anerkender det irreducible ved andetheden (Ibid.: 3). Lefort 

hævder at kunne vise, at den virkelig betydning er, at kødet er genesis for subjektet. Merleau-Ponty: 

 

”What makes the weight, the thickness, the flesh of each color, of each sound, of each tactile 

texture, of the present and of the world is the fact that he who grasps them feels himself 

emerge form them by a sort of coiling up or redoubling, fundamentally homogenous with 

them; he feels that he is the sensible itself coming to itself and that in return the sensible in his 

eyes as it were his double or an extension of his own flesh” (Merleau-Ponty 2000b: 113-114) 
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Ved at forstå kødet som det, subjektet emergeres af, er kødet subjektets projektion på verden, 

hævder Lefort, idet verden kommer af subjektet selv, som føler sig som centrum for verden. 

Genesis er selv-genesis eller selv-avl: Den sansende emergerer ud af det sanselige gennem en slags 

opkog (’coiling up’), og den tilbage-fordobling vender sig mod sig selv, dvs. mod alt det sanselige 

(en dobbelt fordobling), og kroppen bliver både sansende og sanset, og distinkt fra den eksterne 

verden, som kroppen fortsætter med at være en del af (Lefort 1990: 5). Den sansende er fanget i 

verden, som er kød, og det er i kraft af, at kroppen kommunikerer med tingene i deres egen 

forskellighed, at verden er kød. Lefort ved, at Merleau-Ponty er opmærksom på, at der intet 

sammenfald er mellem det sanselige og det sansende. (Ibid.: 7). Kroppen er altså ikke blot selv 

sansende for sig selv, men er også uden for sig selv og en fremmed for sig selv.  

 Kødet er ikke desto mindre stadig en tilbage-fordobling af subjektet, og er derfor 

utilstrækkeligt, hvad angår begrebsliggørelsen af subjektets åbenhed, hævder Lefort og illustrerer 

det med et eksempel: Navnet. At jeg hedder, hvad jeg gør, er et kontingent faktum, men at jeg har et 

navn, underlægger mig arv og lov. Min relation til mit navn er forskellig fra min relation til min 

krop. Divergensen (ècart) mellem mit navn og mig selv svarer ikke til divergensen mellem mig som 

sansende og sanset, idet mit navn er printet på mig, men forbliver uden for mig (Ibid.: 11). Lacan 

hævder, ifølge Lefort, at barnet erfarer/opdager sin kropslige enhed i spejlstadiet, men, som Lefort 

anfører, så er barnet indfanget af sit navn længe før. Navnet er et tegn på det irreversible, og på det 

andet i mig selv. Forholdet mellem mig og mit navn kan kødet ikke forklare. Til støtte for dette 

argument fremhæver Lefort, at Merleau-Ponty i arbejdsnoterne skriver: ”Do a psychoanalysis of 

Nature: it is the flesh, the mother.” (Merleau-Ponty 2000b.: 267). Ved at se kødet som en moder 

hævder Lefort, at kødet beskriver relationen mellem det sansede/sansende i kroppen og i kroppens 

forhold til verden. Lefort: ”This relation always corresponds to the pattern of a dual relation. So 

what in general is not taken into account is the other, the third one, the representative of otherness.” 

(Lefort 1990: 12). Kødet er altså blot en fordobling af subjektet, og der er brug for ’et tredje noget’, 

hvis subjektet skal kunne transcenderes af det fremmede. 

Dillon: Kødet viser, at andetheden kommer udefra 

Leforts argumentation kan forekomme dunkel, og jeg har derfor valgt indledningsvist at referere 

Dillons opklarende tolkning af kritikken. Jeg er klar over, at dette er problematisk og kan føre til 

misforståelser, fordi Dillon samtidigt kritiserer Lefort. Ikke desto mindre er Leforts argumentation 

så vanskelig at forstå, at en fortolkning er nødvendig. Ifølge Dillon hævder Lefort, at Merleau-
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Pontys begreb kødet er utilstrækkeligt til at indeholde den anden, forstået som en genuin anden i sin 

andethed. Dillon hævder derimod, at kødet artikulerer en ontologi, som netop kan åbne denne 

transcendens – kendt som fremmedhed. Problemet er snarere, ifølge Dillon, at Merleau-Ponty 

fejlede i præsentationen af denne, hvilket jeg vender tilbage til (Dillon 1990: 14).  

Dillon refererer, at Leforts overordnede pointe er, at reversibilitet er et forhold mellem to 

termer; det sansende og det sansede, yderside og inderside etc., som fordobler sig tilbage på sig 

selv, og derfor må andetheden kræve en tredje term, da der i flere tilfælde er en oprindelig 

asymmetri mellem subjektet og objektet: 1. Asymmetrien i kontakten mellem barnets og moderens 

krop i den første relation til brystet. 2. Relationen mellem barnets erfaring og naturen, som altid 

erfares som allerede set af andre. 3. Relationen mellem barnets erfaringer af ting, som allerede er 

lukket omkring dem selv qua deres navne, inkl. barnets eget navn (Ibid.: 15). Reversibiliteten (som 

Lefort forstår som tilbage-fordobling) begrænser erfaringen af andetheden, hævder Lefort ifølge 

Dillon, og udgør den tredje term, som ikke kan indfanges i reversibilitetsmodellen. Uden for 

grænsen af den duale model er der en vild andethed, som er den divergente relation til sig selv af 

kød. Reversibiliteten er, ifølge Dillons forståelse af Lefort, en relation mellem 1. kroppen og sig 

selv og 2. mellem kroppen og det ydre (Ibid.: 15). Kroppen som kød er indersiden af det ydre, dvs. 

verdens kød er det samme som kroppens kød: Det er ydersiden af indersiden. Denne cirkel er sluttet 

inden for kødet og altså inden for kødets relation til sig selv og sin selvhed. Kødet inkorporerer 

fissionen og dets tilbagefoldning på sig selv. Lefort peger ifølge Dillon på, at det tredje noget er 

barnets oplevelse/erfaring, som er helt fremmed, fordi det spæde barn ikke oplever en skelnen 

mellem yderside og inderside, som den voksne gør i sin relation til andre mennesker. Således kan 

barnets erfaring ikke være en del af dialektikken i reversibiliteten, fordi barnet ikke deltager (Dillon 

1990: 16). På baggrund af denne gennemgang af Leforts argumentation opstiller Dillon et forsvar af 

kødet med tre sammenhængende pointer (A,B og C): 

A. Enhver beskrivelse af fremmedhed må have at gøre med identitet og forskel, fastslår 

Dillon, hvilket også kan forstås som en diskussion af immanens og transcendens. Den anden er altså 

virkelig en anden, men for at jeg kan erfare den anden, må der være noget genkendeligt, fordi  

 

”there must be a common ground on which the other and I can reach each other, but still 

remain in some degree opaque to each other. The other’s world and mine are ambiguously the 

same and different.” (Ibid.: 16).  
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Lefort anerkender ifølge Dillon, at kødet fordrer en indre divergens (écart) forstået som en 

adskillelse og andethed (Lefort 1990: 8), og Dillon er derfor uforstående over for nødvendigheden 

af, at afvise kødet og kræve en tredje term i redegørelsen for andetheden (Dillon 1990: 17). 

B. Ifølge Dillon hævder Lefort, at den husserlianske pointe, at der ikke er tale om genuin 

andethed, hvis det blot er en projiceret mening på et objekt, fordi andethed skal findes og motiveres, 

har inspireret Emmanuel Lévinas, men Lefort overser ifølge Dillon, at dette også har inspireret 

Merleau-Ponty (Ibid.: 17). Problemet er, at Lefort udlægger Merleau-Ponty, som om han hævder, at 

kroppens egen divergens og andethed er en mening, som projiceres på verden af kroppen, hvormed 

kroppen forstås, som det transcendentale ego fungerer hos den sene Husserl: Dvs. med 

udelukkelsen af tingenes transcendens kan man ikke redegøre for det fremmede, da den ingen anden 

betydning har, end den som pålægges dem i konstitutionen. Denne fortolkning af Merleau-Ponty er 

fundamentalt fejlagtig, påpeger Dillon (Ibid.: 17). Ifølge Dillon sidestiller Lefort Kants 

transcendentale selvbevidste enhed med Merleau-Pontys levede krop, idet der for begge antages, at 

de forener og syntetiserer den sansede data i meningsgivende kategorier. Dermed udsættes Merleau-

Ponty for ’organisationskritikken’, som han udsatte intellektualismen for: Hvordan kan man 

forklare, hvilken mening der skal sættes på hvilken del af dyngerne af erfaringer? Problemet er, at 

hvis genstandene ikke selv har nogen mening, så er den mening, som subjektet projicerer på 

genstandene, arbitrær, fordi der ingen grund er til at vælge én mening frem for en anden (Ibid.: 18).  

Dette tog Merleau-Ponty højde for med udgangspunktet i kødets reversibilitet, som beskriver 

subjektets og objektets gensidige forhold, påpeger Dillon (Ibid.: 18). Kødet betyder, at selvom det 

synlige transcenderer synet, så er der mulighed for en reversibilitet mellem den seende og det sete, 

og dette forhold gælder også for problemet med andethed: Det synliges transcendens forhindrer, at 

det kan være det samme som synet. Dvs. genstanden transcenderer subjektet, fordi genstanden har 

en betydning, som subjektet ikke har lagt i den, og derfor er der noget andethed i genstanden. 

Pointen er, siger Dillon, at problemet forbliver uløseligt, hvis der ikke både er lighed og 

forskellighed (sameness and difference). Lefort kan ikke løse disse problemer, fordi han giver 

ligheden primat (alt er blot projektioner og altså det samme), og fordi han reducerer forskellighed til 

noget kroppen har konstitueret/projiceret (Ibid.: 19). 

C. Lefort hævder ifølge Dillon, at barnet ikke oplever nogen adskillelse mellem indre og ydre. 

Så, når barnet derfor ikke projicerer sin andethed på verden, fordi dets verden er uddifferentieret, er 

det forkert af den voksne at projicere en reversibilitet mellem sig selv og barnet på barnet, fordi 

barnet udgør noget oprindeligt andet end den voksne. Problemet med denne opfattelse af barnets 
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position i forhold til den voksne (og verden) er ifølge Dillon, at hvis barnet oprindeligt er noget 

andet end den voksne, hvordan kan barnet da gennem sin opvækst indgå i den voksnes verden? 

