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Δηζαγσγή 

Απφ πνχ μεθηλά ν αλαγλψζηεο ηνπ Merleau-Ponty (1908-1961), αλ ζέιεη λα βάιεη ζε έλα 

πιαίζην θαηλνκελνινγίαο θαη νληνινγίαο, φζα ηνπ θέληξηζαλ ην ελδηαθέξνλ ζηα θείκελα ηνπ 

θηινζφθνπ; Ο ηίηινο ηεο εξγαζίαο δίλεη ηηο ζπληεηαγκέλεο. Έρσ ηέζζεξηο ππιψλεο: ηελ 

αληίιεςε, ηελ έθθξαζε, ηνλ θαιιηηέρλε θαη ηελ έλλνηα ηεο ειεπζεξίαο. ε έλα έξγν πνπ, ελψ 

ζην ζχλνιφ ηνπ, κνηάδεη λα παξακέλεη εζηηαζκέλν ζηελ έλλνηα ηεο αληίιεςεο, ζηελ πνξεία 

απνδεηθλχεηαη πσο απηή ήηαλ κφλν ν ππξήλαο πνπ ηξνθνδνηεί κηα θηινζνθηθή δηαδξνκή πνπ 

ζηξέθεηαη ζηνλ άλζξσπν, ν νπνίνο αλαξσηηέηαη δηαξθψο, πνπ δελ εθεζπράδεη. Ο θφζκνο, ζηε 

κεξισπνληηαλή θηινζνθία, ην πεδίν ηεο αληίιεςεο θαη ηεο δξάζεο καο, απνηειεί ηνλ νξαηφ θαη 

αηζζεηφ νξίδνληα γηα ην ζψκα καο. Έλα ζψκα ην νπνίν ππάξρεη επίζεο σο νξαηφ θαη αηζζεηφ 

γηα ηνπο άιινπο. Χζηφζν, νη ιέμεηο πνπ κε ηξηγπξίδνπλ, θαζψο γξάθσ απηή ηελ εηζαγσγή, 

μεπεξλνχλ ηηο έλλνηεο ηεο αληίιεςεο, ηνπ θφζκνπ θαη ηνπ ζψκαηνο θαη ςηζπξίδνπλ «ζπλάληεζε, 

μαλαθνίηαγκα, επηζηξνθή, αλαδεκηνπξγία, κεηαηφπηζε». ια θξχβνπλ κηα επηζπκία γηα 

επαλάιεςε, γη‟ απηφ θαη επηδηψθσ λα πξνζεγγίζσ ηε δηαδξνκε, πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνλ 

θαιιηηέρλε, απφ ηελ πξψηε αληίιεςε πξνο ηελ έθθξαζε ηνπ λνήκαηνο. Μηα πνξεία δεκηνπξγηθή 

ζηελ νπνία ν θαιιηηέρλεο αλαδεηά ηελ πξψηε ζπλάληεζή ηνπ κε ηα πξάγκαηα, θαη αλαγλσξίδεη 

ην ζψκα ηνπ σο ηνλ κεζνιαβεηή ηεο αηζζεηήξηαο αληίιεςήο ηνπ
1
. 

Ζ αληίιεςε γηα ηνλ Merleau-Ponty νξίδεηαη σο κηα ζσκαηηθή δηαδηθαζία ε νπνία δελ είλαη 

απιψο κηα βηνινγηθή δηεξγαζία πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ φξαζε, νχηε απνηειεί κφλν απφδεημε ηεο 

πλεπκαηηθήο καο θχζεο, ηεο λφεζήο καο. Ο Merleau-Ponty καο θαιεί λα πξνζεγγίζνπκε ηελ 

αληίιεςε σο ρίαζκα, δειαδή σο ηελ ακθίδξνκε ζρέζε εμσηεξηθφηεηαο θαη εζσηεξηθφηεηαο, ηεο 

νξαηήο καο θχζεο θαη ηεο ηθαλφηεηάο καο λα θάλνπκε δηθφ καο ην νξαηφ. Ζ αληίιεςε είλαη 

ελέξγεηα: κηα θίλεζε κε ξνπή πξνο ηνλ θφζκν. Ζ αληίιεςε ζηξέθεηαη πξνο ηα έμσ, αλαθέξεηαη 

ζηνλ θφζκν, ηνλ βησκέλν θφζκν, θαζψο πεγάδεη απφ ηελ εκπεηξία θαη ηηο αηζζήζεηο. ηελ 

εξγαζία απηή ζέησ ηελ έθθξαζε σο ηελ ζπκπιεξσκαηηθή (πίζσ) φςε ηεο αληίιεςεο θαη 

πξνρσξψ πξνο κηα θηινζνθία ηνπ αληηιεπηνχ θφζκνπ, έρνληαο σο ζεκείν αλαθνξάο ηελ ηέρλε. 

Γηφηη ε ηέρλε δελ κπνξεί παξά λα αθνξά ζην πξαγκαηηθφ, δελ κπνξεί παξά λα κηιά γηα ηε ζρέζε 

καο κε ηνλ θφζκν. 

 ηελ ηέρλε θαλεξψλεηαη ε αιιειεπίδξαζή καο κε ηνλ θφζκν, ε ίδηα ε πξνζπάζεηα γηα 

επηθνηλσλία, γη‟ απηφ κπνξεί λα νξηζηεί σο ην ρσξνρξνληθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν εθζέησ ηνλ 

εαπηφ κνπ ζηα βιέκκαηα ησλ άιισλ. Με ην έξγν ηέρλεο γίλεηαη εθηθηφ ην πέξαζκα απφ ην 

θαηαθηεκέλν λφεκα ζε έλα άλνηγκα πξνο ηνλ θφζκν. Ζ άξζε ηνπ δπτζκνχ θαη ε αλάδεημε ησλ 

δχν φςεσλ πνπ ππάξρνπλ αλαγθαία ε κηα γηα ηελ άιιε, βξίζθνπλ ηα παξαδείγκαηά ηνπο ζηελ 

αηζζεηηθή θηινζνθία ηνπ Merleau-Ponty. Σν ζψκα -νη αηζζήζεηο, ην έλζηηθηφ, νη νξκέο-δελ 

αληηπαξαβάιιεηαη ζην πλεχκα -ζηε ινγηθή, ζηελ αηηηνθξαηία. Ζ ζρέζε ζψκαηνο θαη πλεχκαηνο 

                                                           
1
Ο Merleau-Ponty γξάθεη ζην Οξαηφ θαη ην Αφξαην πσο δελ κπνξνχκε λα αληηιεθζνχκε ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ 

ζψκαηφο καο: «Σε ζηηγκή ηεο αληίιεςεο ην ζψκα κνπ δηαγξάθεη ηνλ εαπηφ ηνπ πξηλ απ‟ απηφ, θαη πνηέ δελ θάλεη 

ηελ αληίιεςε λα ζπιιάβεη ην ζψκα κέζα ζηελ πξάμε ηνπ αληηιακβάλνκαη» (βι. Μ. Merleau-Ponty, The Visible and 

the invisible, κηθξ. Alphonso Lingis, επηκ. Claude Lefort, εθδ. Northwestern University Press, Evaston, 1968, ζ. 8). 
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δελ είλαη αληηζεηηθή, νχηε ηεξαξρηθή, αιιά ακθίδξνκε, ζρέζε αιιεινπεξηρψξεζεο, 

δηακεζνιάβεζεο. πσο ζα δνχκε, ζηνλ Merleau-Ponty, ην λφεκα θαηνηθεί ζηα κεζνδηαζηήκαηα 

πνπ ελψλνπλ ηα άθξα, ζηα δηπιήο θαηεχζπλζεο πεξάζκαηα ηεο ζθέςεο θαη ηεο αίζζεζεο, ηνπ 

πλεχκαηνο θαη ηνπ ζψκαηνο, ηεο θχζεο θαη ηεο ηέρλεο˙ δηφηη νη πην θαιά θξπκκέλεο αιήζεηεο 

ζπλαληψληαη ζην ελδηάκεζν ηνπ νξαηνχ θαη ηνπ αφξαηνπ. Ζ αληίιεςε, ε αίζζεζε ηεο φξαζεο 

θαη ηεο αθήο -φινη ηξφπνη ηνπ εηδέλαη-, δείρλνπλ ηνλ δξφκν γηα λα πεξάζνπκε απφ ηελ επηθάλεηα 

ζην βάζνο, λα μεπεξάζνπκε ην νξαηφ θαη λα θηάζνπκε ζηελ άιιε φςε ηνπ. ηελ αλάδπζε ηνπ 

αφξαηνπ απφ ην νξαηφ ην βιέκκα καο δε δηαθξίλεηαη, δε ρσξίδεηαη απφ ην ρξνληθφ ηνπ πιαίζην. 

Ο ρξφλνο αθνξά ηφζν ζηνλ ηξφπν χπαξμήο καο κέζα ζηνλ θφζκν, φζν θαηζηελ επηζηξνθή ηνπ 

βιέκκαηφο καο. Σηο δηαζηάζεηο ηνπ νξαηνχ, ηηο ελαιιαγέο ηνπ, ηηο κεηακνξθψζεηο ηνπ, ηηο 

κεηαηνπίζεηο ηνπ, ηελ απφζηαζε πνπ κεζνιαβεί κέρξη ηελ αφξαηε φςε ηνπ ηηο εληνπίδνπκε κέζα 

ζηνλ ρσξνρξφλν. Καη θάζε λέα αλαθνξά δχλαηαη λα πεξηθιείεη ηηο ίδηεο πιεπξέο ηνπ νξαηνχ 

ηδσκέλεο αιιηψο. 

Πξνρσξψληαο, κέζα απφ ηα θείκελα ηνπ Merleau-Ponty, γελλήζεθαλ εξσηήκαηα αλαθνξηθά 

κε ηνλ ηξφπν, ζχκθσλακε ηνλ νπνίν, ν αληηιεπηφο θφζκνο κπνξεί λα αλαδεκηνπξγεζεί κέζσ ηεο 

έθθξαζεο. Γηα ηνλ Merleau-Ponty ν θφζκνο είλαη ζηα κάηηα καο έλα δεκηνχξγεκα, έλα έξγν 

ηέρλεο, πνπ καο επηηξέπεη λα αλαθαιχςνπκε ηα πάληα αλνηρηά ελδερφκελά ηνπ˙ είλαη κηα 

αζηείξεπηε πεγή λνεκάησλ πνπ καο θαιεί λα ηεο δψζνπκε κνξθή. Ο θφζκνο απνηειεί γηα ην 

ζψκα καο έλα θπζηθφ θαη νξαηφ ηνπίν, ην νπνίν κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηφ ζηηο πνιιαπιέο 

εθθάλζεηο ηνπ, θαη εκείο σο νξαηέο ππάξμεηο, ηθαλέο λα δνπλ, φρη κφλν απηφ πνπ βξίζθεηαη γχξσ 

ηνπο, αιιά θαη λα αληηθξίζνπλ ηνλ ίδην ηνπο ηνλ εαπηφ ζε φζα βιέπνπλ. ε απηήλ ηε δνκή ηεο 

χπαξμήο καο –ηεο νξαηήο θαη νξψκελεο θχζεο καο- ζηεξίδεηαη ν Merleau-Ponty, γηα λα 

πεξηγξάςεη πψο ιεηηνπξγεί ε αληίιεςε κέζα ζηνλ θφζκν θαη ηα πξάγκαηα. Ο ζχλδεζκφο καο κε 

ηα πξάγκαηα θαη ηνλ θφζκν είλαη ην ζψκα καο, είλαη απηφ πνπ νξηνζεηεί, ελψ ηαπηνρξφλσο αίξεη 

ηελ αληηλνκία ζηε ζρέζε εμσηεξηθφηεηαο-εζσηεξηθφηεηαο. Απηφ πνπ πξνηείλεη ν θηιφζνθνο, γηα 

λα μεπεξάζνπκε ηηο δηαθνξέο θαη λα βξνχκε ην ζεκείν ζχλδεζεο είλαη εεπηζηξνθή ζηνλ εαπηφ. 

Μεζά απφ θάζε ζπλάληεζε κε ηνλ θφζκν, ζα δνχκε πσο κπνξνχκε λα θηάζνπκε έλα βήκα πην 

θνληά ζηελ ειεπζεξία. Θα αλαθαιχςνπκε πσο θαηαθηάκε ηελ ειεπζεξία καο, φηη μεπεξλάκε ηα 

εκπφδηα πνπ ίζσο νη ίδηνη ζέηνπκε ζηνπο εαπηνχο καο θαη, ελ ηέιεη, ππάξρνπκε ειεχζεξα φηαλ 

εθθξαδφκαζηε. Μνηάδεη ζρεδφλ θνηλφηππν, αιιά κε φιεο απηέο ηηο έλλνηεο λα κεζνιαβνχλ ζε 

κηα εμίζσζε έθθξαζεο θαη ειεπζεξίαο, ηα ζπκπεξάζκαηα, νη απνξίεο, νη ζπζρεηηζκνί θαη νη 

δηεξσηήζεηο δελ νδεγνχλ ζην ηέινο, παξά καο επαλαηνπνζεηνχλ ζηελ αξρή ηεο ζρέζεο ησλ δχν. 