Hvordan kan barnet komme til at indgå i den udveksling med den voksne, som man kalder 

opdragelse, læring og dannelse? Med Merleau-Ponty er svaret klart; det kan barnet, fordi barnet er i 

reversibilitetsforhold med verden i kraft af, at begge er kød. Merleau-Ponty hævder, at subjektet kan 

kalibrere med, hvordan den anden oplever verden, fordi begge er af samme verden, og således skal 

begrebet reversibilitet forstås spatialt. Verden forlanger det samme af både subjektet og den anden, 

fx tyngdekraften, sproget, vaner og andre kulturelle særheder. Derfor er der i Leforts eksempel med 

barnet, siger Dillon, intet grundlag for at sige, at barnet er noget helt andet end den voksne, fordi 

også for barnet gælder der en række krav fra verden, som barnet må overholde for at kunne 

overleve. Når børn i stort omfang har overlevet den tidlige barndom, vidner det blandt andet om, at 

barnet på ingen måde er ekskluderet fra reversibiliteten med den voksne (Ibid.: 24). Når Lefort 

iøvrigt hævder, at barnet er noget oprindeligt andet end den voksne, så må dette i sig selv være en 

projektion, idet barnet fremstilles som en modsætning til den voksne.  

Dillons overordnede pointe er, at Merleau-Ponty netop gør rede for subjektets muligheder for 

at have et forhold til andetheden qua kroppens divergens (ècart) (Dillon 1990: 17), men Merleau-

Pontys formidling af subjektets åbenhed er dog ifølge Dillon problematisk (Ibid.: 20). Dillon 

hævder, at Merleau-Ponty tager fejl, når han i ’Les relations avec autrui chez l’enfant’
65

 forudsætter, 

at selv-overdragelsen (self-alienation) er en forudsætning for at kunne overdrage sig til andre og 

dermed at anerkende andre som andre. Problemet knytter sig til Merleau-Pontys udgangspunkt i 

subjektivitetstesen (’verden er kun for mig, som jeg kan erfare den’) og det faktum, at når barnet 

ikke har begreber til at kunne skelne mellem sig selv og den anden, så kan barnet kun opfatte 

andetheden inden for sin egen verden (Ibid.: 20). I subjektivitetstesen inkorporeres bevidstheden ind 

i et rent transcendentalt begreb, men spørgsmålet er, om andetheden bliver nærværende for 

subjektet på grund af interne eller eksterne omstændigheder? Lefort og Dillon er på baggrund af 

Merleau-Pontys ‘L’Expérience d’autrui’ uenige på dette punkt: “Everything transpires as if the 

other person’s intuitions and motor realizations existed in a sort of relation of internal 

encroachment, as if my body and the body of the other person together formed a whole.” (Merleau-

Ponty 1985: 52). (Min understregning). Er tilstedeværelsen af den anden således et internt fænomen 

eller et eksternt indgreb? Merleau-Ponty er selv flertydig på dette punkt, idet han skriver begge 

dele, ’internal encroachment’. Lefort hævder, at andetheden er en intern projektion, idet kroppen 

                                                
65 Jeg refererer til den engelske oversættelse: ’The Child’s Relations with Others’ (1964). 
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indpoder dets interne fission på sin relation til den anden, hvorimod Dillon hævder, at den interne 

fission er baseret på et tidligt eksternt indgreb, idet jeg opdager min egen selv-fremmedgørelse, 

fordi den anden er forskellig fra mig selv: ”[T]hrough the divergence of the other from myself – and 

my internalization or introjection of that alien vantage – I discover my own self-alienation.” (Dillon 

1990: 21). Til at understøtte sin fortolkning refererer Dillon til Merleau-Pontys ‘Le visible et 

l’invisible’: Verden er ”a world which is not projective (n’est pas projectif), but forms its unity 

across incompossibilities (incompossibilités) such that of my world and the world of the other.” 

(Merleau-Ponty 2000b: 215). Andetheden manifesteres altså gennem en uoverkommelighed, der 

påtvinger sig selv på subjektet.  

 Leforts og Dillons uenighed skyldes ifølge Madison dog ikke uklarheder hos Merleau-Ponty, 

men derimod deres egne fejlagtige læsninger af Merleau-Ponty. Madisons fortolkning af Merleau-

Ponty forekommer for mig at være den mest troværdige og brugbare, om end Merleau-Pontys 

tvetydigheder dog ikke helt kan afvises, så gør Madison det bedste forsøg. 

Madison: Kødet viser, at der findes andethed i subjektet 

Ved at referere disse to læsninger af Merleau-Pontys begreb om kødet præsenteres to væsentlige, 

men fejlbehæftede opfattelser af Merleau-Ponty, for som Madison gør opmærksom på, så overses 

det, at Merleau-Ponty ikke søgte at erstatte eller aflyse subjektbegrebet, men derimod at genfortolke 

det på en måde, der overkommer det moderne subjekts solipsisme (Madison 1990: 30). Madison har 

således en række kritiske bemærkninger til både Lefort og Dillon.  

Madison er enig i Dillons indvending mod Lefort; der må være noget fremmed i subjektet for 

at subjektet kan erfare andetheden, men Dillon tager selv fejl, når han hævder, at Merleau-Ponty 

forlod subjektivitetstesen (Madison 1990: 32). Merleau-Pontys metode forblev fænomenologisk, 

men i den intentionelle analyse presser han den til det yderste for at overkomme subjekt/objekt-

problemet. Dette lykkes med begrebet kødet, der beskriver det fremmede som et konstitutivt 

element ved subjektet (Ibid.: 31). Dermed kan Merleau-Ponty overkomme det problem, som Dillon 

ender i, nemlig hvad kommer først; solipsismen eller åbenheden mod den anden? Et af problemerne 

ved både Leforts og Dillons forståelse af kødet er den realistiske opfattelse af begrebet. Det er 

afgørende ikke at forstå kødet som noget, man kan lave empiriske analyser af. For kødet er ”the 
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simple, undeniable phenomenological fact of the matter, as undeniable as is the cogito itself, is that 

the other is woven into the very fabric of selfhood.” (Ibid.: 32).
66

  

I modsætning til Dillons beskrivelse af andetheden som et overgreb udefra hævder Madison, 

at kødet beskriver andetheden som et internt fænomen, men ikke en intern projektion, som Lefort 

hævder. Kødet betyder, at jeg i min refleksion allerede har forudsat, at jeg for mig selv er en anden, 

i og med at andetheden er indskrevet i mig qua kødet, hævder Madison. Således er kødet, som giver 

mig andetheden, også mit kød, og jeg oplever, at der eksisterer alter ego’er og andre mig-selv’er. 

Den anden behøver ikke at foretage et overgreb på mig, for den anden er allerede en konstitutiv del 

af mig i min refleksion (Ibid.: 33). Hver gang jeg ser noget, er den anden allerede til stede for mig. 

Kødet står for inskriptionen af den anden (objektet) i kødet på den samme (subjektet). Den anden er 

indskrevet i subjektets modsatte side, og i overfladen på det spejl, som man kalder selv-bevidsthed 

(Ibid.: 34). Merleau-Ponty forsøgte, hævder Madison, at bevare begrebet om subjektet og at 

overkomme den moderne subjektivisme fra indersiden af subjektiviteten ved at oversætte 

subjektivitetsproblemet for subjektet (Ibid.: 34). Merleau-Ponty. “[T]hey are definitely absent from 

me and I from them. But that distance becomes a strange proximity as soon as one comes back 

home to the perceptible world [i.e. the flesh of the sensible].” (Merleau-Ponty 1964a: 15). Subjektet 

er altså hverken opløst eller solipsistisk: ”[W]henever I try to understand myself the whole fabric of 

the perceptible world comes, too, and with it come the others who are caught in it.” (Ibid.: 15).  

Madison synes imidlertid at overse en kritik af Dillon, som jeg gerne vil anføre: Hvis man 

som Dillon antager, at den andens forskellighed fra mig er årsagen til, at jeg opdager det 

selvfremmedgørende ved mig selv, således at jeg kan erfare den anden, så forekommer det at være 

en cirkelslutning, fordi man derved hævder, at i kraft af, at den anden er forskellig, så kan jeg se, 

han er forskellig. Det fremmede er altså fremmed, fordi det er fremmed for mig. Problemet er, at det 

eksterne overgreb udefra ikke kan redegøre for, hvorfor jeg kan opleve noget som fremmed, 

medmindre det allerede var indeholdt i mig, sådan som Madison hævder, kødet begrebsliggører 

subjektets reversible forhold til objektet. 

                                                
66 Dillons tendens til at læse Merleau-Ponty som empiristisk realisme har Madison også påpeget andetsteds: ”[H]e has a 

tendency to conflate Merleau-Pontys ”perceived world” with the so-called ”real world” of pre-phenomenological, 

objectivist, empiricistic thinking.” (Madison 1992: 124). 

 



   
  82 

 

 

Opsummering 

Lefort hævder, at kødet hos Merleau-Ponty er selvrefererende og dermed ude af stand til at beskrive 

subjektets åbenhed mod verden og den anden. Dette afvises af Dillon, men han anerkender, at 

Merleau-Ponty fejlagtigt tager udgangspunkt i subjektivitetstesen. Madison afviser både Lefort og 

Dillon, og hævder, hvad jeg er enig i, at kødet beskriver, hvordan den anden er vævet ind i 

subjektet. Hvad Dillon og Madison lidt forskelligt har forsvaret Merleau-Ponty med kan dog 

udsættes for en noget anden kritik: Er hele udgangspunktet i subjektet i virkeligheden metafysik? 

Dette søger jeg i det følgende at diskutere – forholdsvis oplagt – med Derrida. 

2. Subjektivitet og nærvær – Merleau-Ponty og Derrida 

Derrida kritiserer enhver insisteren på et uforanderligt nærvær som et grundvilkår for al væren, som 

han under ét betegner som metafysik (Derrida 2002: 72). Han afviser ikke metafysikken, men 

dekonstruerer den ved at lave en omstrukturering af metafysikkens indre, fordi han hævder, at 

metafysikken ikke selv hviler på noget uforanderligt men derimod på forskelle (Olesen 2002: 20). 

Derridas kritik af metafysikken er altså en kritik af teorier, fx subjektfilosofien, der hævder at være 

funderet på eller at kunne finde vejen til ’det samme’ forstået som et noget, der er rent for sig selv 

som et evigt stabilt og statisk punkt for orientering, erkendelse og væren. Således hævder jeg, at det 

er interessant at diskutere, om Merleau-Ponty falder for Derridas kritik af nærværet, fordi Merleau-

Ponty netop forudsætter, at subjektet eksisterer i situeret nærvær i verden. Dette gøres ved at 

diskutere ligheder og forskelle på Derrida og Merleau-Ponty inden for det relevante område.
67

  

Derrida kort 

Derrida begrunder tesen, at metafysikken er funderet på forskelle, ved at antage, at alt er tegn, og 

ved at henvise til Saussure, som viser, at i sproget er tegns betydning alene afhængig af andre tegn 

(Derrida 2002: 58). Intet tegn i sig selv repræsenterer en genstands betydning, fordi denne altid 

konciperes i forhold til de øvrige genstande, som den fungerer sammen med (Ibid.: 50). Fx: Hvis 

man ønsker at finde et ords betydning i en ordbog, finder man et nyt ord for det samme, men slår 

man nu det nye ord op, kommer der blot endnu et nyt ord etc. Der er intet punkt for enden af en 

sådan undersøgelse eller genstand uden for sproget, der fyldestgørende kan definere et ord på en 

objektiv og uforanderlig vis. Til at beskrive dette forhold af forskelle som et grundlæggende vilkår 

                                                
67 Jeg er ikke interesseret i at diskutere deres syn på metafysik, kunst eller politik. For yderligere diskussion af disse 

emner se Dillon (red.) 1997. 
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for sandhed formulerer Derrida ’begrebet’ ’differance’
68

: ”Det, som skrives differance, er altså 

bevægelsen af spil, som gennem noget, der ikke kun er en aktivitet, ’producerer’ disse forskelle, 

disse virkninger af forskelle.” (Ibid.: 59). Dermed skal ikke forstås, at differance er mere oprindelig 

end noget andet eller, at differance er et begreb. Differance er derimod det konstant 

forskelssættende, der gør det nærværende muligt, såfremt det relaterer sig til noget andet end sig 

selv. Det skal bevare sporet af fortiden i sig og lade sig udhule af fremtiden for at kunne konstituere 

nutiden, hævder Derrida (Ibid.: 61).  