Θα κπνξνχζε λα αξθεί κηα πξνζέγγηζε ηνπ αλζξψπνπ κέζα ζηνλ θφζκν, ψζηε λα δνκεζεί ε 

πξνζπάζεηά κνπ, αιιά, ν ίδηνο ν Merleau-Ponty, κε νδεγεί ζε κηα πξνζέγγηζε αηζζεηηθήο 

νληνινγίαο, θπξίσο ζηα θείκελά ηνπ Φαηλνκελνινγία ηεο αληίιεςεο, Η Ακθηβνιία ηνπ Cézanne 

θαη Τν Οξαηφ θαη ην αφξαην. Αηζζεηηθή πξνζέγγηζε, δηφηη κε ελδηαθέξεη ην έξγν ηέρλεο σο 

εξγαιείν, σο κέζνδνο, σο πιεζίαζκα ζηελ αιήζεηα. Γειαδή, ε πξνζπάζεηα ηνπ θαιιηηέρλε λα 

κηιήζεη γηα ηνλ βησκέλν θφζκν, κε ηα κέζα πνπ δηαζέηεη, θαζψο έηζη απνηππψλεηαη ην χθνο ηνπ, 

αλαδεηθλχεηαη ν δηθφο ηνπ εθθξαζηηθφο ηξφπνο. Σν έξγν ηέρλεο θαη ε δσή ηνπ θαιιηηέρλε είλαη 
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έλα ρίαζκα πνπ βξίζθεη ηε ζέζε ηνπ ζηελ πξάμε ηεο έθθξαζεο: είλαη ε δηαζηαχξσζε ηνπ νξαηνχ 

θαη ηνπ αφξαηνπ θφζκνπ ηνπ θαιιηηέρλε, ηεο πξψηεο αληίιεςεο θαη ηεο αιήζεηαο πνπ βίσζε. Ο 

θαιιηηέρλεο, ζηνλ Merleau-Ponty, εκθαλίδεηαη σο ε χπαξμε εθείλε πνπ εθκεηαιιεχεηαη ζην 

έπαθξν ηελ αίζζεζε ηεο φξαζεο θαη ηεο αθήο, θαη επηδηψθεη ζηελ επηζηξνθή ζηελ πξψηε 

αληίιεςε θαη ζηελ εθθξαζηηθή πξάμε. Ζ έθθξαζε δνκείηαη ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ν 

άλζξσπνο ππάξρεη κέζα ζηνλ θφζκν: ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζπιιακβάλεη, θαηνηθεί θαη 

επηθνηλσλεί κε απηφλ. Ο Merleau-Ponty εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζηνλ βησκέλν θφζκν, δειαδή 

απηφλ ζηνλ νπνίν αλαθεξφκαζηε ζε θάζε θνίηαγκα, ζε θάζε θίλεζε γηα επηθνηλσλία. Ο 

βησκέλνο θφζκνο απνηειεί ηελ πεγή, θαη ηαπηφρξνλα ηνλ πξννξηζκφ θάζε πξνζπάζεηαο γηα 

έθθξαζε. Έηζη, έθξηλα απαξαίηεην λα εληνπίζσ πψο κηα απιή θαη θαζεκεξηλή κνξθή έθθξαζεο, 

φπσο είλαη ε νκηιία, κπνξεί λα εληζρχζεη ην ππάξρνλ λφεκα εηζάγνληαο λέα λνήκαηα. 

Ο θηιφζνθνο μεθηλά απφ ηελ εκπεηξία θαη ην ζψκα καο, θαη πξννδεπηηθά καο νδεγεί ζηε 

ζάξθα, ζηε γιψζζα θαη ηελ ειεπζεξία. Απηή ε δηαδξνκή έρεη δψζεη ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 

ηεο εξγαζίαο. Ο άλζξσπνο-θαιιηηέρλεο ζα απνδείμεη πψο ε εκπεηξία απνηειεί ηελ πεγή ηεο 

πξνζσπηθήο καο γλψζεο, αιιά θαη πψο απφ ηελ εκπεηξία πεξλάκε ζηε γλψζε ηεο αληίιεςεο θαη 

απφ εθεί ζηηο ζθέςεηο, ην ζψκα κνπ, ην νπνίν πεξηθιείεη βηψκαηα θαη λνήκαηα, ελψ ηαπηφρξνλα 

πεξηβάιιεηαη απφ ηνλ θφζκν, θαη απνηειεί κέξνο απηνχ. Ζ ζσκαηηθφηεηά κνπ, ε γλψζε ηεο 

ηαπηφρξνλεο παξνπζίαο κνπ κέζα ζηνλ θφζκν σο νξψλ θαη νξαηφο, σο αγγίδσλ θαη αγγηγκέλνο, 

αιιά, θπξίσο, ε γλψζε ηεο θαηνρήο ζψκαηνο επηβεβαηψλεη ηε ζπκκεηνρή κνπ ζηνλ θφζκν. Ζ 

πξφζεζε ηνπ θαιιηηέρλε λα δψζεη ηελ θαζαξή κνξθή ηνπ θφζκνπ, ηελ φςε ηεο πξψηεο 

ζπλάληεζήο ηνπο, γίλεηαη γηα ηνλ θηιφζνθν παξάδεηγκα γηα ηε ζρέζε ηνπ ζψκαηφο καο κε ηνλ 

θφζκν θαη ηνπο άιινπο. Κάζε κνξθή επηθνηλσλίαο –κε ηνλ θφζκν, κε ηνπο άιινπο- νδεγεί ζηε 

δηεξψηεζε, θαη θαζψο ν ζηνραζκφο πάλσ ζε θάηη άιιν είλαη ζηνραζκφο γηα ηνλ εαπηφ, 

παξακέλνπκε ν άιινο δέθηεο ηνπ ρηάζκαηνο. Μήπσο, φκσο, ε αληίιεςε κπνξεί λα κε πάεη πξνο 

ηα πίζσ: ζε έλα λέν θνίηαγκα, ζε έλα άγγηγκα, ζε έλαλ ήρν πνπ ήηαλ ππφθσθνο, ζε κηα αίζζεζε 

πνπ ελψ ζεσξνχζα γλψξηκε, ελ ηέιεη δελ είλαη θαηαθηεκέλε; 

Ζ επηθνηλσλία, ε αιιεινπεξηρψξεζε, γίλεηαη ν άμνλαο πάλσ ζηνλ νπνίν ζα ρηίζσ ηηο 

εμεγήζεηο φζσλ αθνξνχλ ηηο ζρέζεηο ππνθεηκέλνπ θαη θφζκνπ, ιέμεσλ θαη ζθέςεσλ, αληίιεςεο 

θαη φξαζεο, φπσο επίζεο ηηο έλλνηεο ηεο κεηαηφπηζεο, ηεο ξένπζαο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηνπ 

ρσξνρξφλνπ. Σν νξαηφ κε ζπξψρλεη ζε έλαλ δηάινγν κε ηνλ θφζκν. ηνλ Merleau-Ponty δελ έρεη 

ζέζε ε ηπραηφηεηα, αιιά εηαπηνρξνλία ηνπ ζψκαηνο κνπ θαη ηνπ θφζκνπ. Ζ εθθξαζηηθή πξάμε, 

σο απφδεημε ηεο ζπκκεηνρήο καο ζηε ξνή ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, νδεγεί ζε κηα ζεηξά 

αιιειέλδεησλ ζρέζεσλ: λφεκα θαη βνπβέο ζεκαζίεο, ιαιηά θαη ζησπή, ζεκεία θαη λφεκα, ιέμεηο 

θαη αιήζεηα. Ζ έθθξαζε δίλεη κνξθή ζην βίσκα θαη αληηζηξέθεη ηελ ζρέζε ηνπ φληνο κε ηνλ 

θφζκν θαη ηνπο άιινπο. Ο θηιφζνθνο γξάθεη γηα δηπιαζηαζκφ ηνπ νξαηνχ, γηα 

δηππνθεηκεληθφηεηα, γηα ηελ ακθίδξνκε ζρέζε καο κε ηνπο άιινπο. Πψο κεηαθξάδεηαη απηή ε 

αληαλάθιαζε ηνπ είλαη, απηφο ν δηπιαζηαζκφο -ή κήπσο αλαδηπιαζηαζκφο; Αξθεί ν 

αλαζηνραζκφο ή ν θφζκνο γηα λα ηνλ θαηαλνήζνπκε; Δλ ηέιεη, πνηνο κε ζπξψρλεη ζηελ έθθξαζε 
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ηνπ εαπηνχ: νη άιινη, ν θφζκνο ή ν ίδηνο κνπ ν εαπηφο; Μπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ην έξγν ηνπ 

Merleau-Ponty κηα θηινζνθία ηεο έθθξαζεο; 

Ζ εθθξαζηηθή δεκηνπξγία πξνκελχεη αιιαγή θαη αλαδηαηχπσζε, θαη είλαη απηή πνπ 

θπνθνξεί ζηηγκέο ηζηνξηθέο. Γελ είλαη κφλν ε ηθαλφηεηα λα βιέπεη θαλείο, αιιά θαη ν ηξφπνο κε 

ηνλ νπνίνν ίδηνο γίλεηαη νξαηφο, δειαδή ν ηξφπνο πνπ γίλεηαη θνκκάηη ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη 

δειψλεη ηελ παξνπζία ηνπ κέζα ζηνλ θφζκν. Σν απνηέιεζκα ηεο δεκηνπξγίαο είλαη ηέρλε απφ 

ηελ ίδηα ηελ ηέρλε, γηαηί θάζε θαηλνχξγην δεκηνχξγεκα είλαη ξηδσκέλν ζην ρξφλν πνπ παξήιζε. 

Κάζε κνξθή ηέρλεο δειψλεηηε ζπλερή πξνζπάζεηα κηαο χπαξμεο λα εληαρζεί εθ λένπ ζην 

θφζκν. Δθθξάδνληαο κηα ζθέςε, ή αληηιακβαλφκελνη κηα εθθξαζηηθή πξάμε, αλαλεψλνπκε ηε 

ζρέζε καο κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη αιιάδνπκε ηα κέρξη ηψξα δεδνκέλα, αλαγλσξίδνπκε ηε 

ζέζε καο ζηνλ ρξφλν. Χζηφζν, εμαθνινπζψ λα αλαξσηηέκαη πψο έθηαζα ζε απηφ ην γθξέκηζκα 

ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ην νπνίν ζπλερίδεη λα κνπ πξνζθέξεη ην πξαγκαηηθφ. ηε κεξισπνληηαλή 

θηινζνθία ην ζψκα κνπ, εγψ σο φινλ, θαηαδείρλεη ηε ζέζε κνπ κέζα ζηνλ θφζκν, έηζη γίλνκαη 

αληηθείκελν ζέαζεο απφ ηνλ ίδην κνπ ηνλ εαπηφ. Αλαγλσξίδσ, πξψηνλ, πην εχθνια ηνλ 

δηαρσξηζκφ κνπ απφ ηα άιια αηζζεηά θαη, δεχηεξνλ, ηελ ακνηβαία εμάξηεζε απφ ηνλ θφζκν. Σν 

άλνηγκά καο ζηνλ θφζκν, ην λα αληηιεθζνχκε ηε ζπκκεηνρή καο ζε απηφλ, ζα καο ζπξψμεη πξνο 

ηελ ειεπζεξία, θαη ε γιψζζα, ζε φιεο ηηο εθδνρέο ηεο, γίλεηαη έλα κέζνλ γηα λα ηελ 

θαηαθηήζνπκε. Δίκαη ειεχζεξνο φηαλ ε απφζηαζε κνπ απφ ηνλ θφζκν εθκεδεληζηεί, φηαλ ε 

δηαδηθαζία απειεπζέξσζεο θαηαθηεζεί κέζσ ηεο δξάζεο κνπ, κέζσ ηεο επηζπκίαο κνπ λα 

επηθνηλσλήζσ, κέζσ ηεο ίδηαο ηεο δήισζεο ηεο παξνπζίαο κνπ ζηνλ θνηλφ θαη νξαηφ θφζκν. 

Δθκεδελίδσ ηελ απφζηαζε αλάκεζα ζηνλ θφζκν θαη εκέλα φηαλ έρσ πηα θαηαλνήζεη πσο ε ίδηα 

ε απφζηαζε δελ πθίζηαηαη, πσο είκαη -εμ‟ αξρήο- έλα κε φ,ηη κε πεξηβάιιεη. Αλαζχξσ ηνλ εαπηφ 

κνπ κέζα απφ ην φινλ, κε πξφζεζε λα εθθξάζσ φζα αληηιήθζεθα, θαη φζα κε νδήγεζαλ ζηε 

δηεξψηεζε. 

Ο Merleau-Ponty πξνθξίλεη ηε γιψζζα σο ηε κνξθή έθθξαζεο πνπ θαιχπηεη ηηο απνζηάζεηο 

απφ ηηο ζθέςεηο ζηηο ιέμεηο θαη ην αληίζηξνθν. Ζ γιψζζα ελεξγεί απφ ηε ζησπή πνπ κεζνιαβεί 

αλάκεζα ζε κέλα ηελ ίδηα θαη ζε απηφ πνπ εθθέξσ. Ζ γιψζζα σο έθθξαζε, ζηελ 

κεξισπνληηαλή θηινζνθία, είλαη πνηθηιφκνξθε: κπνξεί λα είλαη κηα θξάζε ή έλα θείκελν, έλαο 

πίλαθαο, έλα γιππηφ ή κηα εγράξαμε, κπνξεί αθφκα λα δειψλεηαη κέζσ κηαο παχζεο, ηεο 

απνπζίαο ηνπ ήρνπ ή ηνπ ρξψκαηνο. Μπνξεί ε ζησπή λα είλαη εθθξαζηηθή, θαη ελ κέξεη 

απειεπζεξσηηθή; Ο Merleau-Ponty, δίλνληαο παξαδείγκαηα κέζσ ηεο δσγξαθηθήο θαη ηεο 

ινγνηερλίαο, καο θέξλεη αληηκέησπνπο κε ηνλ θαιιηηέρλε ηε ζηηγκή ηεο δεκηνπξγίαο, φηαλ ε 

πξνζπάζεηα είλαη αθφκα εθεί θαη ην απνηέιεζκα θξίλεηαη ζηελ έληαζε ηεο πηλειηάο θαη ζηελ 

επηινγή ησλ ιέμεσλ. Ο ήρνο ηεο ζησπήο, ην ιεπθφ ζηνλ θακβά, θάζε πξνζπάζεηα έθθξαζεο 

δειψλεη ηελ ειεχζεξε ζηάζε ηνπ ππνθεηκέλνπ ζε έλαλ θφζκν πνπ δνλείηαη, ζηε δσή πνπ 

βηψλεηαη. Κη αλ ππάξρεη θάηη πνπ κε εκπνδίδεη λα εθκεδελίζσ ηε απφζηαζε αλάκεζα ζε κέλα 

θαη ηνλ θφζκν είλαη ε ηδέα πνπ έρσ γη‟ απηφλ, έλα λφεκα πνπ δελ είλαη δηθφ κνπ θαη ην νπνίν ν 

Merleau-Ponty καο θαιεί λα αλαθαιχςνπκε επηζηξέθνληαο ζηνλ εαπηφ, ζηελ πξψηε αληίιεςή 