Derrida forsøger at genoverveje alle modsætningspar i den vestlige filosofi i forhold til 

differance, og således er subjektbegrebet oplagt at kritisere, fordi der i begrebet, hos fx Descartes og 

Husserl, er forestillingen om bevidstheden for sig selv, som en bestemmelse og virkning. Inspireret 

af Heidegger, Nietzsche og Freud fortsætter Derrida kritikken af denne forestilling om 

bevidsthedens sikkerhed på sig selv, og formulerer det som et spørgsmål om ”nærværets primat som 

bevidsthed.” (Ibid.: 69). Kritikken af nærværet er altså i høj grad en kritik af bevidstheden som det 

statiske og uforanderlige fundament (Ibid.: 67, 69). Det er nødvendigt, siger Derrida, at det 

nærværende subjekt, for at kunne være sig selv, adskiller fra, hvad det ikke er med et interval 

(differance). Med andre ord er det nødvendigt at forstå subjektet, som noget der ikke forstår sig selv 

fuldt ud som et rent fornuftsvæsen, men som grundlæggende defineret i forhold til, hvad det ikke er, 

således at det fremmede er en definerende bestanddel af subjektet.  

Écart og differance 

For at undersøge om Merleau-Ponty falder under Derridas kritik af nærværet, er det oplagt først at 

betragte to centrale begreber, écart og differance. Ifølge Shaun Gallagher er Merleau-Pontys 

”concept of écart [...] similar to Derridas account of différance.” (Gallagher 1997: 140), og alligevel 

er de to begreber forskellige, for i modsætning til differance refererer écart ikke til tekstualitet men 

til kroppen (Ibid.: 143). Ligheden først: ”[B]oth terms designate a non-coincidence of thought with 

itself and a parallel divergence of thought with its object. “ (Dillon 1997: 4). Der er altså lighed i 

deres funktion, men ikke i deres filosofiske indhold, hævder Dillon: Ècart er en decentrering, som 

bygger på perceptuelt nærvær, men differance er for Derrida en ”original repetition modeled on 

arche-writing” (Dillon 1997: 4), som udelukker et perceptuelt nærvær. 

                                                
68 Differance er en neologisme, der kommer af ordet différence, der betyder forskel, som skrives med den uhørlige 

forskel ’a’ i stedet for ’e’ for at vise, at der i ordet differance selv er en forskellighed og foranderlighed konstant på spil. 

Derved trækkes også på difference i præsens participium, différant, hvilket giver begrebet et igangværende præg 

(Derrida 2002: 55). 
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Merleau-Ponty hævder, at perceptionen altid sker fra subjektets perspektiv. Dette kunne 

betragtes som et selv-refererende subjektbegreb, men da perceptionen altid sker på en baggrund af 

noget, så er perceptionen netop ikke selv-refererende, men funderet på forskelle mellem det 

perciperede og baggrunden. Denne forskel udgøres af Merleau-Pontys ècart. For Derrida er der er 

en absolut adskillelse mellem det betegnede (genstand) og det betegnende (tegn), hvilket er 

udgangspunktet for Derridas semiologiske reduktion: Al mening medieres af tegnet, og der er ingen 

mening i objektet i sig selv forud for tegnet. Selvom Derrida afviser subjektbegrebet, så citerer 

Derrida Saussure på samme måde, som Merleau-Pontys subjekt-bevarende teori kunne have gjort: 

”Sproget er nødvendigt for, at sprogbrugeren kan være forståelig […]; men sprogbrugeren er 

nødvendig for, at sproget kan etableres; historisk går sprogbrugerens faktum altid forud.” (Saussure 

1972: 37. I Derrida 2002: 60). Det betyder ifølge Derrida ikke, at Saussure hævder, at der er noget 

vigtigt, der eksisterer uden for sprogets system, hvad Derrida også henviser til (Ibid.: 58, 65), men 

det forekommer at være tilfældet, at Derrida og Merleau-Ponty fortolker Saussure forskelligt på en 

interessant måde: Hvor Derrida, ensidigt optaget af sproget, konkluderer, at ethvert 

henvisningssystem konstitueres af forskelle (Ibid.: 60), så er det Merleau-Pontys pointe, at sproget 

og sprogbrugeren (som en konsekvens af immanensens/transcendensens paradoks) er 

forudsætninger for hinanden (Merleau-Ponty 1995: 12).
69

 Derrida betegner differance som det, der 

”modstår filosofiens grundlæggende modsætning af sansemæssigt og fornuftsmæssigt.” (Derrida 

2002: 50). Således er Derrida og Merleau-Ponty enige om en grundlæggende kritik af 

modernismen. Forskellen er, at Derridas differance alene betegner det foranderlige som en 

modsætning til uforanderlige, som, hævder Derrida, kan genkendes på et spørgsmål om nærvær, 

hvorfor Merleau-Pontys insisteren på subjektets fænomenologiske nærvær med objektet i Derridas 

teori svarer til transcendental metafysik (Ibid.: 54). Problemet for subjektfilosofien er ifølge 

Derrida, at den ikke kan forklare, hvordan subjektet kan have forståelige erfaringer af verden 

uafhængigt af sproget, fordi subjektets bevidsthed om sig selv er indskrevet i sproget, og subjektets 

egen overskridelse er således også afhængig af sprogets system (Ibid.: 65).  

Derrida synes altså at kunne rette en kraftig kritik imod Merleau-Ponty’ subjektfilosofi. Om 

dette er en rammende kritik må dog holdes op imod kritikerens eget alternativ. Således har Patrick 

                                                
69 Immanensens/transcendensens paradoks: På den ene side ser jeg aldrig noget fremmed, men på den anden side kan 

jeg aldrig se genstanden fuldt ud. Pointen er, at hverken subjektet eller objektet er forudgående for hinanden, men er 

skabere af hinanden i kraft af, at objektet situerer subjektet, og subjektet situerer objektet. Ligeledes fungerer subjektet 

ikke uden sproget, men sproget fungerer eller eksisterer heller ikke uden subjektet. 
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Burke (1997) søgt at vise, at der med Merleau-Ponty kan rettes en tilsvarende kritik mod Derrida, 

hvilken jeg i det følgende vil gennemgå for at belyse forholdet mellem Derrida og Merleau-Ponty.  

Differance er den konstitutive kraft ved al spørgen, men derved må differance forudsætte, at 

differance kan fordoble sig tilbage på sig selv og altså blive nærværende for sig selv, som fx et 

subjekt kan. I differance ligger ellers det absolut modsatte af det nærværende subjekt (Burke 1997: 

60). Hvis differance ikke kan fordoble sig tilbage på sig selv, og dermed adskille sig fra sig selv, så 

må differance, ifølge Burke, siges at være statisk, fordi det ellers blot er selv-refererende (Ibid.: 61). 

Problemet knytter sig til, at differance hverken er et begreb, et koncept eller et spørgsmål, eftersom 

spørgsmålet om differance må betyde, at det konstant udsættes på grund af differance selv (Derrida 

2002: 56). Denne udsættelse eller umulighed i overhovedet at stille spørgsmålet sammenligner 

Burke med, hvad Merleau-Ponty kaldte dårlig dialektik, hvor der ingen bevægelse eller reel spørgen 

er. Differance forekommer, ifølge Burke, at være transcendentalt i kantiansk forstand, fordi det 

benævner en ubetinget kondition for sproget og for alle menneskelige erfaringer, der er afhængige 

af sproget (Ibid.: 143). Derrida skriver: Differance ”is no longer simply a concept, but the 

possibility of conceptuality, of the conceptual system and process in general.” (Ibid.: 140). 

Burke stiller forskellen på Derrida og Merleau-Ponty sådan op: Derrida hævder, at det 

forskelssættende spil, differance, aldrig er nærværende. Dette er dog en transcendental illusion, 

fordi spillet af differance bliver fremstillet som en ubetinget, irreducibel kondition, som aldrig 

ændres i det nærværende. Derfor kan Derridas dekonstruktion sammenlignes med en kantiansk 

regressiv analyse, der også forudsætter en ubetinget kondition, nemlig fornuften. Merleau-Ponty 

hævder, at det forskelssættende spil netop forudsætter nærværet – ikke i ren form – men i en ”ever 

emerging totality of present experience.” (Burke 1997: 62). Pointen er at forstå denne evige 

forandring som ’gestalt’: Den betingelse som udkastes, forandres selv af det, betingelsen udkastes 

på, således at det hele, som betingelsen fungerer på, er større end samlingen af dets dele. 

Derrida beskriver differance som det irreducible og nødvendige (Derrida 1973: 134, 140, 141, 

143), men, som Burke noterer, hvis det forholder sig sådan, så må Derridas indsigt forudsætte en 

transparenthed over for den, der formulerer indsigten. Det samme gør sig gældende i forhold til 

Derridas forståelse af differance som en konstant udsættelse og en modsætning til nærvær: Hvis 

differance forudsætter en udsættelse, så må man spørge i forhold til hvad? Udsættelsen må 

forudsætte, hvad differance selv skulle være et begreb mod, nemlig myten om det nærværende 

(Burke 1997: 63). Dette paradoks rammer ikke Merleau-Pontys begreb écart, som ifølge Burke 

fungerer som ”the questioning question at the root of all questioning. ” (Ibid.: 63).  Merleau-Ponty 



   
  86 

 

 

forudsætter, at det, der differentierer, selv er underlagt en konstant investigation, og at kilden til 

differentieringen er nærværende i subjektet. Dette forhold af selv-tilegnelse forudsætter et agerende 

subjekt, som er med til at betinge betingelserne, men derved forandres både betingelserne og 

subjektet, og subjektet fremstår i et differentieret nærvær over for sig selv. 