καο.  
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1. Η κεξισπνληηαλή έλλνηα ηεο αληίιεςεο 

Ο Merleau-Ponty δηαθξίλεηαη θπξίσο απφ ηα πξψηα θαηλνκελνινγηθά έξγα ηνπ, Η Γνκή ηεο 

ζπκπεξηθνξάο
2
 (1942) θαη Φαηλνκελνινγία ηεο αληίιεςεο

3
 (1945), αιιά θαη γηα ην ηειεπηαίν 

αλνινθιήξσην έξγν ηνπ, Τν Οξαηφ θαη ην αφξαην (1959-61), ζην νπνίν θαλεξψλεηαη ε 

εμειηθηηθή δηαδξνκή ηεο ζθέςεο ηνπ. ηε θηινζνθηθή πνξεία ηνπ Merleau-Ponty ζπλαληάκε 

κηθξφηεξα ζε έθηαζε, αιιά εμίζνπ ζεκαληηθά θηινζνθηθά δνθίκηα
4
, θαζψο θαη ζεκεηψζεηο απφ 

ηηο παξαδφζεηο καζεκάησλ ηνπ
5
. ηα πξψηα θείκελά ηνπ Γάιινπ θηινζφθνπ βιέπνπκε, πέξα 

απφ ηελ επηξξνή πνπ δέρζεθε απφ ηνλ Husserl (1859 – 1938),ηε θηινζνθηθή πξνζπάζεηα γηα 

άξζε ηνπ δπτζκνχ,ην πέξαζκα απφ κηα θηινζνθία πνπ ζέιεη λα μεθχγεη απφ ην δίπνιν 

ππνθεηκέλνπ-αληηθεηκέλνπ, θαη λα αλαδείμεη ηε ζπλείδεζε/conscience κε θαηλνκελνινγηθνχο 

φξνπο
6
. Μέζα απφ ην έξγν ηνπ Merleau-Ponty ε θαηλνκελνινγία κπνξεί λα νξηζηεί σο ε 

                                                           
2
ηε Γνκή ηεο Σπκπεξηθνξάο ν θηιφζνθνο ρηίδεη ηε θαηλνκελνινγηθή ηνπ ζθέςε πξνζεγγίδνληαο ηε ζπλείδεζε, φρη 

κε κηαλ αθεξεκέλε πθή, εμσθνζκηθή, αιιά ηε ζπλείδεζε ηνπ ηζηνξηθνχ αλζξψπνπ, εθείλνπ πνπ δεη ζηελ επνρή 

ηνπ, είλαη δεκέλνο κε ηνλ θφζκν, ππάξρεη κέζα ζηνλ θφζκν. ην έξγν απηφ εζηηάδεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ, φπσο ν ίδηνο 

γξάθεη ζηελ εηζαγσγή, ζηηο ζρέζεηο ηεο ζπλείδεζεο θαη ηεο θχζεο κε ηξεηο ηξφπνπο: νξγαληθά, ςπρνινγηθά θαη 

θνηλσληνινγηθά. Ζ Γ δελ θάλεη απιψο αλαθνξέο, αιιά δνκείηαη ζηελ πξνζπάζεηα δηαηήξεζεο ησλ φζσλ ε 

θηινζνθία ηνπ Husserl αλέδεημε γηα ηε ζπλείδεζε ζε κηα παξάιιειε αλάγλσζε κε ηελ Gestalttheorie θαη ηε 

ζπκπεξηθνξά, σο απηήλ πνπ ζα καο νδεγήζεη ζην λφεκα (βι. M. Merleau-Ponty, The Structure of behavior, κηθξ. 

Alden L. Fisher, εθδ. Beacon Press, United States of America, 1967). 
3
Ζ αληίιεςε σο θεληξηθφ ζέκα ζηε ΦΑ, παξνπζηάδεηαη απφ ηνλ Merleau-Ponty σο ην απνηέιεζκα ηεο ζρέζεο 

ππνθεηκέλνπ θαη θφζκνπ, σο ην κέζνλ πνπ ζα ηνλ νδεγήζεη ζηελ αιήζεηα. Ο θφζκνο γίλεηαη αληηιεπηφο απφ ην 

ππνθείκελν, ην νπνίν κπνξεί λα ηνλ γλσξίζεη κέζσ ησλ αηζζήζεσλ αιιά θαη ηνπ αλαζηνραζκνχ. Ζ αληίιεςε 

εληζρχεη ή θαηαιχεη ην ήδε θαηαθηεκέλν λφεκα πνπ έρσ γηα ηνλ θφζκν, είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ πξνζζέηεη ή 

αθαηξεί ζε απηφ πνπ ήδε γλσξίδσ θαη ε πξνζσπηθή εκπεηξία είλαη απηή πνπ δηαθνξνπνηεί ην λφεκα πνπ αλαδχεηαη 

θάζε θνξά απφ ηε ζρέζε κνπ κε ηνλ θφζκν. Ο Lefort πέξα απφ ηε ζρέζε ππνθεηκέλνπ θαη θφζκνπ, δηαθξίλεη ηε 

ζρέζε ππνθεηκέλνπ θαη αηζζεηνχ. Ο Merleau-Ponty δνκεί ηε θηινζνθία ηνπ ζηηο αηζζήζεηο - ζηελ φξαζε θαη ηελ 

αθή εηδηθφηεξα – θαη ζεκεηψλεη πσο αηζζεηφ είλαη κελ «εθείλν πνπ ζπιιακβάλνπκε κε ηηο αηζζήζεηο» αιιά «απηφ 

ην „κε‟ δελ είλαη απιψο εξγαιεηαθφ», έλαο αγσγφο φπσο γξάθεη ραξαθηεξηζηηθά. Οη αηζζήζεηο είλαη έλαο δξφκνο 

πξνο ηε γλψζε ηνπ εαπηνχ θαη ηνπ θφζκνπ. Χζηφζν ν αλαζηνραζκφο θαιχπηεη γηα ηνλ θηιφζνθν ηελ απφζηαζε 

αλάκεζα ζε κέλα πνπ αληηιακβάλνκαη θαη ζε κέλα πνπ αλαιχσ απηφ πνπ αληηιακβάλνκαη (βι. M. Merleau-Ponty, 

Φαηλνκελνινγία ηεο αληίιεςεο, ζεηξά Γλψκνλεο 9, κηθξ. Κηθή Καςακπέιε, εθδ. Νήζνο, Αζήλα, 2016, ζ.51 θαη  βι. 

Claude Lefort, «Maurice Merleau-Ponty», ζην Encyclopédie de la Pléiade. Ιζηνξία ηεο θηινζνθίαο. Τφκνο Γ' 20φο 

αηψλαο. Σχγρξνλα θηινζνθηθά ξεχκαηα, κηθξ. Ν. Ναζνθίδε, Κ. Παπαγηψξγε, ΜΗΔΣ, Αζήλα, 1987,ζ. 265). 
4
ην ζπιινγηθφ έξγν Signes(1960), ηνπ νπνίνπ ηελ ειιεληθή κεηάθξαζε έρνπκε ην 2005, ζπλαληάκε ζπλνιηθά 

έληεθα δνθίκηα, απφ ηα νπνία, γηα ηελ παξνχζα εξγαζία, μερψξηζα ηα εμήο «Ζ πιάγηα ιαιηά θαη νη θσλέο ηεο 

ζησπήο», «Παληνχ θαη Πνπζελά» θαη «Ο απηνδεκηνπξγνχκελνοBergson». Αθφκε, δνθίκηα ηνπ θηινζφθνπ 

ζπλαληάκε α) ζην Δγθψκην ηεο θηινζνθίαο θαη άιια δνθίκηα (Éloge de la philosophie et autres essays, 1960, β) ζην 

πεξηνδηθφ Revue de Métaphysique et de Morale, n
o
 4 (1962) κε ηνλ ηίηιν «Uninédit de M.Merelau-Ponty», γ) ζηνλ 

πξφινγν ηνπ βηβιίνπ ηνπ A.Hesnard L‟ oeuvre de Freud (1960), δ) ην «Cinq notes sur Claude Simon», ζην 

Médiations, n
o
4 ην 1961. εκεηψλσ εδψ πσο ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ εληνπίδσ ζην ηειεπηαίν κέξνο ηνπ βηβιίνπ ην 

Οξαηφ θαη ην αφξαην, φπνπ έρνπκε ηηο ζεκεηψζεηο ηνπ Merleau-Ponty γηα ην θείκελφ ηνπ.  
5
Έρνπκε ζεκεηψζεηο ηνπ Merleau-Ponty απφ ηηο παξαδφζεηο ησλ καζεκάησλ ηνπ α) ζηελ Ecole Normale Supérieure 

(1947-48) έρνπκε κε ηνλ ηίηιν “L‟ union del‟ âme et du corps chez Malebranche, Maine de Biran et Bergson», β) 

ζηε νξβφλλε (1951-52) κε ηνλ ηίηιν «Les sciences del‟ home et la phénoménologie», γ) ζην Collège de France 

(1952-60) απφ ηηο εθδφζεηο Gallimard ην 1968 κε ηνλ ηίηιν Résumés de Cours, φπσο θαη ην La Nature, Notes de 

Cours du Collége de France (1956-57, 1957-58, 1959-60) ζε επηκέιεηα θαη έθδνζε D. Séglard (1995), δ) Notes de 

cours 1958-59 θαη 1960-61, επηκέιεηα S. Ménasé θαη πξφινγν ηνπ Cl. Lefort (1996). 
6
ηελ πξψηε θηφιαο ζειίδαο ηεο ΦΑ δίλεη ηνλ νξηζκφ ηεο θαηλνκελνινγίαο, ηεο «κειέηε(ο) ησλ νπζηψλ», κηαο 

θηινζνθίαο ππεξβαηνινγηθήο (βι. M. Merleau-Ponty, Φαηλνκελνινγία ηεο αληίιεςεο, φ.π., ζ.16). Δπαλαιακβάλεη 

απηή ηνπ ηε ζέζε φηαλ ζεκεηψλεη πσο ε θαηλνκελνινγία «κηιά γηα ην ππεξβαηνινγηθφ πεδίν», ψζηε λα θηάζεη ζηνλ 
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ζχγρξνλε ζθέςε
7
, ε νπνία επηζπκεί λα δψζεη απαληήζεηο γηα ηνλ θφζκν, γηα ηνπο ηξφπνπο κε 

ηνπο νπνίνπο ην νλ εληζρχεη ή θαηαιχεη ηελ παξνπζία ηνπ ζε απηφλ, πψο ππάξρεη δειαδή κέζα 

ζηνλ ρψξν θαη ηνλ ρξφλν, φληαο έλα ζψκα ην νπνίν βηψλεη, πξάηηεη, αλαζηνράδεηαη
8
 θαη 

εθπιήζζεηαη απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Απφ ηε Φαηλνκελνινγία ηεο αληίιεςεο έρνπκε ήδε 

αλαθνξέο ζε κηα θηινζνθία πνπ επηδηψθεη ηελ επηζηξνθή ζηα πξάγκαηα, θαη έλα ζψκα ην νπνίν 

δελ κπνξεί παξά λα είλαη δηαξθψο παξφλ ζηνλ ηξφπν πνπ ππάξρνπκε κέζα ζηνλ θφζκν. Χζηφζν, 

απηφ πνπ κε ελδηαθέξεη ζηελ παξνχζα έξεπλα, δελ είλαη ε έλλνηα ηεο ζπλείδεζεο, ή ηεο 

νπζίαο/essence, αιιά βαδίδνληαο ζηα ρλάξηα ηνπ θηινζφθνπ, θαη έρνληαο σο εθαιηήξην ηελ 

θαηλνκελνινγία θαη ηηο έλλνηεο ηεο αληίιεςεο/perception, ηεο εκπεηξίαο/expérience θαη ηνπ 

ζψκαηνο/corp, λα βξσ πψο –πξννδεπηηθά- θαηέιεμε λα κηιά ζην Οξαηφ θαη ην αφξαην γηα 

γιψζζα/langage, ζάξθα/chair θαη ειεπζεξία/liberté
9
. ηνλ αληίπνδα ηνπ δπτζκνχ, θαη έρνληαο σο 

κεζνδνινγηθφ εξγαιείν ην ζψκα κνπ/corps prope)
10

, ν θηιφζνθνο αλαθέξεηαη, φρη απιψο ζε έλα 

                                                                                                                                                                                           

εμήο νξηζκφ «[Ζ] θαηλνκελνινγία είλαη κηα θαηλνκελνινγία, δειαδή κειεηά ηνλ εκθαληζκφ ηνπ φληνο ζηε 

ζπλείδεζε, αληί λα ππνζέηεη εθ ησλ πξνηέξσλ δεδνκέλε ηε δπλαηφηεηά ηνπ». Με άιια ιφγηα δελ κπνξψ λα 

απνρσξηζηψ απφ ηελ αηνκηθή κνπ ππφζηαζε θαη ζε απηήλ ηελ κε δπλαηφηεηα δηαρσξηζκνχ ηνπ egoαπφ ην 

ππνθείκελν, έρσ ηηο εκπεηξίεο ηνπ εαπηνχ, απηήο ηεο ζπλείδεζεο πνπ είκαη (βι M. Merleau-Ponty, Φαηλνκελνινγία 

ηεο αληίιεςεο, φ.π., ζ.131). 
7
Ζ κέζνδνο πνπ πξνηείλεη ν Merelau-Ponty δελ αληηθαζηζηά ηηο πξνεγνχκελεο, αιιά βάζεη ηεο έλλνηαο ηεο 

Aufhebung ηηο μεπεξλά δηαηεξψληαο θάηη απφ απηεο. Ο Merleau-Ponty, δηεπθξηλίδεη πσο ε θηινζνθία αλήθεη ζηελ 

ηζηνξία θαη άξα «ρξεζηκνπνηεί» ηνλ θφζκν θαη ηνλ νξζφ ιφγν, θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα ζπλερή πξνζπάζεηα 

θαηάθηεζεο ηνπ λνήκαηνο ηνπ θφζκνπ, «είλαη θνπηψδεο ζαλ ην έξγν ηνπ Balzac, ηνπ Proust, ηνπ Valéry ή ηνπ 

Cézanne» (βι. φ.π., ζ. 36). 
8
Ο αλαζηνραζκφο γηα ηνλ Merleau-Ponty είλαη κηα έλλνηα πνπ εκθαλίδεηαη ζηε ζρέζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηεο 

αιήζεηαο, θαη ιεηηνπξγεί φηαλ εηζάγεη κηαλ αιιαγή, κηαλ δνκηθή κεηαβνιή, ζηελ χπαξμε. Γηα λα θαηαλνήζνπκε έλα 

αληηηθείκελν ζηελ αιήζεηα ηνπ, δηαηεξψληαο ηα ζηνηρεία πνπ ην ραξαθηεξίδνπλ, «δελ πξέπεη λα ηνλ ζεσξνχκε [ηνλ 

αλαζηνραζκφ] σο απιή επηζηξνθή ζε έλαλ θαζνιηθφ ιφγν, (…), πξέπεη λα ηνλ ζεσξνχκε σο κηα δεκηνπξγηθή 

δηεξγαζία πνπ κεηέρεη θαη ε ίδηα ζηε γεγνλφηεηα ηνπ κε ππνβεβιεκέλνπ ζηνλ αλαζηνραζκφ». Ο αλαζηνραζκφο δελ 

είλαη απιψο κηα πλεπκαηηθή δηαδηθαζία, κηα επαλάιεςε ιφγσλ θαη λνεκάησλ, αιιά ιεηηνπξγψληαο σο εξγαιείν 

κπνξεί λα καο νδεγήζεη ζε εθείλν πνπ αλαδεηάκε. Ο θηιφζνθνο γξάθεη πσο «απ‟ φιεο ηηο θηινζνθίεο, κφλν ε 

θαηλνκελνινγία κηιά γηα ππεξβαηνινγηθφ πεδίν. Ζ ιέμε ζεκαίλεη φηη ν αλαζηνραζκφο δελ έρεη πνηέ θάησ απφ ην 

βιέκκα ηνπ εθδηπισκέλα θαη αληηθεηκελνπνηεκέλα νιφθιεξν ηνλ θφζκν θαη ηελ πνιιφηεηα ησλ κνλάδσλ θαη φηη δε 

δηαζέηεη πνηέ ηίπνηα παξαπάλσ απφ κηα κεξηθή ζέαζε θαη κηα πεξηνξηζκέλε δχλακε». πλεπψο, ν αλαζηνραζκφο 

είλαη γηα ηνλ θηιφζνθν έλα εξγαιείν πνπ ζα ηνλ νδεγήζεη ζε θάηη θαηλνχξην, κηα δεκηνπξγηθή δηεξγαζία φπσο ηνλ 

νλφκαζε, πνπ φκσο δελ αξθεί γηα λα αγγίμεη φιεο ηηο φςεηο ηνπ θφζκνπ (βι. φ.π., ζ. 131). 
9
Γηα κηα πξψηε πξνζέγγηζε ζηελ έλλνηα ηεο ειεπζεξίαο παξαπέκπσ ζηελ Ακθηβνιία ηνπ Cézanne. Σν έξγν ελφο 

θαιιηηέρλε πξνβάιιεη θάπνηα φςε, δίλεη κηαλ εληχπσζε, γηα ηνλ ίδην ην δεκηνπξγνχ ηνπ. Ο Merleau-Ponty, 

εθθηλψληαο απ‟ φζα έδεζε ν Cézanne, πεξλά απφ ην έξγν, ζηελ πξάμε ηεο δεκηνπξγίαο, ψζηε λα κηιήζεη γηα 

ειεπζεξία: ηα δεδνκέλα ηεο δσήο ηνπ θαιιηηέρλε, φζα ζπλάληεζε ζηε δσή ηνπ – νη πηεζηηθέο ζπλζήθεο – αλαδχνληαη 

κέζα απφ ην έξγν ηνπ, σο κηα κνξθή ειεπζεξίαο θαζψο ν δσγξάθνο Cézanne θνπβαιά θαη πεξηβάιιεη φζα 

«παξνπζηάδνληαλ σο απηφ ην νπνίν ήηαλ ππνρξεσκέλνο λα δήζεη, δίρσο φκσο θαη λα ηνπ θαζνξίδνπλ ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν ζα έπξεπε λα ην δήζεη». Ζ ειεχζεξε εξκελεία ηεο χπαξμήο ηνπ, ε δπλαηφηεηα λα βξεη ηνλ ηξφπν λα 

δηαρεηξηζηεί ηηο ζπλζήθεο πνπ ηνλ πεξηηξηγχξηδαλ, ε ίδηα ε επηινγή ηνπ ηξφπνπ δσήο είλαη ειεπζεξία. Λίγν πην θάησ 

ζεκεηψλεη ν θηιφζνθνο πσο ε ειεπζεξία δελ είλαη «αθεξεκέλε δχλακε» πνπ ππεξηζρχεη ζηα «‟δεδνκέλα‟ ηεο 

δσήο». ην εξψηεκα αλ ε δσή μεπεξλά ην έξγν ή ην αληίζηξνθν ν Merleau-Ponty δελ επηιέγεη, θαζψο δε ζέηεη θαλ 

ην ελδερφκελν δηιήκκαηνο. «[Σ]ν έξγν πνπ πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί απαηηνχζε απηήλ ηε δσή»: ε δεκηνπξγηθή πξάμε 

ειεπζέξσζε ην λφεκα ηεο χπαξμεο Cézanne. 
10

Ο θηιφζνθνο αλαθέξεηαη, ηδηαίηεξα ζηε Φαηλνκελνινγία ηεο αληίιεςεο θαη ζην Μάηη θαη ην πλεχκα, ζην ζψκα σο 

απηφ ην νπνίν θαηέρσ. Σν ζψκα κνπ ή ην ηδηφζσκα δελ είλαη απιψο έλα πεξίβιεκα ηνπ πλεχκαηνο ή ηεο ςπρήο, 

αιιά είλαη δηθφ κνπ κε ηελ έλλνηα πσο ην θέξσ καδί κνπ ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ κνπ δίλεη ην πιενλέθηεκα ηεο θίλεζεο 
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νλ πνπ απνηειεί κέξνο ηνπ θφζκνπ, αιιά ζηελ αλζξψπηλε θχζε
11

, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ηελ ηθαλφηεηά ηεο λα επηθνηλσλεί, λα αιιειεπηδξά θαη λα αληαιιάδεη λνήκαηα κε ηνλ θφζκν θαη 

ηνπο άιινπο. Ζ επηθνηλσλία καο κε ηνπο άιινπο δηαθξίλεηαη απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

εθθξαδφκαζηε: ηε ιεθηηθή επηθνηλσλία, ηηο ρεηξνλνκίεο, ηε ζηάζε ηνπ ζψκαηφο καο, ή αθφκε 

ηελ άξλεζή καο λα ζπκκεηέρνπκε ζε θάπνηα ζπδήηεζε ή δξαζηεξηφηεηα, ή λα παξακέλνπκε 

ζησπεινί κπξνζηά ζε θάπνην γεγνλφο. Ζ επηθνηλσλία καο κε ηνλ θφζκν είλαη έλα δήηεκα 

πνηθίισλ δηαζηάζεσλ, έλα ζέκα πνπ ζέησ θάησ απφ ηνλ φξν θαηλνκελνινγία, θαζψο ηα 

εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ζρέζε εαπηνχ θαη θφζκνπ αλήθνπλ ζε φζα ε ίδηα ε θηινζνθία 

αλαδεηά απαληήζεηο. Χζηφζν, γηα λα θηάζνπκε ζηελ έλλνηα ηεο επηθνηλσλίαο ρξεηάδεηαη λα 

μεθαζαξίζνπκε ηελ έλλνηα θιεηδί ηεο κεξισπνληηαλήο θηινζνθίαο: ηελ έλλνηα ηεο αληίιεςεο. 

Ο Merleau-Ponty δέρζεθε επηξξνέο απφ πξνγελέζηεξνπο θαηζχγρξνλνπο θηινζφθνπο, θαη είρε 

ζπιιάβεη πσο ν θφζκνο ηεο θαηλνκελνινγίαο δελ κπνξεί λα νξηζηεί σο „θαζαξφ είλαη‟, αιιά σο 

ην λφεκα πνπ δηαθαίλεηαη εθεί φπνπ ζπλαληάηαη κε ηηο δηθέο κνπ εκπεηξίεο, θαη εθεί φπνπ 

δηαζηαπξψλνληαη νη εκπεηξίεο κνπ θαη νη εκπεηξίεο ησλ άιισλ
12

. Γη‟ απηφ αλαγλσξίδσ ζηελ 

έλλνηα ηεο εκπεηξίαο έλα ζχκκαρν ηνλ νπνίν επηιέγεη ν Merleau-Ponty. Κη αλ αλαξσηεζνχκε 

κήπσο ε έκθαζε πνπ δίλεη ν Merleau-Ponty ζηελ εκπεηξία ηνλ απνκαθξχλεη απφ ηελ 

θαηλνκελνινγία, ε απάληεζε δίλεηαη κέζα απφ ηα ίδηα ηα θείκελα: ν θηιφζνθνο δελ 

απνρσξίδεηαη απφ ην είλαη-ζηνλ-θφζκν, ηε θχζε θαη ηνλ άιιν. Ο Merleau-Ponty δελ κηιά κφλν 

γηα έλα ππνθείκελν πνπ παξαηεξεί θαη αλαιχεηφζα ζπλαληά ζηνλ θφζκν, σο έλαο επηζηήκνλαο 

πνπ ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο θαη θαηαγξάθεη δεδνκέλα, αιιά γηα έλα ππνθείκελν πνπ εζηηάδεη ηελ 

πξνζνρή ηνπ ζηνλ αληηιεπηφ θφζκν, ζε απηφ ην νπνίν βηψλεη, ζε έλα ππνθείκελν ην νπνίν 

εθθξάδεηαη γηα φζα ζπλάληεζε. Μέζα απφ ην έξγν ηνπ ζα δνχκε πψο ε αληίιεςε απνηειεί ηνλ 

ζπλεθηηθφ θξίθν ηνπ ππνθεηκέλνπ θαη ηνπ θφζκνπ, πψο πξαγκαηνπνηείηαη ε ζχλδεζε ηνπ 

ζψκαηνο (πνπ είλαη νξψλ θαη νξαηφ, αγγίδνλ θαη αγγηγκέλν) θαη ηεο δεκηνπξγηθήο πξάμεο.Θα 

βξνχκε πψο κέζσ ηεο αληίιεςεο νη αληηζέζεηο θαηαιχνληαη, γηαηί είλαη κηα θίλεζε δηπιή «είλαη 

θάηη πνπ αζθψ θαη ζπγρξφλσο πθίζηακαη»
13

. Σν είλαη κέζα ζηνλ θφζκν θαλεξψλεη έλα 

ππνθείκελν ελεξγφ, πνπ επηθέξεη αιιαγέο, πνπ ζπκκεηέρεη ζηε ξνή ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Έηζη, 

θιείλσ ην εηζαγσγηθφ, πξψην κέξνο, αθνινπζψληαο κηαλ πνξεία πνπ μεθηλά απφ ηελ αληίιεςε, 

ην ζσκα θαη ηελ εκπεηξία κε πξφζεζε λα θηάζσ ζηελ έθθξαζε, πεξλψληαο κέζα απφ ηελ πξάμε. 

                                                                                                                                                                                           

εληφο ηνπ ρψξνπ, ηεο αληίιεςεο – αθφκα θαη ρσξίο λα κεηαθηλεζψ - , ηεο παξνπζίαο κνπ ζηνλ ρξφλν. Με ηα ίδηα ηα 

ιφγηα ηνπ θηινζφθνπ «ην ζψκα κνπ, ε νξαηή έθθξαζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ego» (βι. φ.π., ζ. 122). 
11

Ο Merleau-Ponty απφ ηνλ Πξφινγν θηφιαο ηεο ΦΑ, ηνλίδεη ηελ ζχλδεζή καο κε ηνλ θφζκν, θαη καο ηνπνζεηεί ζην 

επίθεληξν ησλ ζρέζεψλ καο κε απηφλ (θαη ηνπο άιινπο). πσο γξάθεη ραξαθηεξηζηηθά «αλά πάζα ζηηγκή 

παξεπξηζθφκαζηε ζην ζαχκα ηεο δηαζχλδεζεο ησλ εκπεηξηψλ, θαη θαλείο δελ μέξεη θαιχηεξα απφ καο πψο 

ζπκβαίλεη, εθφζνλ εκείο είκαζηε απηφο ν θφκβνο ζρέζεσλ». Δίκαζηε ν ππξήλαο ησλ εκπεηξηψλ καο, ηνπ εαπηνχ καο, 

«απηήο ηεο ζπλείδεζεο πνπ είκαζηε» φπσο νξίδεη ιίγεο ζειίδεο πην πξηλ ν Merleau-Ponty. Δίκαζηε αγθηζηξσκέλνη 

ζηνλ θφζκν, θάζε αλαθνξά ζηνλ εαπηφ καο είλαη αλαθνξά ζηνλ θφζκν θαη ηαπηνρξφλσο θάζε πξνζπάζεηά καο λα 

κηιήζνπκε γηα ηνλ θφζκν επηζηξέθεη ζε εκάο (βι. φ.π., ζ. 35 θαη ζ. 27 αληίζηνηρα). 
12

Βι. φ.π., ζ. 34. 
13

Η. Μαξθνπιάηνο, Maurice Merleau-Ponty πξνο κηα νληνινγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ, Αζήλα, εθδ. Οθηψ, 2018, ζ. 122. 
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1.1 Οη επηδξάζεηο πνπ δέρηεθε ν Merleau-Ponty 

Ίζσο νη πην θάησ αλαθνξέο λα κελ αξθνχλ γηα λα ζπιιάβνπκε ζηελ πιεξφηεηά ηνπ ην 

πιαίζην κέζα απφ ην νπνίν αλαδχζεθε ε θηινζνθηθή ζθέςε ηνπ Merleau-Ponty, σζηφζν θξίλσ 

αλαγθαία ηελ αλαθνξά ζε θηινζφθνπο θαη ξεχκαηα πνπ επεξέαζαλ, ελέπλεπζαλ θαη έζπξσμαλ 