En anden årsag til, at Merleau-Ponty ikke rammes af samme paradoks som Derrida, er, at 

Merleau-Ponty forstår noget andet ved nærvær end Derrida. Begge er enige om, at det rene selv-

refererende nærvær, der fungerer som et selv-sammenfaldende, uberørt nærvær for subjektet i 

verden, er idealistisk nærværsmetafysik, som må afvises. Men, hvor Derrida ender med en ny 

dualisme mellem nærvær og differance, så formulerer Merleau-Ponty, ifølge Burke, et mere 

fundamentalt begreb om subjektets ”presence-to” (Ibid.: 64). Hverken subjektet eller objektet kan 

selv fundere noget oprindende, men er selv manifestationer af et primordialt nærvær (’Urpräsenz’), 

som Merleau-Ponty senere kaldte for kødet (Ibid.: 64). Burke beskriver kødets oprindende karakter 

som et bogstaveligt sammenfald mellem verdens og kroppens bestanddele. Dermed synes Burke 

dog at overse, at Merleau-Ponty understreger, at der ved kødet ikke skal forstås et fysisk legeme, 

men et grundforhold og slægtskab mellem subjektets og objektets udvekslende og definerende 

forhold. Ikke desto mindre påpeger Burke et interessant forhold: I ’Le visible et l’invisible’ skriver 

Merleau-Ponty: ”The Urpräsentierbarkeit is the flesh” (Merleau-Ponty 2000b: 135). Dermed menes; 

an ”original and fundamental presentability. […] [F]lesh is primordial sensibility, visibility, 

tangibility, audibility, and so on, all modes of an original presentability.” (Burke 1997: 65). Disse 

sansninger er alle med tryk på ’–ability’, og er altså både magten og muligheden
70

 ved 

sansningerne. Magten og muligheden er sammenvævede, men udgør også en differentiering, écart. 

Dette er det sanseliges investigation af sig selv, hvilket kødet gør begrebsligt, hævder Burke (Ibid.: 

65). Merleau-Ponty forstår écart som en magt og mulighed til at ændre det perceptuelle til det som 

kan røres, og senere til det som røres. Merleau-Ponty skriver; ”this relation of the visible with itself 

that traverses me and constitutes me as a seer, this circle which I do not form, which forms me, this 

coiling over of the visible upon the visible.” (Merleau-Ponty 2000b: 142). Ved ’this coiling over’ 

menes, at det sanselige bliver sanseligt for sig selv, dvs. at der findes en sansende (et subjekt). 

Dermed menes ikke, som Lefort tolker det, at noget betragter sig selv, idet der ikke er noget primært 

objekt. Et objekt er kun sanseligt, fordi der findes en sansende, og den sansende er kun sansende, 

fordi vedkommende er sanselig, men ved ’this coiling over’ bliver subjektet og objektet gensidigt 

                                                
70 Jeg oversætter ’power’ and ’potentiality’ til magt og muligheder. 
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sanselige (Burke 1997: 65-66). I forhold til diskussionen om nærværet er det således interessant, at 

Burke konkluderer:  

 

”Therefore, visibility is not the gift of the seer to the world but is rather the original and 

differentiating presentability of the seer to itself, of the world to the seer, of the seer to the 

world, and of the world to itself through the seer.” (Ibid.: 66). 

 

Burkes pointe er, at hvor Derrida afviser nærværet som transcendental metafysik, forudsætter 

Merleau-Ponty et ikke-metafysisk nærvær, der ligger uden for verden i en statisk form. Burke gør 

opmærksom på, at subjektets og objektets fælles udgangspunkt er kødet, eller som Burke påpeger, 

Urpräsentierbarkeit. Dette nærvær aflyser ikke differentieringen, men er netop forudsætningen for, 

at subjektet overhovedet kan være sanseligt og kan sanse objektet, og hvorved der kan ske en 

differentiering og reversibilitet mellem det sansende, sanselige subjekt og det sanselige objekt. 

Kiasme og nærvær 

Jeg vil ikke foretage en sprogfilosofisk diskussion af Merleau-Ponty og Derrida, men det er dog 

interessant at betragte Derridas diskussion af forholdet mellem tegn og genstand som en diskussion 

af forholdet mellem det værende og væren. Derrida hævder, at der er en absolut afgrund mellem 

genstand og tegn, som pr definition ikke kan overkommes af hverken Heideggers ’Eriegnis’ eller 

Merleau-Pontys écart, fordi der intet er før sproget (Dillon 1997: 4). Merleau-Pontys teori afviser 

imidlertid den semiologiske reduktion ved at påpege, at verden er funderende for rationalitet, værdi 

og eksistens, og påpeger modsat Derrida, at der findes betydning i verden, som kan erfares, før det 

sprogligt udsiges, høres eller reflekteres (Ibid.: 5). Dette er Merleau-Pontys pointe med den 

prærefleksive erfaring, som senere videreudvikles i ’Le visible et l’invisible’, hvor verden optræder 

som en definerende bestanddel (kødet) af det decentrerede subjekt. Nærvær for Merleau-Ponty er et 

grundlæggende vilkår for subjektets væren-i-verden, som det blandt andet kommer til udtryk i 

begrebet kiasmen, der er en udveksling mellem subjektet og verden. (Merleau-Ponty 2000b: 154).  

For hverken Merleau-Ponty eller Derrida giver kiasmen mening uden nærvær, men Derrida 

betragter nærværet som en absolut modsætning til differance, forstået som et rent skelnende begreb, 

hvorimod Merleau-Ponty, ifølge Dillon, hævder, at: 

 

”[T]he chiasm is necessarily both infra-referentiality and extra-referentiality: the reference of 

signifiers to themselves which is necessary to establish meaning semantically and 

syntactically can take place only because signifiers draw upon the silent domain of pre-

linguistic perceptual meaning, or non-language significance.” (Dillon 1997: 7-8). 
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Med ”pre-linguistic” forstås altså ikke den ikke-sproglige, men den før-sproglige betydning, og 

Dillon påpeger, at sproget, i Merleau-Pontys forstand, hviler på prærefleksive erfaringer af verden. 

Dermed er der ikke tale om et endegyldigt nærvær i verden eller om et selv-refererende subjekt, og 

således kan Merleau-Ponty tale om nærvær uden at falde for Derridas kritik af subjektet som 

selvrefererende, for som Dillon bemærker:  

 

”We are in touch with ourselves, but this reflexivity is not self-coincidence (since it 

presupposes a difference between the reflecting and the reflected), but neither is it total self-

alienation (since there is a reversibility of touching-touched and thinking-thought). This 

decentered presence to oneself and world, or self-presence mediated by worldly flesh, is what 

Merleau-Ponty seeks to articulate in the figure of the chiasm.” (Ibid.: 10).  

 

Subjektet er altså ikke givet for sig selv, men er dog givet i et nærvær forstået som et 

udvekslingsforhold med verden.  

Opsummering 

Merleau-Ponty kan ikke udsættes for Derridas nærværskritik, fordi hvor Derrida forudsætter en 

absolut afgrund mellem tegn og genstand som en modsætning til nærværet, dér hævder Merleau-

Ponty, at der er et udvekslingsforhold mellem tegn og genstand. Derfor kan Merleau-Ponty hævde, 

at der er et nærvær, fordi der ikke forudsættes noget selvrefererende, men derimod en kiasmatisk 

reversibilitet mellem subjektet og verden baseret på, at de begge er kød (Dillon 1992: 136). En 

sammenligning med Derrida, som ofte nævnes som en postmoderne tænker, giver anledning til at 

overveje, om der er postmodernistiske aspekter i Merleau-Pontys tænkning. 

3. Merleau-Ponty og postmodernismen 

Om Merleau-Ponty er en postmoderne tænker er vidt diskuteret
71

. Jeg vil med denne diskussion 

søge at gøre radikaliteten i Merleau-Pontys tænkning mere klar, samt vise at Merleau-Pontys 

tænkning af subjektet er interessant i en sen- eller postmoderne tid, hvor subjektbegrebet ofte er 

kritiseret (Christensen & Zahavi 2003: 5).  

’Oxford Companion to Philosophy’ definerer postmodernisme således: “In philosophical 

terms postmodernism shares something with the critique of Enlightenment values and truth-claims 

mounted by thinkers of a liberal-communitarian persuasion.” (Honderich 1995: 708). Tilsvarende 

kritiserede Merleau-Ponty den intellektualistiske filosofi for at overse, at fornuften selv beror på 

                                                
71 For yderligere diskussion af Merleau-Ponty som en postmodernistisk filosof se Busch & Gallagher (1992). 
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kropslige erfaringer af verden, som er menneskets måde at være-i-verden på. Men Merleau-Ponty 

bibeholder subjektbegrebet, som i den postmodernistiske litteratur (inspireret af Heidegger) er søgt 

opløst, fordi der af subjektbegrebet følger en modernistisk objektivisme. Madison gør imidlertid 

opmærksom på, at subjektbegrebet hos Merleau-Ponty ikke skal forstås i en moderne men i en 

postmoderne betydning (Madison 1990: 31). For Merleau-Ponty omformulerede subjektet, så det 

ikke skal opfattes som noget, der blot refererer til sig selv, men som et sanseligt sansende, der 

indeholder den anden som en del af sin egen definition. Dette er pointen med kødet, som ifølge 

Madison er ”the presence of the other in the same” (Ibid.: 31). Risikoen ved at følge Dillons 

ovenstående udlægning af Merleau-Ponty er, ifølge Madison, desværre, at det decentrerede subjekt 

kan tabes af syne til fordel for en empirisk forståelse af subjektets før-sproglige erfaringer af verden 

(Dillon 1992: 130). Derved mistes den radikalitet, som Madison hævder at kunne læse i Merleau-

Ponty, og som jeg er enig med Madison i findes (Madison 1992: 124-126). Dillon afviser imidlertid 

en postmoderne fortolkning af Merleau-Ponty, fordi han påpeger, at Merleau-Ponty ikke opgav 

fornuften som en positiv værdi for rationalitetens transcendens eller ’et noget’ uden for sproget 

(Dillon 1992: 130).  

Merleau-Ponty skal, ifølge Madison, ikke vurderes i forhold til, hvordan hans arvtagere 

tænker, men når han alligevel kan argumenterer for, at Merleau-Ponty er postmodernist, skyldes det 

(hvilket Dillon og Madison er enige om), at den vestlige kultur er gennemsyret af adskillelsen af 

krop og bevidsthed, og at det er nødvendigt, at kulturen flytter sig fra denne dualistiske ontologi. 

Dette skifte, som Merleau-Ponty beskriver, hævder Madison netop er en postmodernistisk 

tankegang. Ved altså at søge opløsningen af det modernes dualismer, som Merleau-Ponty under ét 

diskuterer som immanensens/transcendens paradoks, er Merleau-Ponty altså en postmodernistisk 

tænker (Madison 1992: 122). Denne konklusion er jeg enig i.  

At Merleau-Ponty ikke opgiver subjektbegrebet, er en modsætning til det meste af den 

postmodernistiske litteratur. Ikke desto mindre hævder Madison, at Merleau-Ponty bevarer 

subjektet og er postmodernistisk, fordi kødet er udtryk for en konstant reversibilitet mellem det 

sansende og den sansende, og decentrerer subjektet uden at opløse det (Madison 1990: 31).  

Ligeledes synes Merleau-Ponty, i modsætning til andre tendenser i den postmodernistiske litteratur, 

ikke at forlade filosofien til fordel for eksempelvis Marx’ og Nietzsches negering af metafysikken 

(Madison 1992: 121). Filosofien skal tværtimod forklare menneskelivet, hvilket netop ikke er en 

modsætning til at hævde, at kroppen er subjektets måde at være-i-verden på. Merleau-Ponty 

omformulerer modernismens subjektbegreb for at forklare, hvad man skal forstå ved et subjekt, som 
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hverken er ren fornuft eller transparent for sig selv, men som på én gang er fænomenologisk 

erfarende, strukturalistisk indlejret og hermeneutisk fortolkende. Dertil hævder jeg, inspireret af 

Madison, at Merleau-Pontys kropssubjekt er opklarende i postmodernistisk forstand, idet der 

argumenteres for et decentreret subjekt, som, qua kødet, deler et primordialt slægtskab med alt 

synligt. Dette er definerende for subjektet og betyder, at i udviklingen af subjektet og dennes 

omverden perciperes verden perspektivisk. Subjektets perceptioner er prærefleksive og betinges af 

konteksten og tidligere erfaringer, som nye erfaringer perciperes på baggrund af. Uden at være selv-

refererende er subjektet dog fortsat centrum for egne erfaringer, som er grundlag for subjektets 

rationalitet, men det betyder ikke, at subjektets erfaringer i sig selv er rationelle. Perceptionen 

fungerer som en læsning af figurer på baggrunde, som øver en indflydelse på hinanden, således at 

subjektet og verden opstår af hinanden.  

Opsummering 

Dillon og Madison er uenige om, hvorvidt Merleau-Ponty kan læses som en postmodernistisk 

filosof, fordi Merleau-Ponty på den ene side anvender modernistiske begreber, såsom subjektet, 

rationalitet og filosofi, men på den anden side tilbyder en genfortælling af disse i en forståelse, der 

trækker på postmodernismen tendens til kontingens og flertydighed. Jeg hævder på baggrund af 

Madison, at Merleau-Ponty kan læses som værende postmodernistisk, men er også enig i, at 

Merleau-Ponty ikke skal vurderes i forhold til postmodernismen – det er hans filosofi alt for 

interessant til. 

Ovenstående tre diskussionsafsnit har blandt andet belyst, hvordan subjektet kan være åbent 

over for den anden. I det følgende tager jeg dette et skridt videre, idet jeg vil forsøge at lave en 

perspektivering af Merleau-Pontys kropssubjekt på dannelsesdiskussionen. Dette forudsætter en 

eksisterende og relevant model, samt en sammenligning af ligheder og forskelle mellem denne og 

det, som jeg hævder, er Merleau-Pontys bidrag til dannelsesdiskussionen. Den valgte model er Paul 

Ricoeurs trefoldige mimesismodel. 

4. Merleau-Ponty og Ricoeurs mimetiske dannelsesbegreb 

Introduktion 

Merleau-Pontys subjektbegreb udtrykker en konstant udvekslen mellem subjektet og verden, men 

der ligger ikke i Merleau-Pontys tænkning af subjektet en idé om, at subjektet dannes i denne 

proces. Jeg vil derfor i det følgende søge at betragte Paul Ricoeurs dannelsesmodel, den trefoldige 
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mimesis, med henblik på at forstå Merleau-Pontys teori om kropssubjektet som et bidrag til 

dannelseslitteraturen. At dette forekommer teoretisk muligt skyldes primært, at Ricoeurs model 

synes at bygge på en række af de samme forudsætninger som Merleau-Pontys teori. Hermansen og 

Rendtorff (2002) skriver i den forbindelse om Ricoeur: ”Ricoeurs tænkning er blevet betegnet som 

kritisk hermeneutik, der ’poder’ det hermeneutiske projekt på den fænomenologiske filosofi.” 

(Ibid.: 13). Ricoeur og Merleau-Ponty hævder altså begge, at der er en forbindelse mellem 

fænomenologien og hermeneutikken. Som Merleau-Ponty lægger Ricoeur også afstand til Husserls 

fænomenologiske reduktion og en essensbeskrivelse af ideale objekter. Begge tager tillige 

udgangspunkt i et selv eller subjekt, men hvor Ricoeur begynder ved bevidsthedens intentionalitet 

(Ibid.: 13), fokuserer Merleau-Ponty som bekendt på kroppens intentionalitet. Det betyder selvsagt, 

at der er væsentlige forskelle mellem Ricoeur og Merleau-Ponty, som konkret drejer sig om 

forskelle på henholdsvis det sårede cogito og det decentrerede subjekt. Denne forskel hænger også 

sammen med Ricoeurs pointering af fortolknings ’distance’ i forhold til Merleau-Pontys 

argumentation for écart. På baggrund af disse ligheder og forskelle vil jeg forsøge at fremhæve, 

hvad Merleau-Pontys teori kan bidrage med til dannelsesproblematikken.  

Ricoeur kort 

Ricoeur udvikler en hermeneutik, som er en kritik af Gadamer, der hævder, at menneskets 

virkelighedsopfattelse er sprogligt betinget (Gustavsson 2003: 107). Gennem et opgør med sproget 

forsøger Ricoeur at formulere et alternativ. Målet er, at den kulturelle arv må genoprettes på en ny 

måde, hvor tilhørsfoldet er underordnet, således at den kritiske holdning til kulturen etableres på 

baggrund af en dialektik mellem at føle tilhørsforhold og at være distanceret (Ricoeur 2002b: 33). 

Ricoeur hævder, at fortolkning af tekster må tage udgangspunkt i, at virkeligheden findes uden for 

sproget, og at opfattelsen af virkeligheden ikke er sprogligt betinget. Ricoeur fastholder dog et 

fokus på kommunikationen og hævder, at selvet er skabt af kommunikationen og forstår sig selv 

gennem de aftryk og spor, det har sat i virkeligheden – primært i form af de genstande i den 

kulturelle arv, der er under konstant forandring i en proces af innovation og sedimentering (Ricoeur 

2002: 98). Traditionen er altså ikke autoritær, men kan fortolkes, hvilket er afgørende nødvendigt 

for at kunne formulere sin interesse i at være fri. Med Ricoeurs dialogbegreb som dannelseserfaring 

lanceres en idé om mimesis som fortolkning (Ibid.: 76). Mimesis er en imitation, dvs. ikke en kopi, 

men en genfortælling. Mimesis er ikke en sprogliggørelse af en situation, men en handlen og derved 

at sætte spor i verden, hvorved selvet forstår sig selv. 
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Mimesismodellen 

Ifølge Ricoeur beskriver den trefoldige mimesis dannelseserfaringen, og enhver fortælling eller 

aktivitet gennemgår tre niveauer, mimesis I-III. Mimesis I er præfigureringen, dvs. almindelig 

forudforståelse, som indbefatter: a. kompetencen til at kende dagligdagens strukturer, b. at kunne 

forstå disses symboler og c. en forståelse af tiden i dagligdagen (Ricoeur 2002: 78). Mimesis II er 

konfigureringen, dvs. den skabende aktivitet og består i at ’sam-tage’ detailhandlingerne i udtrykket 

af handlingens pointe og tema (Ricoeur 2002: 94, Kemp 1999:35). Mimesis III er refigureringen, 

dvs. anvendelsen og tilegnelsen af handlingen, hvorved selvet forandres (Kemp 1999: 36). 

Modellen betyder dannelsesmæssigt, at selvet udvikles i en proces af mødet med omgivelserne, som 

sammenfattes og derefter indoptages. Dannelsen er altså afhængig af omgivelserne, men de 

forårsager ikke selvets ligefremme proportionelle reproduktion af omgivelserne, fordi 

konfigureringen indeholder: 1. en skematisering, dvs. en skabende forestillingsevne og 2. 

traditionen, dvs. både en aflejring og fornyelse af indtrykkene, således at refigureringen fremstår 

som skæringspunktet mellem selvet og verden i selvets nydefinering af verden. (Ricoeur 2002: 

96pp, Hansbøl og Krejsler 2004: 51).  

Ricoeurs mimesismodel fremstår således som en væsentlig tilføjelse til dannelsesteorier 

generelt, som forsøger at forbinde praktiske erfaringer med dannelse, idet selvets dannelse er 

afhængigt af omgivelserne, men ikke uden muligheder for at genfortælle dem og derved at danne 

sig selv. Dette element af genfortælling er eksempelvis dannende for eleven, fordi denne lærer at 

forholde sig til sig selv, som læreren gjorde det i sin selvforståelse.
72

 Hvad der kommer før og efter 

elevens efterligning af læreren er netop, hvad Ricoeur formulerer med sin trefoldige mimesis, hvor 

præfigurationen kommer før og refigurationen efter konfigurationen. I og med at Ricoeurs 

fortolkningsteori beskriver en dannende genfortælling og selvets selvstændighed i det sociales 

mangfoldige påvirkninger, så overkommer selvets fortolkninger af det sociale derved skellet 

mellem demokratisk og personlig dannelse. Dermed beskriver Ricoeurs dannelsesmodel, hvordan 

dannelsens tvetydighed mellem forbillede og proces kan betragtes under ét. Gustavsson hævder, at 

”dannelse er i bund og grund en sammensmeltning af den frie proces og målet, og begge må være til 

stede i en levende forestilling om dannelse.” (Gustavsson 2003: 89). Gustavssons pointe er 

betegnende for potentialet i Ricoeurs dannelsesmodel. Overkommelsen af skellet mellem personlig 

og demokratisk dannelse, forstået som henholdsvis et snævert personligt mål kontra et 

                                                
72 Fra et pædagogisk filosofisk perspektiv har Ricoeurs model inspireret Peter Kemp til at slutte, at den er relevant for 

mesterlære (Kemp 2005).  
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samfundsmæssigt krav, er således et korrelat til Ricoeurs forening af den subjektive og objektive tid 

i den fortalte tid, dvs. subjektets genfortælling af fortiden (Kemp 2001: 40-41).  

Beskrivelsen af subjektets og objektets sammenvævning er netop Merleau-Pontys projekt. 

Derfor synes mimesismodellen at være relevant at inddrage som en påpegning af, hvad Merleau-

Pontys teori kan bidrage med til dannelsesdiskussionen. For at gøre dette mere klart vil jeg i det 

følgende diskutere nogle relevante skæringspunkter mellem Ricoeur og Merleau-Ponty.  

Forskelle, ligheder og ’nye’ forskelle mellem Ricoeur og Merleau-Ponty 

Ricoeur har kaldt Merleau-Ponty for den største franske fænomenolog (Ricoeur 1967b: 1), men har 

dog både direkte og indirekte problematiseret Merleau-Pontys tidlige antagelser om perceptionens 

primat (Busch 1992: 25): ”In Merleau-Ponty [...] the description of the ’owned body’ is entirely in 

the service of a philosophy of […] an exorcism of strandpointless thinking.” (Ricoeur 1967: 209). 