ηνλ θηιφζνθν ζηελ έθθξαζε. ην ζχλνιν έξγν ηνπ Merleau-Ponty δηαθξίλνπκε, ηφζν κέζα απφ 

ηηο αλαθνξέο ηνπ ζηηο έλλνηεο ηεο αληίιεςεο, ηεο ζπλείδεζεο θαη ηνπ θφζκνπ, φζν θαη απφ ηελ 

εμέιημε ηεο ζθέςεο ηνπ απφ ηελ Γ κέρξη θαη ην ΟΑ, φηη ε έξεπλα ηνπ επεξεάζηεθε απφ ηελ 

θηινζνθία ηνπ Husserl
14

 θαη ηηο ζεσξίεο ηεο Gestalt
15

. Ζ ζρέζε ηνπ Merleau-Ponty κε ηελ 

θηινζνθία ηνπ Husserl είλαη βαζηά ξηδσκέλε, θαη απηφ θαίλεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν 

Merleau-Ponty ηνπνζεηείηαη θηινζνθηθά, ηδηαίηεξα ζην πξψηνηνπ έξγν, αλαθνξηθά πξνο ηηο 

έλλνηεο ηνπ ζψκαηνο θαη ηνπ θφζκνπ. Η Γνκή ηεο ζπκπεξηθνξάο απνηειεί -ελ κέξεη- κηα 

θηινζνθηθή έξεπλα γηα ηελ έλλνηα ηνπ ζψκαηνο, θαη ηε θηινζνθία ηνπ Husserl. Έλα απφ ηα 

εξσηήκαηα πνπ ζέηεη ν Husserl, πάλσ ζην νπνίν δνκεί θαη εμειίζζεη ηε ζθέςε ηνπ ν Merleau-

Ponty, είλαη ην πξφβιεκα ηεο δηπιήο ηαπηφηεηαο ηνπ ππνθεηκέλνπ. Πψο κπνξνχκε λα είκαζηε 

κέξνο ηνπ θφζκνπ θαη πξνυπφζεζε ηνπ θφζκνπ ηαπηφρξνλα˙ εξψηεκα ην νπνίν γηα ηνλ Barbaras 

ηαπηίδεηαη κάιινλ κε ην πξφβιεκα ηεο θαηάζηαζεο ηεο δσήο
16

. Αλ ζηνλ Merleau-Ponty δελ 

                                                           
14

Καηά ηα ρξφληα ησλ ζπνπδψλ ηνπ ζην Παξίζη ν Merleau-Ponty παξαθνινχζεζε, ην 1929, δηαιέμεηο ηνπ Husserl 

θαη επεξεαζκέλνο απφ ηε δηδαζθαιίαη ηνπ βξέζεθε ζηε Louvain ηνπ Βειγίνπ γηα λα κειεηήζεη ηα ρεηξφγξαθα ηνπ 

Γεξκαλνχ θαηλνκελνιφγνπ. Ο Merleau-Ponty παξαθνινχζεζε επίζεο δηαιέμεηο (1933 – 39) ηνπ A.Kojeve, κε ζέκα 

ηε θηινζνθία ηνπ Hegelθαη ηελ Φαηλνκελνινγία ηνπ πλεχκαηνο. ζηελ École pratique des Hautes Études (βι. Υαξά 

Μαπλάθνπ-Καξαγθνχλε, Γηαζηάζεηο ηνπ νξαηνχ, Η θηινζνθία ηεο ηέρλεο ζην έξγν ηνπ M. Merleau-Ponty, εθδ. 

Έλλνηα, Αζήλα, 2008
2
, ζ. 18). 

15
Ζ Gestalttheorie εκθαλίδεηαη απφ ηε Γ κέρξη θαη ην ΟΑ ζηνλ Merleau-Ponty, φηαλ ν ίδηνο επηδηψθεη λα 

πεξηγξάςεη ηε ζρέζε κεξψλ θαη φινπ, αιιά θαη ηελ έλλνηα ηεο ζπλείδεζεο θαη ηνπ εληππψκαηνο. Ζ Gestalt δε 

ζεσξεί ηελ αληίιεςε σο κηα δηαδηθαζία λνεηηθή θαη ηαπηφρξνλα εληζρπκέλε απφ ηηο αηζζήζεηο, αιιά σο έλα θξάκα 

χιεο θαη κνξθήο. Γηα παξάδεηγκα βιέπσ πάλσ ζην ηξαπέδη έλα κήιν, δελ δηαρσξίδσ ην κήιν απφ ην ηξαπέδη, 

αληηιακβάλνκαη απηφ αθξηβψο: ην κέξνο/κήιν ζε έλα πεδίν/ηξαπέδη θαη απηφ νξίδεηαη σο Gestalt/νιηθή κνξθή. Ο 

Merleau-Ponty, ζαθψο επεξεαζκέλνο απφ ηνλ Husserl, ν νπνίνο δηαηήξεζε θάπνηεο απφ ηηο ζεσξίεο ηνπαπζηξηαθνχ 

θπζηθνχ θαη θηιφζνθνπ Ernst Mach (1838 – 1916), αλαθέξεηαη κε ηελ ζεηξά ηνπ ζηνπο Koffka θαη Kohler, νη 

νπνίνη κηιάλε κε φξνπο αληηιεπηνχ αληηθεηκέλνπ. Ζ κνξθή ζπγθεληξψλεη ηηο φςεηο ηνπ αληηθεηκέλνπ: ην αληηιεπηφ 

δελ απνρσξίδεηαη ην πεδίν ηνπ, αιιά απνηειεί πάληα κέξνο ελφο ζπλφινπ θαη εκείο βιέπνπκε ην ζρήκα κέζα ζην 

πεδίν σο επί κέξνπο ζηνηρείν αιιά θαη σο κέξνο ηνπ φινπ. Ο Merleau-Ponty θάλεη ιφγν γηα ηηο δηαζηάζεηο ηνπ 

νξαηνχ, γηα ηηο δηαθνξεηηθέο φςεηο πνπ έρεη έλα αληηθείκελν ζηηο νπνίεο θηάλνπκε κέζσ ηεο αληίιεςεο, αιιά θαη 

ηεο επηζηξνθήο ζηα πξάγκαηα. Δλ ηέιεη, εληνπίδσ ηε ζχλδεζή ηνπ κε ηελ Gestalt θαη ζηα εμήο δχν: α) ν παξάγνληαο 

ηνπ ρσξνρξφλνπ, φπνπ ε φςε ηνπ αληηθεηκέλνπ αιιάδεη, ιεο θαη πξνζαξκφδεηαη ζε θάζε εδψ θαη ηψξα, αθνχ ε 

πξαγκαηηθφηεηα είλαη ξεπζηή θαη νη εκπεηξίεο εληζρχνληαη, θαη β) εζηηάδεη ηνλ ελδηαθέξνλ ηνπ ζε απηφ πνπ 

ζπιιακβάλεη ην βιέκκα θαη έρεη θάπνην λφεκα, είηε ην αληηθείκελν ή θαη φ,ηη ην πεξηβάιιεη. Σέινο, φπσο ζεκεηψλεη 

ν Merleau-Ponty ζηε Γ, ε ζπλείδεζε γηα ηελ νπνία ε Gestalt κηιά δελ είλαη πλεπκαηηθή ζπλείδεζε αιιά 

αληηιεπηηθή εκπεηξία (βι. M. Merleau-Ponty, The Structure of behavior, φ.π., ζ. 210). 
16

ΟHusserl ζέηεη ην πξφβιεκα ηεο δηπιήο ηαπηφηεηαο ηνπ ππνθεηκέλνπ:πψο γίλεηαη λα είκαη ηελ ίδηα ζηηγκή κέξνο 

ηνπ θφζκνπ θαη πξνυπφζεζε ηνπ θφζκνπ; ηεξηδφκελνο ζε απηήλ ηνπ ηελ ζέζε ν Barbaras ππνζηεξίδεη πσο ε 

θηινζνθία ηνπ Merleau-Ponty είλαη κηα θαηλνκελνινγία ηεο δσήο, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζην ζρέδην ηνπ Husserl γηα ηε 

θαηάζηαζε ηεο δσήο.Απηφ ην εξψηεκα έξρεηαη λα απαληήζεη ν Merleau-Ponty κέζα απφ  ηε πξνηξνπή ηνπ γηα 

έθθξαζε: ζηελ έθθξαζε ηνπ εαπηνχ ζα θαλεξσζεί ε ηθαλφηεηά καο λα αληηιακβαλφκαζηε θαη λα ζπκκεηέρνπκε 

ζηνλ θφζκν κέζσ ηεο ζσκαηηθφηεηάο καο, λα είκαζηε δειαδή ηαπηνρξφλσο ην ππνθείκελν πνπ αληηιακβάλεηαη ηνλ 

θφζκν γχξσ ηνπ θαη κέξνο απηνχ πνπ αληηιακβάλεηαη (βι. R. Barbaras, “Α phenomenology of life”, ζην: The 

Cambridge Companion to Merleau-Ponty, Carman, T., Hansen, M.(eds), Cambridge University Press, 2005, 

ζζ.206-230, ζ. 208). 
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πξνζθνιιήζνπκε ην ελδηαθέξνλ καο ζηελ έλλνηα ηεο αληίιεςεο θαη ηεο πάιεο θαηά ηνπ 

δπτζκνχ, αιιά κηιήζνπκε, φπσο πξνηείλεη ν Barbaras γηα θαηλνκελνινγία ηεο δσήο, ηφηε απηή 

ζα απνθηήζεη δηηηή έλλνηα: ε δσή σο πξνλφκην ηνπ ππνθεηκέλνπ, θαη, δεχηεξνλ, ην έκβην σο ην 

δσληαλφ, δπλακηθφ νλ˙ δειαδή σο έλα νλ πνπ αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο, εθκεηαιιεχεηαη, 

γαληδψλεηαη απφ ηε δσή γηα λα δεη, λα αγγίμεη, λα αηζζαλζεί. Απηφ πνπ θξαηάκε σο βάζε, είλαη 

πσο ν Γάιινο θηιφζνθνο δελ εκκέλεη ζην εξψηεκα αλαθνξηθά κε ηε ζρέζε ηνπ ππνθεηκέλνπ κε 

ηα αληηθείκελα, αιιά ρηίδεη ηηο ζθέςεηο ηνπ αλαθνξηθά κε έλα είλαη κέζα ζηνλ θφζκν. 

Ο Merleau-Ponty αθηεξψλεη κεγάιν κέξνο ηεο Φαηλνκελνινγίαο ηεο αληίιεςεο ζηελ εξκελεία 

ηεο ζπλείδεζεο, ηεο απνβιεπηηθφηεηαο
17

 θαη ησλ εληππψζεσλ, κε ηελ επηξξνή ηεο ρνπζεξιηαλήο 

θηινζνθίαο λα είλαη εκθαλήο. Ο θηιφζνθνο εζηηάδεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

ε θαηλνκελνινγία πξνζεγγίδεη ην πεδίν ηνπ βηψκαηνο θαη ησλ νπζηψλ
18

, θαη γη‟ απηφ ην ζψκα 

θαη ε αληίιεςε απνθηνχλ πξσηεχνπζα ζέζε ζην θείκελφ ηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Merleau-

Ponty αλαδεηά ην ζεκείν ζχλδεζήο καο κε ηελ πξψηε αληίιεςε σοεθείλεοηεο δπλαηφηεηαο πνπ 

ζα καο πάεη πίζσ, ζην πξψην βίσκα, ζην πξψην αλεπεμέξγαζην λφεκα πνπ αλαδχεηαη απφ ηελ 

επαθή καο κε ηνλ θφζκν θαη ηνπο άιινπο.Απφηελαληίιεςε κπνξνχκε λα επηζηξέςνπκε ζην 

πξψην βίσκα, κηα επηζηξνθή πνπ ζα καο δψζεη ηελ εκπεηξία ζηελ πην θαζαξή ηεο κνξθή, αιιά 

θαη ηηο απαληήζεηο πνπ ηπρφλ αλαδεηνχκε. Ζ θαηλνκελνινγία είλαη ελάληηα ζηελ παξαγσγή θαη 

θαηαζθεπή ηνπ ιφγνπ θαη ησλ ηδεψλ: ε θαηλνκελνινγία δελ ζηεξίδνληαη ζε επαγσγηθά 

ζπκπεξάζκαηα, νχηε ζε έλα θνίηαγκα ηνπ θφζκνπ απ‟ έμσ, ζε θξίζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

επαλάιεςε ζηνηρείσλήζε ηδέεο πνπ δελ βξίζθνπλ ζηήξηγκα ζην πξαγκαηηθφ. Γελ ελδηαθέξεηαη 

                                                           
17

Αθνινπζψ ηε κεηαθξαζηηθή επηινγή ηνπ Γ. Ξεξνπατδε γηα ηνλ φξν απνβιεπηηθφηεηα/intentionalität, ν νπνίνο 

κπνξεί λα απνδίδεηαη θαη σο „πξνζεηηθφηεηα‟ ή „αλαθνξηθφηεηα‟ (βι. Γ. Ξεξνπαίδεο, O Heidegger θαη ην πξφβιεκα 

ηεο νληνινγίαο, εθδ. Κξηηηθή, 1995). 
18

Οη ηδέεο θαη νη νπζίεο γηα ηελ θαηλνκελνινγία ηνπ Merleau-Ponty είλαη άκεζα παξνχζεο ζηνλ θφζκν, αθνχ θάζε 

έλαο απφ εκάο θέξεη καδί ηνπ θάπνηεο ηδέεο θαη έρεη γλψζε θάπνησλ εηδεηηθψλ θαη πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. 

Δίλαη επίζεο άκεζα παξνχζεο ζηελ αληίιεςε θαη ηε θαληαζία. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ βιέπσ ην θνκκέλν θαξπνχδη 

ην θαινθαίξη αλαγλσξίδσ ζε απηφ ηελ νπζία θξνχην θαη ηελ νπζία θφθθηλν, ζηε θαληαζία κνπ ην θαξπνχδη είλαη 

παγσκέλν θαη γιπθφ θαη απηφ είλαη κηα ηδέα πνπ ζα θαηαθηήζσ φηαλ θαηαθέξσ λα ην αθνπκπήζσ θαη λα ην γεπηψ.  