Ricoeur fortsætter kritikken i ‘Fallible Man’ (1965), som qua det ovenstående synes at være en 

indirekte kommentar til Merleau-Ponty: ”All perception is perspectival. But how could I recognize 

a perspective, in the very act of perceiving, if in some way I did not escape from my perspective?” 

(Ricoeur 1965: 40). Modsat Merleau-Pontys tidlige udgangspunkt i perceptionen som greb om 

verden hævder Ricoeur:  

 

”I anticipate the thing itself by relating the side that I see to those I do not see but which I 

know. I judge of the entire thing by going beyond its given side into the thing itself. This 

transgression is the intention to signify.” (Ricoeur 1965: 41).  

 

Ricoeur hævder yderligere, at det er sproget, der giver perceptionen mening (Ricoeur 1965: 45) i 

modsætning til Merleau-Ponty, der hævder, at det er perceptionen, der er grundlaget for sproget 

(Merleau-Ponty 1995: 10). Dermed synes forskellen mellem Ricoeur og Merleau-Ponty i første 

omgang at være, at Ricoeur forekommer intellektualistisk i forhold til Merleau-Pontys 

eksistentialistiske og kropslige udgangspunkt (Busch 1992: 27).  

Begge filosoffer ændrede ifølge Busch senere deres respektive synspunkter, således at 

Merleau-Ponty som bekendt forlod den ensidige fokusering på perceptionen for at forbinde 

subjektets kropslige og sociale betingelser, såsom sproglige betingelser (Ibid.: 29). Ricoeur (1982) 

skiftede sit synspunkt fra at hævde, at sproget er, hvad Busch karikerende kalder et ’view from 

nowhere’, til at være et udtryk for væren-i-verden, hvilket skal forstås som, at en overskridelse af 

perspektivet ikke er sprogets supplement til den kropslige erfaring, men selve mødet med den anden 

og dennes udtrykte perspektiv (Ibid.: 30). Selvet er ifølge Ricoeur det sårede cogito, som har 
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erkendt, at det ikke har en absolut kontrol over sine bevidsthedsfænomener (Hermansen & 

Rendtorff 2002: 16). Dette giver mulighed for at tale om et ’fælles udgangspunkt’ for Ricoeur og 

Merleau-Ponty, nemlig kommunikation (Busch 1992: 31). I ’Le visible et l’invisible’ har Merleau-

Ponty således forladt den ’naturlige’ perception og diskuterer, hvordan subjektet er nødt til at 

forholde sig til verden som fortolket. I dette citat minder Merleau-Pontys argument for 

genfortælling om Ricoeurs mimesismodel: 

 

“And likewise there is no real coinciding with the being of the past: if the pure memory is the 

former present preserved, and if, in the act of recalling, I really become again what I was, it 

becomes impossible to see how it could open to me the dimensions of the past. And if in 

being inscribed within me each present loses its flesh, if the pure memory into which it is 

changed is an invisible, then there is indeed a past, but no coinciding with it – I am separated 

from it by the whole thickness of my present; it is mine only by finding in some way a place 

in my present, in making itself present anew.” (Merleau-Ponty 2000b.: 122). (Min 

understegning). 

 

Subjektet er definitivt adskilt fra fortiden, som kun kan gøres nærværende på ny ved at genfortælle 

den. Tilsvarende er subjektets forhold til sig selv afhængigt af den anden som en definerende 

bestanddel, hvilket er en opfattelse af subjektet, som Merleau-Ponty deler med Ricoeur. 

Mimesismodellen tog netop udgangspunkt i et ikke-selvrefererende selv, og således forekommer 

mimesis og det sårede selv at stemme overens med Merleau-Pontys decentrerede kropssubjekt.  

Når jeg påstår, at Merleau-Pontys teori har relevans for dannelsesproblematikken, så skyldes 

det ikke, at Merleau-Pontys teori eksplicit handler om dannelse, men at den handler om subjektet. 

Ricoeur har som Merleau-Ponty bevaret subjektet eller selvet som et udgangspunkt for beskrivelsen 

af dannelse, etik og væren. Relevansen af Merleau-Pontys kropssubjekt i dannelsesdiskussionen er, 

at subjektet skal forstås som en del af den verden, subjektet beskriver, som også beskriver subjektet. 

Merleau-Ponty forekommer altså at være på linje med Ricoeur i beskrivelsen af subjektets dannelse, 

men for at kunne betragte, hvad Merleau-Ponty selv bidrager med, er det nødvendigt at se på de 

forskelle, der trods alt eksisterer mellem dem, og disse drejer sig netop om subjektbegrebet. 

Distance og écart 

Selvom Ricoeur og Merleau-Ponty er enige om at beskrive subjektet i forhold til et ikke-

sammenfald (det sårede cogito og det decentrerede subjekt), så er der betydelige forskelle mellem 

dem, hvad angår deres opfattelser af, hvordan dette ikke-sammenfald skal forstås. For Ricoeur 

betyder det distancering, og han kalder ikke-sammenfaldet for ”a fundamental characteristic of the 

very historicity of human experience, namely, that it is communication in and through distance.” 
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(Ricoeur 1981: 131). Den menneskelige erfaring er ifølge Ricoeur kendetegnende ved afstanden, 

fordi erfaringen er medieret af sproget. Distanceringen skabes af objektificeringen af mennesket 

gennem diskursen og menneskelige produkter (Ibid.: 38). Hvis sproget dermed er en forudsætning 

for erfaringen, så synes Buschs tidligere påpegning af, at Ricoeur havde skiftet synspunkt fra at 

hævde at sproget er et ’view from nowhere’ til at være et udtryk for væren-i-verden, hermed at blive 

nuanceret. Dette synes klart, hvis man sammenligner med Merleau-Pontys opfattelse af ikke-

sammefaldet, nemlig écart: 

 

”It is therefore necessary that the deflection (écart), without which the experience of the thing 

or of the past would fall to zero, be also an openness upon the thing itself, to the past itself, 

that it enter into their definition. What is given, then, is not the naked thing, the past itself 

such as it was in its own time, but rather the thing ready to be seen, pregnant – in principle as 

well as in fact – with all the visions one can have of it, the past such as it was one day plus an 

inexplicable alteration, as strange distance – bound in principle as well as in fact to a recalling 

that spans that distance but does not nullify it. What there is not a coinciding by principle or a 

presumptive coinciding and a factual non-coinciding, a bad or abortive truth, but a privative 

non-coinciding, coinciding from afar, a divergence, and something like a “good error”.” 

(Merleau-Ponty 2000b: 124-125). 

 

Ècart benævner en konstant distance, men modsat Ricoeur, så påpeger Busch, at for Merleau-Ponty 

er distancen ”not the product of objectification, but the condition of finite existence as such.” 

(Busch 1992: 33). Således er distancen eller ècart grundlæggende for al værendes væren, hævder 

Busch om Merleau-Ponty. Dertil synes det dog at være nødvendigt at tilføje i forhold til det 

foregående afsnit om Derrida, at modsat Derridas differance og modsat en mulig misforståelse i 

Buschs fortolkning, at Merleau-Ponty ikke forstår écart som et rent diakritisk begreb, men som en 

betegnelse for en divergens og en kiasmatisk reversibilitet mellem subjektet og objektet. Busch 

viser dog, at der hos Ricoeur og Merleau-Ponty er afgørende forskel på, hvordan distance opfattes, 

idet Ricoeur hævder, at distancen er grundlæggende for menneskelig erfaring, fordi den altid sker i 

kraft af kommunikation. Merleau-Ponty argumenterer derimod for, at écart er et grundlæggende 

ikke-sammenfald, der er en forudsætning for eksistensen og dermed også for kommunikation. Men 

hvad betyder det for subjektbegrebet og dermed for dannelse? 

Det sårede og decentrerede subjekt 

Hermansen og Rendtorff påpeger, at Ricoeur hævder, at selvets dannelse eller selvdannelsen ikke er 

forudsætningsløs, men er forudsat af en kropslig og historisk virkelighed. Det, der synes at afvige 
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fra Merleau-Ponty i denne ellers samsvarende opfattelse af subjektet udvikling, er, at subjektet, i 

følge Ricoeur, i  

 

”fortolkningsprocessen gennemløber [...] sine egne forudsætninger og betingelserne for 

eksistensen i en bevidsthedens arkæologi, der samtidig er en forudsætning for en ny og mere 

reflekteret subjektivitet.” (Hermansen og Rendtorff 2002: 16).  

 

Så selvom der er tale om selvets indlejring i verden, så er Ricoeurs dekonstruktion af subjektet 

sigtet på et selvrefleksionsprojekt, hævder Hermansen og Rendtorff. Dermed fastholdes en 

differentiering mellem subjektet og objektet, hvilket Merleau-Ponty i udgangspunktet er enig i, 

såfremt der er tale om en sammenvævning af de to. Spørgsmålet er derfor, hvor tæt Ricoeur og 

Merleau-Ponty opfatter denne sammenvævning, samt hvilket begreb om subjektet det efterlader?  

Jeg har tidligere redegjort for Merleau-Pontys position, og vil her blot referere til subjektets 

forhold til verden som et kødeligt slægtskab, der fordrer en konstant kiasmatisk reversibilitet i et så 

tæt forhold, at subjektet nærmest er opløst i sit forhold til objektet. Man kan diskutere, som Busch 

(1992: 34), Madison (1990: 27-34) og Dillon (1990: 20) gør, om der overhovedet er et subjekt 

tilbage hos den sene Merleau-Ponty. Jeg erklærer mig enig med Madison i, at Merleau-Ponty netop 

bevarede et subjektbegreb, fordi der ellers ikke ville være nogen mening med Merleau-Pontys 

begrebsapparat, der opererer med perception som læsning, reversibilitet mellem subjektet og 

objektet i kiasmen, eller begreb som écart, som er konstant forskelssættende mellem subjektet og 

verden. Derfor kan man slutte, at Merleau-Ponty bevarer et subjekt, der er decentreret. 

Ricoeur, derimod, er ikke flertydig: Der er et selv (Ricoeur 1992: 2). Selvet er forudsætningen 

for, at man kan tale om noget, der dannes, men selvet er også en forudsætning for, at det giver 

mening at tale om moralsk ansvar. Uden at ville foretage en diskussion af moral kan Ricoeurs 

begreb om selvet tydeliggøres ved, at han hævder, at ’Den gyldne Regel’ (’du skal behandle andre, 

som du ønsker, de behandler dig’) funderer en moralsk universalitet (Kemp 2001: 40). Ricoeur:  

 

”[W]e shall interpret the Golden Rule as the transitional structure between solicitude and the 

categorical imperative, by which I must treat humanity in my own person and in that of others 

as an end itself and not simply as a means.” (Ricoeur 1992: 190n). 