Οπζία νξίδσ ην ζηνηρείν εθείλν πνπ παξακέλεη ζηαζεξφ ζηηο αιιαγέο πνπ επηζπκβαίλνπλ, εθείλν ην ζπγθεθξηκέλν 

πνπ δηαηεξεί ηελ παξνπζία ηνπ αλεπεξέαζην απφ ηπρφλ κεηαβνιέο. Ζ Υ.Μπαλάθνπ παξαζέηεη ηνλ νξηζκφ ηνπ 

E.Fink γηα ην «είδνο» ή «νπζία» γξάθνληαο πσο «είλαη ν,ηη κέλεη ακεηάβιεην ζε έλα νλ θαη εμαζθαιίδεη ηελ 

ηαπηφηεηά ηνπ δηα κέζνπ φισλ ησλ δπλαηψλ κεηαβνιψλ. Γελ απνηειεί ππφζηαζε, αιιά ην ζχζηνηρν ελφο λνεηηθνχ 

απζνξκεηηζκνχ» (βι. Υαξά Μαπλάθνπ-Καξαγθνχλε, Γηαζηάζεηο ηνπ νξαηνχ, φ.π., ζ.44). Χζηφζν, δηεπθξηλίδεη κέζα 

απφ έλα παξάδεηγκα ηνπ Merleau-Ponty γηα ηνλ νηθείν θαη ζπγθεθξηκέλν ραξαθηήξα ηεο νπζίαο [Wesensschau] πσο 

«είλαη ε ζχιιεςε, κέζα απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο εκπεηξίεο, ζεκαζηψλ θαζνιηθήο ηζρχνο, (…), [εθεί] κπνξνχκε λα 

ζπιιάβνπκε ηελ νπζία ηεο [Δλάηεο ζπκθσλίαο ηνπ Beethoven], πνπ είλαη αλεμάξηεηε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

ζπλζεθψλ ηεο εκπεηξίαο θαη ράξε ζηελ νπνία μερσξίδνπκε ηε κνπζηθή απηή ζχλζεζε απφ νπνηαδήπνηε άιιε» (βι. 

Υαξά Μαπλάθνπ-Καξαγθνχλε, Γηαζηάζεηο ηνπ νξαηνχ, φ.π., ζ. 318, ππνζ. 167). Οη ηδέεο δελ έρνπλ ηειηθφ 

ραξαθηήξα – κνηάδνπλ κε ηελ αιήζεηα, έηζη φπσο νξίδεηαη απφ ηνλ Merleau-Ponty. Μηα ηδέα δελ αιιάδεη απιψο 

κέζα ζηε ξνή ηνπ ρξφλνπ (θνηλσληνινγηθά, επηζηεκνληθά), αιιά κηα λέα εκπεηξία κπνξεί λα κεηαβάιεη ή αθφκα θαη 

λα γθξεκίζεη κηαλ ηδέα ηελ νπνία είρακε πηνζεηήζεη. Ζ αιήζεηα γηα ηνλ θηιφζνθν δελ είλαη κηα θαηάθηεζε, κηα 

κφληκε ζπλζήθε ζηελ νπνία θηάλνπκε κέζα απφ θάπνηα δηαδηθαζία γλψζεο, παξαηήξεζεο ή αλάιπζεο. Ζ αιήζεηα 

δελ κπνξεί λα καο δψζεη έλα αληηθεηκεληθφ λφεκα θαη ζε απηφ ζηεξίδεηαη ε ηέρλε θαη ν θάζε θαιιηηέρλεο, ζηνλ 

επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ παξνληηθνχ λνήκαηνο. πσο γξάθεη ν Merleau-Ponty ζηελ Ακθηβνιία ηνπ Cézanne «ε 

ηέρλε αληιεί απφ ηελ έθηαζε ηνπ αλεμέξγαζηνπ λνήκαηνο» (βι. M. Merleau-Ponty, Η Ακθηβνιία ηνπ Cézanne Τν 

Μάηη θαη ην πλεχκα, κηθξ. Αι. Μνπξίθε, εθδ. Νεθέιε, Αζήλα, 1991, παξάζεκα, ζ. 22). 
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γηα ηελ θαηαλνκή θαη θαηαγξαθή ησλ ζρέζεσλ θαη ησλ φξσλ ζπλχπαξμεο κε ηνπο άιινπο, δελ 

αλαηξέρεη ζηελ αλάιπζε ή ηελ παξαηήξεζε, αιιά ζηελ πην άκεζε ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ηνλ 

θφζκν. Αθξηβψο επεηδή ελδηαθέξεηαη γηαηελ επηζηξνθή ζην βίσκα, ζηελ εκπεηξία ηεο πξψηεο 

αληίιεςεο, δειαδή βιέπεη ην αληηιεπηηθφ βίσκα σο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εξρφκαζηε ζε επαθή 

κε ηνλ θφζκν, δε ζα κπνξνχζε λα κελ ζηξέθεηαη ζηελ εκπεηξία. Γειαδή ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

ζπιακβάλνπκε άκεζα ην πξαγκαηηθφ, ρσξίο ε γλψζε λα έρεη πάξεη αθφκα ζέζε. Αλ δερηνχκε 

πσο ε αληίιεςε είλαη έλα θαηλφκελν, ηφηε απηφ αθνξά ζηελ πην θαζαξή, πξσηνγελή ζρέζε καο 

κε ηνλ θφζκν, ζε κηα εθ λένπ ζχιιεςε ηεο παξνπζίαο καο κέζα ζηνλ θφζκν
19

.Ζ 

θαηλνκελνινγία δηεξσηάηαη γηα ηα πηζαλά δίθηπα ησλ ζρέζεσλ πνπ κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ, 

θαη φρη γηα ην δηαρσξηζκφ ή ηελ θαηεγνξηνπνίεζε αλά νκάδεο ή είδε˙ είλαη άλνηγκα, 

δηαθιάδσζε θαη φρη ζπζηξνθή. Ζ θαηλνκελνινγηθή ζθέςε ςάρλεη ηελ θάζε πξψηε επαθή καο κε 

ηνλ θφζκν, πξηλ απηφο γίλεη αληηθείκελν ηεο ζθέςεο, πξηλ αξρίζνπκε λα ηνλ θαηαηάζζνπκε ζε 

πξαγκαηηθφ ή θαληαζηηθφ, ζε θπζηθφ ή λνεηφ. Ο apriori θφζκνο, απηφο ησλ εμσρξνληθψλ 

νπζηψλ, είλαη ην πεδίν εκπεηξίαο
20

, γηα ην νπνίν ελδηαθέξεηαη ν Merleau-Ponty. 

H θαηλνκελνινγηθή εκπεηξία, δειαδή ε εκπεηξία έμσ απφ θξίζεηο θαη έλλνηεο – ε εκπεηξία ηεο 

αληίιεςεο -απνηειεί ην ίδην ην γεγνλφο
21

˙ κε κφλε επηθχιαμε φηη ε εκπεηξία ίζσο είλαη ην 

αζέιεην ζχκβνιν ηνπ ίδηνπ ηνπ εαπηνχ ηεο, ηεο ίδηα ηεο δηακφξθσζήο ηεο, έηζη φπσο απηή 

δίδεηαη ζε εκάο. Απηήλ ηελ εκπεηξία αλαδεηεί ν Merleau-Ponty: ηελ εκπεηξία πνπ ζα δψζεη ην 

θξπκκέλν, ην αφξαην, ην αλέγγηρην λφεκα, ρσξίο λα εμνπδεηεξψλεη ην ήδε θαλεξφ, νξαηφ θαη 

βησκέλν. Απηήλ πνπ αλαδεηά ηε ζεκαζία θαη απηφ πνπ δίλεηαη ρσξίο λα αλαηξεί ην ήδε ππάξρνλ. 

Έηζη έρνπκε ην πξαγκαηηθφ θαη ην επνπηηθφ, ηα νπνία ηάζζνληαη φρη αληηζεηηθά ή παξαηαθηηθά, 

αιιά ζπκπιεξσκαηηθά ην έλα πξνο ην άιιν. Με άιια ιφγηα, φηαλ ηα αληηθείκελα ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο ηαπηίδνληαη κε ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα, ηφηε γίλνληαη βίσκα, θαη ε 

πξαγκαηηθφηεηα βξίζθεη ζχκκαρν ηε λφεζε. Πξνζνρή! Οη ηδέεο απφ κφλεο ηνπο δελ αξθνχλ γηα 

λα εμεγήζνπλ ηε ζρέζε καο κε ηνλ θφζκν. Ζ λφεζε δελ ζηεξίδεη ή θαηαζθεπάδεη ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. Ο Merleau-Ponty αλαθέξεηαη ζε κηα ζσκαηηθή χπαξμε ε νπνία ζπκκεηέρεη ζηε 

ξνή ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, εληζρχνληαο θαη αιιάδνληαο θαη ηνλ ίδην ηνλ εαπηφ εθηφο απφ ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. Ο Merleau-Ponty γξάθνληαο γηα ην ππνθείκελν γξάθεη γηα κηα χπαξμε 

πνιχκνξθε, απνξξίπηνληαο ηελ θαξηεζηαλή πξνζέγγηζε ζψκαηνο – ςπρήο. Σν ππνθείκελν ζηνλ 

Merleau-Ponty είλαη ν θάηνρνο ελφο ζψκαηνο πνπ αγγίδεη ηνλ θφζκν θαη αγγίδεηαη απ‟ απηφλ, 

πνπ είλαη νξψλ θαη νξαηφ ηελ ίδηα ζηηγκή. Θα είρε ελδηαθέξνλ λα πάξνπκε ηελ πξνεγνχκελε 

εμήγεζε αληίζηξνθα: αλ μεθηλψληαο απφ ηε λφεζε πάκε πξνο ηελ επνπηεία θαη πίζσ ζηηο νπζίεο 
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Γηα ηνλ Merleau-Ponty «ν θφζκνο ηεο αληίιεςεο, ε κε άιια ιφγηα ν θφζκνο ν νπνίνο απνθαιχπηεηαη ζε εκάο 

κέζσ ησλ αηζζήζεσλ θαη ζηελ θαζεκεξηλή δσή, θαίλεηαη ζε πξψηε καηηά λα είλαη απηφ πνπ γλσξίδνπκε θαιχηεξα 

(…). Διπίδσ λα δείμσ φηη ν θφζκνο ηεο αληίιεςεο είλαη, ζε κεγάιε θιίκαθα, άγλσζην έδαθνο απφ ηε ζηηγκή πνπ 

παξακέλνπκε ζηελ πξαθηηθή (practical) ή ζηελ σθειηκηζηηθή ζηάζε (utilitarian attitude)» (βι. Μ. Merleau-Ponty, 

„„Lecture I – The World of Perception and the World of Science‟‟, The World of Perception, translated by Oliver 

Davis, Routledge Taylor & Francis Group, New York, 2004, ζ. 39). 
20

Βι.G. Gurvitch, Husserl, Encyclopédie de la pléiade. Ηζηνξία ηεο θηινζνθίαο, Σφκνο Γ‟ 20
νο

 αηψλαο. χγρξνλα 

θηινζνθηθά ξεχκαηα, φ.π., ζ. 77. 
21

Βι.φ.π., ζ.78. 
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γηα λα θηάζνπκε ζηε ξνή ηνπ βηψκαηνο, θαη ελ ηέιεη ζηελ πξψηε αληίιεςε, ζα αλαθαιχςνπκε 

πσο ε λφεζε φρη απιψο ρξεηάδεηαη ην ζψκα ψζηε λα ζπκπιεξψζεη ηα θελά, αιιά εθνξκάηαη απφ 

απηφ. 

Σν ρίαζκα, σο ε δηαζηαχξσζε ηεο ζρέζεο νξαηνχ θαη αφξαηνπ, εμειίζζεηαη κέζσ ηνπ ηξφπνπ 

κε ηνλ νπνίν αληηιακβαλφκαζηε ηνλ εαπηφ καο ζε ζρέζε κε ηα πξάγκαηα θαη κέζα απφ ηελ 

αιιειεπίδξαζή καο κε ηνπο άιινπο, αιιά θαη κέζα ζε καο φπσο γξάθεη ν θηιφζνθνο, 

ζπκπιεξψλνληαο πσο ν ηξφπνο πνπ ζέηνπκε ηνπο εαπηνχο καο κέζα απφ απηά ηα ηξία πξίζκαηα 

είλαη «έλα είδνο ρηαζκνχ, γηλφκαζηε νη άιινη θαη γηλφκαζηε ν θφζκνο»
22

. Τπάξρεη ε κνξθή ελφο 

αληηθεηκέλνπ θαη ε νξαηή φςε ηνπ, φπσο επίζεο θαη απηφ πνπ γίλεηαη αληηιεπηφ αιιά θαη φζα 

πξνζηίζεληαη εμαηηίαο φζσλ ην πεξηβάιινπλ. Σφζν ε ζπλεηδεηφηεηα ζηελ Gestalt
23

 φζν θαη ην 

ρίαζκα ζηνλ Merleau-Ponty κηιάλε γηα ηηο δηαζηάζεηο ηνπ νξαηνχ, ηηο νπνίεο βξίζθσ κέζσ ηεο 

δηεξψηεζεο, κηαο θίλεζεο ηνπ εαπηνχ πξνο ηα κέζα, κηαο ζπζηξνθήο πνπ ζα κπνξέζεη λα κνπ 

δψζεη ηελ πξσηαξρηθή εκπεηξία ηνπ νξαηνχ. Ο ρσξνρξφλνο επεξεάδεη ην αληηιεπηφ, αιιά 

επεξεάδεη θαη ηηο πξνεγνχκελεο αληηιήςεηο, νη νπνίεο κε ηνλ αληαζηνραζκφ απνθαιχπηνπλ, 

θέξλνπλ ζηελ επηθάλεηα, φςεηο θαη δηαζηάζεηο πνπ κπνξεί λα κελ είραλ γίλεη θαλεξέο. Ζ 

ζεκαληηθφηεξε ίζσο ζχλδεζε ηνπ Merleau-Ponty κε ηε ζεσξία ηεο κνξθήο είλαη ζηνλ ηξφπν πνπ 

αληηκεησπίδεη ηελ αληίιεςε σο κηα ιεηηνπξγία πξσηαξρηθή, σο κηα αίζζεζε ελνπνηεηηθή. Γηα 

ηελ Gestalttheorie ην ζρήκα είλαη απηφ πνπ γίλεηαη πξψηα αληηιεπηφ, έπεηηα δηαθξίλεηαη απφ ηα 

κέξε, ηα νπνία ην ζπλζέηνπλ, γη‟ απηφ θαη ην θαηαλννχκε ζην ζχλνιν ησλ κεξψλ ηνπ, θαη ρσξίο 

λα απνρσξίδεηαη απφ ην πεδίν ηνπ. Gestalt θαη θαηλνκελνινγία δελ εζηηάδνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο 

κφλν ζηε κνξθή ή κφλν ζην πεξηερφκελν, αιιά αλαδεηνχλ ζηε κνξθή ην πεξηερφκελν θαη 

θηάλνληαο ζε απηφ θαηαλννχλ θαιχηεξα ην ζρήκα θαη ηνλ νξίδνληα πνπ ην ζπκπιεξψλνπλ.Ζ 

θαηλνκελνινγία επηζπκεί λα βξεηπψο ήηαλ ην αληηθείκελν ζηελ πξψηε ηνπ κνξθή μεθηλψληαο 

απφ κεδεληθή βάζε, δειαδή απφ ηελ κε χπαξμε νπνηαζδήπνηε γλψζεο γηα απηφ. Γηα 

ηνλMerleau-Ponty ε ζχιιεςε ηνπ αληηθεηκέλνπ απφ κεδεληθή βάζε κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ 

επηζηξνθή ζηα πξάγκαηα, κε ηελ αλάθιεζε ηεο πξσηνηαγνχο εκπεηξίαο. 
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Βι. Μ. Merleau-Ponty, The Visible and the invisible, φ.π., ζ. 160. 