 

Det betyder, at Ricoeur forstår fortolkning som en bevidst proces, der godt nok ikke forudsætter et 

selv-refererende subjekt, men derimod et subjekt, der trods indlejringen i historien og det sociale er 

i stand til at stille sig på afstand af historien og det sociale i en fortolkningsproces. Således er 

hermeneutikken hos Ricoeur refleksion.  
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I Merleau-Pontys udvikling af det decentrerede kropssubjekt diskuterer han, hvad der synes 

overset af Ricoeur i dennes selvbegreb, nemlig at et subjekt på afstand af objektet risikerer at 

projicere sig selv på objektet. I arbejdsnoterne hedder det: ”Do we have the right to comprehend the 

time, the space of the child as undifferentiation of our  time, of our space, etc…?” (Merleau-Ponty 

2000b: 203). Merleau-Ponty beklager, at han i ‘Phénoménologie de la perception’ begyndte med 

distinktionen ’bevidsthed – objekt’ (Ibid.: 200). Derfor er Merleau-Pontys decentrerede 

kropssubjekt væsentlig forskelligt fra Ricoeurs kantianske selvbegreb – det sårede cogito. På den 

ene side kan man således hævde, at Merleau-Pontys subjekt er opløst – dog ikke som hos 

inspirationskilden Heidegger eller arvtageren Derrida, da Merleau-Ponty bevarer subjektet som et 

udgangspunkt for erfaringen. På den anden side kan man hævde, at Ricoeurs sårede cogito ikke er 

så såret endda, og jeg vil pege på to forhold: 1. Ved at hævde, at der findes en universel moralsk 

fordring, kræves et ’view from nowhere’ for at sandsynliggøre dette. Og 2. Ved at forudsætte, at 

den anden ønsker at blive behandlet, som jeg selv ønsker at blive behandlet, forudsættes også, at jeg 

har legitimiteten og evnen til at formulere på et individuelt niveau, hvad der bør gælde på et 

universelt niveau uden meditation på et intersubjektivt niveau.
73

 Således forekommer Ricoeurs 

sårede cogito hverken ukampdygtigt eller stækket i sin opfattelse af egne bevidsthedsfænomener, 

men derimod refleksivt fortolkende af sig selv og verden. 

Opsummering 

I forhold til dannelse handler Ricoeurs kritik af Merleau-Pontys begreb om den perspektiviske 

perception om umuligheden i at betragte perception som et grundlag for dannelse, idet perceptionen 

er endelig modsat refleksionens uendelighed:  

 

”Therefore, I am not merely a situated onlooker, but a being who intends and expresses as an 

intentional transgression of the situation. As soon as I speak, I speak of things in their absence 

and in terms of their non-perceived sides.” (Ricoeur 1965: 41). 

“One can only wonder […] how the moment of reflection on the unreflected, how the 

devotion to universality and truth, and finally how the philosophical act itself are possible if 

man is so completely identified with his insertion into his field of perception, action, and life.” 

(Ricoeur 1967: 209). 

 

Således er to ting klart: 1. Ricoeurs sårede cogito er refleksivt og i stand til at stille sig på en vis 

afstand af verden for at kunne danne sig selv. 2. Merleau-Pontys decentrerede subjekt er tæt 

sammenvævet med verden. Hvad er så Merleau-Pontys bidrag til dannelsen? 

                                                
73 Dette argument imod Den gyldne Regel var oprindeligt Merleau-Pontys kritik af Sartre (Merleau-Ponty 1973: 200). 
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Merleau-Pontys dannelsesmæssige bidrag 

Mimesismodellen beskriver for det første subjektets indlejring i og genfortælling af historien, 

hvormed der afvises et uafhængigt, selvrefererende subjekt, der fungerer, oplever og genfortæller 

oplevelserne af verden. Der er tværtimod tale om et subjekt, der har erkendt og fortsat erkender, at 

det er afhængigt og påvirkes af den verden, som subjektet forsøger at beskrive. Således beskriver 

mimesismodellen for det andet en overskridelse af dualismen mellem subjektet og objektet.  

Forskellen mellem Ricoeur og Merleau-Ponty er, at Ricoeur forstår hermeneutikken som 

refleksion, mens Merleau-Ponty forstår hermeneutik som perception. Som Gallagher gør 

opmærksom på (1992: 3), så er Merleau-Pontys hermeneutik (selvom han ikke selv brugte ordet) 

ikke optaget af tekstuel fortolkning, som er præget af intellektualisme, men af en hermeneutisk 

teori, ”that identifies the embodied subject as the seat of interpretation.” (Gallagher 1992: 3). 

Perceptionen er altså en fortolkende natur, fordi perceptionen altid er omgivet af mening. Merleau-

Ponty siger selv: ”[T]o perceive other people is to decipher a language.” (Merleau-Ponty 1985: 45). 

Merleau-Pontys hermeneutik beskriver derved en fortolkningsproces, der afviser muligheden af at 

kunne stille sig på afstand af verden, og hævder som Ricoeur, at subjektet ikke er selv-refererende. 

Men modsat Ricoeur sker subjektets perceptuelle fortolkning af verden før refleksionen som et 

grundlag for refleksionen, og dermed også før subjektet kan stille sig på afstand af verden. 

Ligheden mellem perception og læsning skal forstås som en fortolkning af verden i perceptionens 

umiddelbare skelnen mellem figur og baggrund, som svarer til den hermeneutiske skelnen mellem 

del og helhed. På denne måde er kropsligheden ikke bare en indlejring og opløsning af subjektet i 

verden, men tillige subjektets åbenhed mod og rudimentære genfortælling af verden. 

 Løvlie fremhæver også sammenhængen mellem krop og dannelse som grundlæggende:  

 

”[I]t is up to the body and the world together to define their boundaries, which may be seen as 

a phenomenological version of the dialectical self-world relationship that underpinned 

classical Bildung.” (Løvlie 2004: 123). 

 

Løvlies pointe er, at dannelse grundlæggende er en vekselvirkning mellem selvet og verden. I den 

forbindelse er kroppen, og særligt kødet, et aktuelt begreb, fordi mulighederne for vekselvirkningen 

netop er begrebsliggjort. Derved skal dannelse ikke forstås som noget fast, men som et grænsesnit: 

”Grensesnittet er en postmoderne versjon av det klassiske begrep om danning som transfomasjon av 

selvet og kulturen.” (Løvlie 2003: 348). Løvlie introducerer Donna Haraways ’Cyborg’ (1985) som 

et billede på selvets konstante udveksling med verden: 
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”Kyborgen transfomerer Humboldts opprinnelige innsikt om danning som vekselvirkning via 

Deweys idé om danning som interaksjon til en teknokulturell kontekst, nå med grensesnitt 

som danningens begrep og utfordring.” (Løvlie 2003: 355).  

 

Kroppens betydning for dannelse skal forstås som en ikke sproglig medieret vekselvirkning mellem 

kroppen og verden, hvilket Cyborgen er et eksempel på. Det betyder ikke, at man skal placere 

kroppen i grænsesnittet, for det forudsætter noget uafhængigt i kroppen, men man skal forstå 

kroppen som en forudsætning for vekselvirkningen og subjektets kiasmatiske forhold til verden. 

Ydermere hævder Hansen, at selvets dannelse må forstås i forhold til den kropslige håndtering af 

genstande og deraf følgende identifikation med disse (Hansen 2004: 71). Selvdannelsen må derfor 

begynde med kroppen. 

Det, som Merleau-Ponty bidrager med til mimesismodellen, er, at subjektet og objektet ikke 

blot forbindes af et medierende sprog eller spor, men at der kan peges på at sammenfald mellem 

subjektet og objektet, som ikke skyldes menneskelige produkter, men at der til grund for 

produktionen af alt dette eksisterer et slægtskab mellem subjektet og objektet, som er kødet. 

Subjektet eksisterer qua kroppen i verden på en måde, som er grundlæggende for, hvad der 

produceres. Dermed er indlejringen i verden, som Ricoeur beskriver i mimesis I, ikke blot et 

udgangspunkt for en senere bevidst og intellektualistisk fortolkning, men er i sig selv et 

reversibilitetsforhold mellem subjektet og objektet. Ricoeurs beskrivelse af dannelsen som en 

selvoverskridelse er ifølge Merleau-Pontys teori om kropssubjektet ikke en særlig hændelse eller et 

resultat, men derimod er betingelse for menneskelivet, idet subjektet pr. definition konstant bliver 

overskredet af den anden og verden. Dermed er kødet grundlæggende for, at der overhovedet kan 

være tale om dannelse efter fx mimesismodellen. 

Modellen viser, hvordan dannelsen sker, men Merleau-Pontys bidrag til dette er at vise, 

hvorfor dannelsen overhovedet er mulig: Ricoeurs model bygger på en åbenhed mod den anden, 

som synes at bero på en risiko for, at selvet projicerer sig selv på den anden. Derfor er den kropslige 

indlejring i ’mimesis I’ dér, hvor Merleau-Ponty synes at have noget at tilføje: Begrebet om kødet 

og den kiasmatisk reversibilitet, der funderes mellem subjektet og verden, er grundlæggende for, at 

subjektets åbenhed over for den anden og det andet. Écart er en tilføjelsen til mimesismodellen, 

fordi begrebet beskriver en afstand mellem subjektet og verden. Denne afstand beror på en anden 

tilføjelse, nemlig kødet, som betegner slægtskab mellem subjektet og verden, som funderer en 

kiasmatisk reversibilitet mellem det, der ikke er medieret af sproget men grundlagt på kroppens 

nærvær med genstanden. Denne tilføjelse gælder på alle tre niveauer i mimesismodellen.  
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Opsummering og kritik af Merleau-Ponty  

Jeg vil fremhæve følgende som Merleau-Pontys bidrag til dannelsesdiskussionen: 

1. Dannelse er overvejende en refleksiv proces, men ved at undersøge kroppens betydning for 

dannelse undersøges refleksivitetens grundlag, nemlig det ureflekterede. Der er altså ikke tale 

om en opløsning af refleksiviteten, men om at påpege, at grundlaget, som den arbejder på, er 

flertydigt. Når refleksiviteten ikke kan betragtes som konstituerende af verden, så er det 

muligt at erkende og anerkende den andens perspektiv. Således er det flertydige ikke 

undergravende for dannelse, men en mulighedsbetingelse. 

2. Er det overhovedet muligt at overskride perspektivet og derved at dannes? 

Immanens/transcendens-paradokset er dertil et interessant epistemologisk dannelsesproblem, 

fordi andetheden udelukkes af immanensen, dvs. subjektets perspektiv/horisont, som 

projiceres på den anden som en bekræftelse af subjektet selv. Merleau-Ponty forsøger gennem 

hele sit forfatterskab at overkomme dette paradoks, og ét af svarene lyder:  

 

”[I]f the other person is really another, at a certain stage I must be surprised, disoriented. If we 

are to meet not just through what we have in common but in what is different between us […] 

then our differences can no longer be opaque qualities. They must become meaning.” 