23Δθηφο απφ ηνλ Husserl, ε δεχηεξε εκθαλήο επηξξνή ζην έξγν ηνπ θηινζφθνπ, θαη ηδηαίηεξα ζηα δχν πξψηα 

θείκελά ηνπ, είλαη ην θίλεκα ηεο Gestalttheorie. Ζ Gestalttheorie, ε νιηθή κνξθή, ε gestalt, πξνέξρεηαη απφ ηελ 

ςπρνινγηά ηεο κνξθήο, δειαδή ε ζεσξία απηή ιακβάλεη ηνλ θφζκν θαη ην ςπρνινγηθφ ππνθείκελν σο φινλ θαη φρη 

σο ζχλνιν κεξψλ. Γελ έρνπκε, δειαδή ηνλ άλζξσπν πξνζηηζέκελν ζηνλ θφζκν, ην πξαγκαηηθφ δελ είλαη 

απνηέιεζκα πξνζζήθεο ησλ κεξψλ πνπ καο δίλεη κηα νιφηεηα. H gestalttheorie ελδηαθέξεηαη γηα ηνλ άλζξσπν θαη 

ηνλ θφζκνέηζη φπσο ππάξρνπλ καδί, ζε κηα ζρέζε αιιειεπίδξαζεο, θαη απηφ απνδεηθλχεηαη ζηελ «νιηζηηθή δνκή 

ηεο εκπεηξίαο», δειαδή ηελ αδηαρψξηζηε ζρέζε ηεο κνξθήο απφ ην πεξηερφκελν, ηεο δνκήο θαη ηνπ λνήκαηφο ηνπ 

σο φινλ. ηελ κεξισπνληηαλή θηινζνθία ε νιηθή κνξθή δηαθξίλεηαη ζηε ζέζε ηνπ θηινζφθνπ γηα ηελ αφξαηε φςε 

πνπ ζπκπιεξψλεη ην νξαηφ, ην αζέαην κέξνο πνπ νινθιεξψλεη ην θαλεξφ. (βι. Taylor Carman-Mark B.N. Hansen, 

'„Introduction‟‟, The Cambridge Companion to Merleau-Ponty, Carman, T., Hansen, M. (eds), 

CambridgeUniversityPress, 2005, ζ. 11). Σν θίλεκα απηφαλαθέξεηαη ζηελ ζπλεηδεηφηεηα,ζηελ απηνγλσζία, θαη 

θαηά ηελ γλψκε κνπ, αληηζηνηρεί ζε απηφ πνπ αξγφηεξα ν Merleau-Ponty ζα ζέζεη κε δηθνχο ηνπ φξνπο ζην ΟΑ σο 

δηεξψηεζε θαηρίαζκα. Υίαζκα κπνξεί λα νξηζηεί ην εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Merleau-Pontyφηαλ ζέιεη λα 

θαηαδείμεη ηε δηαζηαπξσκέλε, δηπιήο θαηεχζπλζεο πνξεία ηεο ζρέζεο νξψληνο θαη νξαηνχ. Γηα παξάδεηγκα, γηα 

ηνλ νξηζκφ ηνπ „εγψ‟ έρνπκε ηε ρηαζκηθή ζρέζε νξαηνχ θαη νξψληνο, νξαηνχ θαη αφξαηνπ, θαη απηή ε ζρέζε αθνξά 

ζηηο αηζζήζεηο, ηελ αληηζηξεςηκφηεηα ηνπ νξαηνχ (βι. M. Merleau-Ponty, Η Ακθηβνιία ηνπ Cézanne, φ.π., ζ. 23). 
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Πνηνο φκσο ν ζθνπφο ησλ πην πάλσ αλαθνξψλ; Πξψηνλ, κέζα απφ ηελ έλλνηα ηεο gestalt ή 

ηνπ δνκεκέλνπφινπ, ζα κπνξέζνπκε λα δηαθξίλνπκε ηηο αξρέο ηεο αληίιεςεο, θαη δεχηεξνλ, λα 

θαηαλνήζνπκε ηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν πνπ έρνπλ ν ρψξνο θαη ν ρξφλνο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

απνδίδνπκε λνήκαηαζηα πξάγκαηα. Ζ ζρέζε αλζξψπνπ θαη θφζκνπ είλαη ζρέζε 

αιιειεπίδξαζεο: ν άλζξσπνο είλαη αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ φινπ, θαη, φπσο βιέπνπκε ζηα 

θείκελα ηνπ Merleau-Ponty, ππάξρεη αλάγθε επαλνξηζκνχ ηεο ζρέζεο απηήο, θαζψο κέζα απφ ην 

ίδην ην γεγνλφο ελφο θφζκνπ αληηιεπηνχ ζε θαη γηα εκάο κπνξνχκε λα αλαθαιχςνπκε ράξε ζηε 

ζσκαηηθφηεηά καο, ηελ ππαξθηηθή καο νιφηεηα. Ο Merelau-Ponty ζεσξεί πσο νηηδήπνηε έπεηαη 

δελ δηαγξάθεη φ,ηη πξνεγήζεθε, θαη θαη‟ επέθηαζε φ,ηη ζα αθνινπζήζεη δελ κπνξεί λα θαηαιχζεη 

φζα ζπκβαίλνπλ ζην παξφλ
24

. Δθηφο απφ ην παξφλ, ην νπνίν Merelau-Ponty ραξαθηεξίδεη σο ηελ 

νπηηθή γσλία απφ ηελ νπνία βιέπσ ηνλ ρξφλν, απνδίδεη θαη ζην ζψκα καο ην ίδην 

ραξαθηεξηζηηθφ: δειαδή ην ζψκα κνπ είλαη ε νπηηθή γσλία «απφ ηελ νπνία βιέπσ ηνλ 

θφζκν»
25

.Τπάξρνπλ ζεκεία ζηελ Gestaltheorie, φπσο θαη ζηε θηινζνθία ηνπ Husserl, κε ηα 

νπνία ν Merleau-Ponty δηαθσλεί. Αθφκα θαη αλ κε ππνινγηζκνχο βξνχκε ηηο αληηιεπηηθέο καο 

εκπεηξίεο, ν λνπο/cerveau δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηα αληηιεπηά 

θαηλφκελα. Γηα ηνλ Γάιιν θηιφζνθν ην ππνθείκελν είλαη αλνηρηφ πξνο ηνλ θφζκν,δειαδήέρεη ηε 

δπλαηφηεηα γηα αιιαγή, γηα κεηαηφπηζε, γηα έλα λέν θνίηαγκα απέλαληη ζηνλ θφζκν θαη ζε φ,ηη 

ην πεξηβάιιεη
26

. Αθφκε, ν Merleau-Ponty, «απνξξίπηεη θάζε θφξκα αλαγσγηζκνχ ή 

εμειηθηηθηζκνχ», θαη θξίλεη πσο ην πλεχκα (spirituelle) δελ αληηπξνζσπεχεη απνθιεηζηηθά ηελ 

εζσηεξηθφηεηα
27

, νχηε αληηζηνηρεί ζε κηα ζπκπεξηθνξά φηαλ απηή εκθαλίδεηαη σο 

επαλαιακβαλφκελε πξάμε. ηαλ ε εζσηεξηθή θαηάθηεζε κηαο ζπκπεξηθνξάο κπεξδεχεηαη κε 
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Ο θηιφζνθνο πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν βιέπνπκε έλα αληηθείκελν σο κηα νιφηεηα, ηεο νπνίαο φκσο 

αλαγλσξίδνπκε ηα κέξε ηεο αθνχ «ζπλππάξρνπλ ελφζσ ην βιέκκα καο ηα δηαηξέρεη κε ηε ζεηξά, ην παξφλ ηνπ δελ 

ζβήλεη ην παξειζφλ ηνπ, ην κέιινλ ηνπ δε ζα ζβήζεη ην παξφλ ηνπ». Οξίδνληαο ην αληηθείκελν σο ηέηνην, κπνξνχκε 

λα μεπεξάζνπκε απηφ πνπ ππάξρεη σο εκπεηξία ηνπ παξφληνο, εκπεηξία πνπ «ζπκπηέδεηαη ζε έλα μέλν είλαη» ζε 

ηέηνην βαζκφ ψζηε λα ζηεξίδεη ηηο γλψζεηο ηνπ ζε εθείλν ην μέλν ζψκα. Ο Merleau-Ponty νλνκάδεη ηε κεηαηξνπή 

ηεο πθηζηάκελεο εκπεηξίαο ζε κηα λέα γλψζε γηα ην αληηθείκελν σο εθ-ζηαζε: ηεο εκπεηξίαο, θαηαιήγνληαο ζε απηφ 

πνπ ε θαηλνκελνινγία ππνζηεξίδεη: «θάζε αληίιεςε είλαη αληίιεςε θάπνηνπ πξάγκαηνο». Μέζα ζηνλ ρξφλν έρνπκε 

ην πέξαζκα απφ ηνλ εαπηφ ζην πξάγκα θαη πίζσ. Ζ νπηηθή γσλία φκσο απφ ηελ νπνία θνηηάκε ην αληηθείκελν δελ 

κπνξεί λα απνρσξηζηεί ην παξειζφλ (βι. Μ. Merleau-Ponty, Φαηλνκελνινγία ηεο αληίιεςεο, φ.π., ζ. 144). 
25

Βι. φ.π., ζ. 145. 
26

ην θείκελν Τν Μάηη θαη ην πλεχκα ν Merleau-Ponty απνδεηθλχεη γηαηί επηιέγεη ηε δσγξαθηθή, αλάκεζα ζηηο άιιεο 

ηέρλεο, γηα λα κηιήζεη θηινζνθηθά θαη ζε ζρέζε κε ηελ έλλνηα ηνπ αλνίγκαηνο ζηνλ θφζκν θαη ηα πξάγκαηα. Ζ 

δσγξαθηθή, φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη, «είλαη παξνχζα ζε θάζε έλα απφ ηα κέζα έθθξαζήο ηεο», ελψ 

ζεκεηψλεη ζην ζεκείν απηφ ηελ επηινγή ηνπ Descartes ζηα ραξαθηηθά ζρέδηα. Ο θηιφζνθνο ζπκπιεξψλεη ηνλ ιφγν 

ηνπ, παξαζέηνληαο πσο λαη κελ ε ραξαθηηθή δίλεη ην πεξίβιεκα, ηελ εμσηεξηθή φςε, φκσο ππάξρεη «απηφ ην άιιν 

θαη βαζχηεξν άλνηγκα ζηα πξάγκαηα, φπσο απηφ καο δίλεηαη απφ ηηο δεπηεξεχνπζεο πνηφηεηεο, θαη θπξίσο ην 

ρξψκα». Δζηηάδσ ηελ πξνζνρή κνπ ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ηνπ θεηκέλνπ, θαζψο δίλεη ηε ζεκαζία ηνπ 

αλνίγκαηνο ζηα πξάγκαηα κέζα απφ ην παξάδεηγκα ηεο δσγξαθηθήο: είλαη έλα «αβέβαην κνπξκνπξεηφ» πνπ φκσο 

αθήλεη ην κήλπκα λα αλαδπζεί θαη κέζσ ηνπ νπνίνπ αλαγλσξίδσ ηνλ θφζκν. Ζ απφδνζε ησλ ρξσκάησλ, ε γξακκή, 

ην μεπέξαζκα ηνπ πεξηγξάκκαηνο θαη ε κεηαηφπηζε, ην πέξαζκα θάησ απφ ηελ επηθάλεηα είλαη ε ίδηα ε επηζπκία 

καο λα γλσξίζνπκε ηνλ θφζκν (βι. M. Merleau-Ponty, Η Ακθηβνιία ηνπ Cézanne, Τν Μάηη θαη ην πλεχκα, φ.π., ζ. 

83) 
27

πλερίδνληαο, ν Merleau-Ponty, «ηξίηνλ, ελάληηα ζηελ Gestalt, έθξηλε φηη θάζε παξνπζίαζε ηνπ κπαινχ, φζνλ 

αθνξά ηηο εζσηεξηθέο δπλάκεηο θαη ηζνξξνπίεο, ράλεη ην πην ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζπκπεξηθνξάο» (βι. L. 