(Merleau-Ponty 2000a: 142).  

 

Således er immanens og transcendens ikke gensidigt udelukkende, idet meningsdannelsen 

muliggøres af, at immanensen afspejler subjektet, som ikke er transparant for sig selv, og 

derfor er immanensen principielt åben og i sig selv flertydig. Merleau-Ponty er dog bevidst 

om kontingensen ved at bruge ordet ’if’, og den mening, der opstår af mødet med den anden, 

fører ikke nødvendigvis til en sammensmeltning af horisonter. 

3. Ricoeurs mimesis model er umiddelbart forenelig med Merleau-Pontys kropssubjekt; men 

med den væsentlige tilføjelse, at kropssubjektet er funderende for dannelsens muligheder. 

Med kroppen begrebsliggøres et slægtskab med verden, som ikke medieres af hverken sprog, 

spor eller andre menneskelige produkter, men er en måde, hvorpå mennesket er i verden. 

4. Udgangspunktet i kroppen beskriver subjektets sammenvævning med verden, men ikke 

subjektets opløsning i verden. Det er altså fortsat epistemologisk muligt at beskrive subjektets 

dannelse trods verdens betingelser og subjektets immanente forudsætninger. Pointen med 

kropsperspektivet er at beskrive subjektets fundamentale åbenhed og dermed 

mulighedsbetingelserne for dannelse.  
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5. Merleau-Pontys kropsbegreb har inspireret Hubert L. Dreyfus (2002), som hævder, at 

læringen først finder sted, når det er muligt for eleverne at vove noget i klassen, og dermed er 

det virkelige læringsudbytte og den potentielle dannelse betinget af den kropslige 

tilstedeværelse og den prærefleksive erkendelse.  

6. Dorte Odde Sørensen (2003) har med udgangspunkt i Søren Kierkegaard (1994) formuleret 

tanken om mesterlæring som en dannelsesanledning i den forstand, at eleven skal gå samme 

vej, som mesteren men gøre det alene. Derved er der tale om elevens selvdannelse på netop 

det vilkår, at eleven er afhængig af den anden, mesteren.   

 

Jeg har i denne gennemgang og diskussion af Merleau-Ponty forholdt mig overvejende positivt 

indstillet til hans filosofi. Jeg vil derfor her anføre en kritik, som dog ikke påpeger noget, der i 

alvorlig grad anfægter mit udgangspunkt. Ikke desto mindre er det relevant at fremhæve, at 

Merleau-Pontys tanker sløres af et smukt men let misforståeligt sprog, hvorfor Merleau-Ponty selv 

er skyld i, at han kan tolkes meget forskelligt og kritiseres meget og forskelligt. På indholdssiden er 

der helt åbenbart en vanskelighed i at forbinde den fænomenologiske idé, at der gives mening i 

verden med den hermeneutiske idé, at man ikke kan erkende verden direkte, men altid må fortolke 

verden. At Merleau-Ponty tilmed anvender strukturalismen, som har opgivet subjektbegrebet, til at 

begrunde subjektets og objektets sammenvævning og dermed til at bevare subjektet, er ligeledes en 

umiddelbar vanskelighed. Disse velkendte spændinger hos Merleau-Ponty, som jeg har vist, han 

forsøgte at imødekomme, gør arbejdet med ham vanskeligt, men inviterer samtidigt til interessante 

og vigtige fortolkninger af kropssubjektets betydning. Omvendt kan et teoretisk apparat, som er fuld 

af modsætninger, føre til afvisninger af teorien. I dette speciale har jeg forsøgt at præsentere en 

række fortolkninger (andres og egne ydmyge), der overvejende peger på noget frugtbart ved dette 

flertydige forhold, som Merleau-Pontys kropssubjekt denoterer. 

Konklusion 

Jeg har i dette speciale forsøgt at besvare følgende spørgsmål: ’Hvordan kan Merleau-Pontys 

kropsbegreb fundere subjektets åbenhed mod verden og den anden?’ Dette er gjort ved at gennemgå 

udvalgte værker strækkende sig fra Merleau-Pontys tidlige til sene periode, og ved at diskutere 

udvalgte problemstillinger i teorien samt relevante spørgsmål for, hvad subjektets åbenhed i dag 

betyder for dannelse. Jeg er på baggrund af dette arbejde nået frem til følgende konklusioner: 
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1. Merleau-Pontys tidlige krops- og perceptionsbegreb forholder sig til subjektets tavse 

anerkendelse af den anden, og subjektets egen åbenhed over for verden. Krops- og 

perceptionsbegrebet forekommer dog hæmmet af at være modstillet verden i en krop-

bevidsthedsdualisme, hvorfor en overtagelse af denne naturligt fører til en bekræftelse af 

samme diskurs. Dette erkender Merleau-Ponty selv kort før sin død, som det fremgår af 

arbejdsnoterne (Merleau-Ponty 2000b: 200). 

2. Disse tidlige antagelser udvikler Merleau-Ponty med et strukturalistisk og hermeneutisk præg, 

hvormed perceptionen forstås som læsning. Talen forklarer på ny subjektets og objektets 

sammenvævning. Talen fungerer netop i kraft af sprogets horisont, som overskrides af talen. 

Subjektet kan ligeledes skabe ny betydning, men kun på baggrund af den eksisterende. 

Således overskrides subjektet hele tiden selv af sproget og betydningerne i verden, som 

eksisterede før subjektet. Dette opløser ikke subjektet, som kan stille sig på afstand af verden. 

3. Denne afstand forklarer Merleau-Ponty med écart. I kraft af, at subjektet er sanseligt og 

sansende, er der konstant en forskydning, écart, mellem kroppens organer, og dermed også 

mellem subjektet og den anden. Det betyder, at subjektet ikke absolut kan projicere sig selv på 

den anden, idet den anden også er sansende. Kødet betegner subjektets slægtskab med alt 

sanseligt. Således er subjektet bevaret, men decentreret og defineret i forhold til andetheden, 

som er indeholdt i subjektet. Kroppen og verden er i et kiasmatisk reversibilitetsforhold, hvor 

ingen af dem er defineret uafhængigt af den anden, fordi der eksisterer en konstant udveksling 

mellem dem. Denne betegner ikke en over- eller undervurdering af subjektet i enten 

solipsisme eller opløsning, men derimod om subjektets væren-i-verden, som en indlejret del af 

verden og verden som en indlejret del af subjektet. 

4. Det betyder for dannelse, at mulighedsbetingelsen for, at subjektet overhovedet kan være 

åbent over for verden og den anden, er funderet i det kropslige perspektiv og særligt i kødets 

grundlæggende slægtskab med alt synligt. Dermed er det intet endeligt over kroppens forhold 

til verden, for hverken subjektet, den anden eller verden er fuldt konstitueret qua écart.  

5. Kroppen som mulighedsbetingelse for dannelse funderer et nødvendigt men ikke tilstrækkeligt 

niveau for subjektets fortolkning af verden, og derfor skal Merleau-Pontys kropssubjekt ikke 

tages til indtægt for at have formuleret en dannelsesteori, men man kan med Merleau-Ponty 

beskrive dannelsens mulighedsbetingelser, og siden videreudvikle denne betydning.  

6. Merleau-Ponty viser, hvorledes den prærefleksive erkendelse fungerer, men det er også 

dannelsesmæssigt interessant, fordi han beskriver kroppens situerthed i verden og derved 
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interaktionen og udvekslingen med verden. Dannelsesmæssigt er der tale om et dialektisk 

forhold til verden, hvor selvet udvikles på baggrund af den prærefleksive erkendelse af 

verden. Perspektivet og intentionaliteten er således et grundlæggende træk ved væren og 

erkendelse og dermed også for transformationen og dialektikken med verden.  

7. Dermed betegnes et dannelsesbegreb, hvor det ikke er selvet eller stoffet, der er i fokus, men 

derimod det tredje element udviklingen/forandringen/transformationen der er det vigtigste. 

Dette sted for forandring har Merleau-Ponty sandsynliggjort ved at beskrive subjektets 

åbenhed over for verden i écart som et sted for konstant udveksling. Således forudsættes det, 

at der i dannelsen et decentreret subjekt, som ikke kan erkende sig selv fuldt, fordi subjektet 

aldrig er fuldstændigt konstitueret, men erkender verden fra sin krop, hvilket situerer subjektet 

i verden og betegner et slægtskab med verden qua kødets egen synlighed.  
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English summary 

This thesis discusses how Maurice Merleau-Pontys (1908-1961) notion of the bodily subject can 

ground the subject’s openness towards the world and the Other. The aim is to show how Bildung is 

possible by stating a notion of the subject without ending in either solipsism or a dissolved subject. 

 Bildung articulates a classic conflict between the subjective process and the cultural and 

objective goals. This is traditionally overcome by the subject’s learning the cultural heritage, or by 

the subject’s interpretation of ditto. The problem is that this does not explain how the subject in the 

first place is capable of being open towards the cultural heritage, the world or the Other. This 

openness is not explained but presupposed. In short, the problem is that the modernist pure 

consciousness is not able to contain Otherness, and therefore is not able to explain how Bildung and 

learning is possible. Thus it ends up in solipsism. Martin Heidegger, Niklas Luhman, Jacques 

Derrida etc. dissolve the notion of the subject, but are not able to say anything about Bildung 

because there is no one to educate. In the literature of embodiment philosophy, such as the 

Norwegian philosopher Lars Løvlie and the Danish psychologist Mogens Hansen, the body and the 

notion of bodily subject is accentuated as a solution to the problem of Bildung. The bodily subject 

is defined in terms of the items the body deals with in the everyday work such as our telephone, car, 

watch, make up etc. Thereby the subject is not pure, but polluted by Otherness, and can hence be 

defined as fundamentally open to the world and the Other. These theorists use the notion of the 

bodily subject as Merleau-Ponty defines it. Unfortunately, both Hansen and Løvlie tend to read the 

bodily subject as dualistic, and so they misunderstand Merleau-Ponty on a fundamental level. In 

trying to overcome the problem of between the subjective and the objective side of Bildung this 

thesis discusses how the subject can be defined as open to the world and the Other. But in the light 

of the misunderstandings of Merleau-Pontys bodily subject a clarification of his definition seems 

necessary. Through a selected reading of Merleau-Pontys work from the early to the late period it is 

shown how the notion of the bodily subject slightly transforms from a Husserl-inspired notion to a 

postmodernist notion of the subject, keeping in mind that most postmodernist literature has 

abandoned the notion of a subject. By discussing Merleau-Pontys late notions of the flesh, écart, 

reversibility and chiasm the later Merleau-Ponty is confronted with the critique of Claude Lefort, 

Jacques Derrida, and Paul Ricoeur. It is concluded that the later Merleau-Ponty contributes to 

Bildung by grounding the subject’s openness in a decentered subject which is described by the 

notion of the flesh, which makes Otherness a part of the subject’s definition. 