Hubert Dreyfus, “Merleau-Ponty and Recent cognitive science”, In: The Cambridge Companion to Merleau-Ponty, 

Taylor Carman & Mark B. N. Hansen (eds.), Cambridge University Press, 2005, ζζ.132-149, ζ. 142). 
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ηελ λνεηηθή αθνινπζία, δειαδή κηα ζεηξά απηνκαηνπνηεκέλσλ θηλήζεσλ πνπ έξρνληαη σο 

απνηέιεζκα ελφο ζπγθεθξηκέλνπ εξεζίζκαηνο, ηφηε ε πξάμε δελ είλαη έθθξαζε αιιά κίκεζε. 

Δθεί πνπ δηαθσλεί πεξηζζφηεξν ν Merleau-Ponty είλαη ζην ζεκείν πσο ζε θάζε επαλάιεςε 

θέξνπκε καδί καο φια φζα πξνεγήζεθαλ απφ ηε ζρέζε καο κε ηνλ άιινλ ή ηα πξάγκαηα, δελ 

απνρσξηδφκαζηε απφ ηνλ παξειζφληα ρξφλν. Αθφκα θαη αλ ην κνηίβν επαλαιακβάλεηαη δελ 

εμαζζελεί ε έληαζε ηεο ζρέζεο, απιψο επηθαιχπηεηαη απφ ηηο λέεο ζπλαληήζεηο. Μπνξεί, 

δειαδή, λα ππάξμεη επαλάιεςε ζηελ πξάμε, ρσξίο λα ππάξμεη κίκεζε, θαζψο ε δσή καο 

εθηπιίζζεηαη ζε θφλην ρξνληθφ. Γελ παξακέλσ ζηαζεξή, ακέηνρε, απαζήο αλ ζέιεηε, ζε 

ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο, αηζζήζεηο, παξαζηάζεηο ή ζέζεηο/επηζπκίεο, θαζψο απηέο είλαη 

«ηξνπνπνηήζεηο αλάκεζα ζηηο νπνίεο θαηαλέκεηαη ε χπαξμή κνπ θαη απφ ηηο νπνίεο ρξσκαηίδεηαη 

εθ πεξηηξνπήο»
28

. Ζέλλνηα ηεο επαλάιεςεο θαη ηεο κεηαβνιήο
29

, ηελ νπνία ζην έξγν ηνπ 

Merleau-Ponty εληνπίδσ σο κεηαηφπηζε, θσηίδεη έλα απφ ηα ζεκεία επίδξαζεο ηεο κπεξμνληθήο 

θηινζνθίαο πνπ αλαδεηθλχεηαη κέζα απφ ην έξγν ηνπ Merleau-Ponty. Ο Bergson (1859 – 1941), 

καδί κε ηνλ Descartes (1596 – 1650), ιεηηνχξγεζαλ σο θίιηξα κέζα απφ ηα νπνία ν Merleau-

Ponty ζπλέιαβε ηε θηινζνθία ηνπ Husserl (αιιά θαη ηνπ Heidegger). ην θείκελν Ο 

απηνδεκηνπξγνχκελνο Bergson (1959)
30

, ν Merleau-Ponty μεθηλά κε κηα δηαπίζησζε: ππάξρνπλ 

δχν κπεξμνληζκνί, ν ηνικεξφο(ν ελεξγφο ζα έιεγα)θαη ν επηθξαηήζαο, απηφο πνπ θέξεη καδί ηνπ 

ην βάξνο φζσλ «άξγεζε λα βξεη, ν ήδε εθνδηαζκέλνο κε έλλνηεο»
31

. Ο ίδηνο ν Merleau-Ponty 

θαηαηάζζεη ηνλ εαπηφ ηνπ ζηε γεληά πνπ δελ πξφιαβε λα γλσξίζεη ηε δηδαζθαιία ηνπ Bergson, 

παξά κφλν κέζα απφ ηα έξγα ηνπ, δειαδή σο ηνλ δεχηεξν Bergson–φπσο ν ίδηνο ηνλ νξίδεη. 

ην θείκελν απηφ, ν Merleau-Ponty, παξνπζηάδεη κηα ζεηξά απφ έλλνηεο πνπ εληνπίδνληαη ζην 

έξγν ηνπ Bergson, ηηο νπνίεο κειέηεζε θαη ελ κέξεη δηαηήξεζε ζηε δηθή ηνπ θηινζνθία. 

Παξαζέησ εδψ θάπνηα απφ ηα θνηλά ζεκεία ησλ δχν θηινζφθσλ, έηζη φπσο δίλνληαη ζην θείκελν 

ηνπ ίδηνπ ηνπ Merleau-Ponty: α_ ε αιήζεηα
32

, ηελ νπνία ν Merleau-Ponty αλαθέξεη ζε 
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ηε Γεκηνπξγηθή Δμέιημε ηνπ Bergson κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε πνιιά ζηνηρεία ηα νπνία θαίλεηαη πσο 

επεξέαζαλ ηε θηινζνθία ηνπ Merleau-Ponty (βι. H. Bergson, Η Γεκηνπξγηθή εμέιημε, κηθξ. Κ. Παπαγηψξγεο, Γ. 

Πξεινξέληδνο, επηκ. Γ. Πξεινξέληδνο, εθδ. Πφιηο, Αζήλα, 2005, ζ. 17). 
29

Ο Bergson, δίλνληαο ηνλ νξηζκφ ηεο ιέμεο „ππάξρσ‟, ηνπ πεξάζκαηνο «απφ κηα θαηάζηαζε ζε άιιε», θηάλεη ζηε 

ζπκκεηνρή καο ζε κηα ξένπζα πξαγκαηηθφηεηα, κηαλ αηέξκνλε ξνή, φπνπ θάζε ζπκβάλ είλαη «ην πην θσηεηλφ ζεκείν 

κηαο θηλνχκελεο δψλεο», κηα θαηάζηαζε κέζα ζηελ νπνία αηζζαλφκαζηε, ζθεθηφκαζηε θαη επηζπκνχκε θαη 

εκπεξηθιείεη ζην ζχλνιφ ηεο «φια φζα είκαζηε ηέινο πάλησλ ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή». Απηέο νη κεηαβνιέο, νη 

θσηεηλέο ζηηγκέο, „ρξσκαηίδνπλ‟, φπσο γξάθεη ν θηιφζνθνο, ηελ χπαξμή καο ε νπνία θαη κεηαβάιιεηαη 

αθαηάπαπζηα. Ζ ρσξίο ηέινο ξνή ηνπ θφζκνπ πνπ καο πεξηβάιιεη, ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπκε θη εκείο είλαη ε 

πξαγκαηηθφηεηα, ην ρσξνρξνληθφ πεδίν, ζην νπνίν αλαθέξεηαη ν Merelau-Ponty. Οη επηρξσκαηηζκνί, ην θσο πνπ 

αλαδχεηαη, είλαη ε εθθξαζηηθή ζπκκεηνρή καο ζηνλ θφζκν, κέζσ ηηο νπνίαο επέξρνληαη νη κεηαηνπίζεηο, ην 

πέξαζκα απφ ην παξειζφλ ζην παξφλ θαη ηαπηφρξνλα ε δηαηήξεζε ηνπ πξψηνπ ζην δεχηεξν. (Απηφζη).  
30

Σν θείκελν απηφ πεξηιακβάλεηαη ζην ζπιινγηθφ έξγν ηνπ Merleau-Ponty Σεκεία, κε ηνλ ηίηιν Bergson se faisant, 

θαη ήηαλ ην ηειεπηαίν πνπ δηαβάζηεθε ζην ζπλέδξην αθηεξσκέλν ζηνλ Bergson, πνπ έιαβε ρψξα ζην Παξίζη ζηηο 

17-20 Μαΐνπ 1959 (βι. M. Merleau-Ponty, Signes, Collection Folio/Essais, εθδ. Gallimard, Paris, 1960, ζζ. 296-

311, ζ. 296). 
31

«ελψ ν Bergson έπιαζε ηηο δηθέο ηνπ [έλλνηεο] κφλνο ηνπ» γξάθεη ν Merleau-Ponty (βι. Μ. Merleau-Ponty, 

Σεκεία, κηθξ. Γ. Φαξάθιαο, επίκεηξν Αι. Μνπξίθε, εθδ. Βηβιηνπσιείν ηεο „Δζηίαο‟, Αζήλα, 2005, ζ. 296). 
32

Ο Merelau-Ponty ζεσξεί πσο ν θηιφζνθνο, εδψ ζπγθεθξηκέλα αλαθέξεηαη ζηνλ Bergson, «δελ πεξίκελε λα κάζεη 

πνπ ηνλ νδεγεί ν δξφκνο ηνπ γηα λα ηνλ αθνινπζήζεη (…). Γελ πεξίκελε πξηλ απνηνικήζεη ην Ύιε θαη κλήκε θαη 

ηελ Γεκηνπξγηθή εμέιημε» (βι. φ.π., ζ. 297). 
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αληηζηνηρία κε ην έξγν ηνπ Bersgon, σο έλα πιεζίαζκα ζε απηφ πνπ θάπνηνο αλαδεηά θαη ην 

νπνίν δελ ην θεξδίδεη αλ δελ ηνικήζεη. Σν δεηνχκελν δελ είλαη λα θηάζεη ζε θάπνην 

ζπκπέξαζκα, αιιά λα δηαλχζεη ηελ πνξεία. Σν λα είζαη ελεξγφο, λα θηλείζαη, λα δξαο, κε άιια 

ιφγηα λα αλνίγεηο ηνλ δηθφ ζνπ δξφκν είλαη ε ζηάζε δσήο πνπ πξνηείλεη ν Merleau-Ponty φηαλ 

γξάθεη γηα έθθξαζε ηνπ εαπηνχ
33

, σο απφδεημε ηεο αιιειέλδεηεο ζρέζεο έξγνπ θαη δσήο, φηαλ 

πηα ν άλζξσπνο δελ δηαρσξίδεηαη απφ ηε δηαδξνκή. β_ Ο ρξφλνο, πνπ δελ κεηξηέηαη κε 

αξηζκεηηθνχο φξνπο, αιιά, φπσο αλαθέξεη ν Bergson, καο θαιεί «λα ηνλ αθήζνπκε 

λ‟απηνδεκηνπξγείηαη ειεχζεξα»
34

. Ο ρξφλνο δελ ηαπηίδεηαη κε ην είλαη, αιιά κε ηνλ είλαη ἐλ ηῷ 

γελλᾶζζαη. ηνλ Merleau-Ponty ζπλαληάκε ηε δηαξθή γέλλεζε ηνπ είλαη ζηελ αληίιεςε, θαζψο 

κέζα ζηνλ ρξφλν επέξρεηαη ηξνπνπνίεζε. Παξαηεξνχκε δειαδή ηε «δηαξθή γέλλεζε ηνπ 

ππνθεηκέλνπ κέζα ζηνλ θφζκν ηεο αληίιεςήο ηνπ»
35

. Μνηάδεη λα επηζηξέθσ ζηελ έλλνηα ηεο 

επαλάιεςεο: κηιάκε γηα έλα ζπλερψο αλαγελλεκέλν είλαη θαη απηφ ην λέν θχκα πνπ έξρεηαη λα 

πξνζηεζεί ζην πξνεγνχκελν δελ ην εμνπδεηεξψλεη παξά ην εληζρχεη. πσο ζα δνχκε πην θάησ, 

αθφκα θαη αλ ππάξμεη αθαίξεζε απηφ κπνξεη λα εληζρχεη ην λφεκα. Οη ζθέςεηο κε σζνχλ, κε 

εμειίζζνπλ, γηαηί δελ ππάξρεη επαλάιεςε ζε απηέο. Έλα πξάγκα, κηα θαηάζηαζε, εγψ πνπ 

πεξηκέλνληαο ην θαλάξη λα γίλεη πξάζηλν ηξαγνχδψ, φια ηα πην πάλσ δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ 

αληηθείκελν ζθέςεο κε ηνλ ίδην ηξφπν ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή παξά κφλν κία θνξά - είλαη 

ιεο θαη «ε ζθέςε δεη κφλν ἐλ ηῷ γελλᾶζζαη»
36

. γ_ Ο ρξφλνο-δηάξθεηα: ζηελ εκπεηξία ηεο 

δηάξθεηαο αλαγλσξίδεη ην άλνηγκα πνπ νδεγεί ζηελ γλψζε ηνπ εαπηνχ, γηαηί κέζα απφ ηνλ εαπηφ 

ζα βξεη ηε δίνδν πνπ ζα ηνλ νδεγήζεη έμσ απφ ην γλψξηκν θαζψο «απφιπηε γλψζε δελ είλαη λα 

ππεξίπηαζαη, αιιά λα ελππάξρεηο»
37

. Ζ κεξισπνληηαλή θηινζνθία είλαη κηα θηινζνθία ηεο 

ακθίδξνκεο θίλεζεο, ηεο επηθνηλσλίαο κε ηνλ εαπηφ θαη ηνπο άιινπο. Ο θφζκνο, έηζη φπσο ηνλ 

νξίδεη ν θηιφζνθνο, είλαη ην θνηλφ πεδίν κέζα ζην νπνίν, φρη απιψο ππάξρσ θαη δειψλσ ηελ 

παξνπζία κνπ, αιιά θαη ν ηφπνοφπνπζπλαληψ ηνλ άιινλ θαη κέζσ απηνχ αλαθαιχπησ ηνλ εαπηφ 

κνπ. πσο γξάθεη ζηηο ζεκεηψζεηο ζην ΟΑ, ν άιινο δελ είλαη γηα κέλα έλα αληηθείκελν «αιιά 
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ηνλ Cézanne έρνπκε ηαπηφρξνλε ζπλεξγαζία φισλ ησλ παξαγφλησλ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ χπαξμή ηνπ πξνθχπηνπλ 

δχν κνξθέο έθθξαζεο: ε έθθξαζε ηνπ εαπηνχ θαη ε έθθξαζε ηεο πξάμεο πνπ επηηειεί ν εαπηφο. Σα πάληα 

βξίζθνληαη ηαπηνρξφλσο ζε ζπλεξγαζία ζηελ «χπαξμε ελφο αηψληνπ Cézanne, ε νπνία απνηειεί ηελ έθθξαζε ηφζν 

απηνχ ην νπνίν ν Cézanne ήζειε λα είλαη φζν θαη απηνχ ην νπνίν ν Cézanne ήζειε λα θάλεη». Γελ δηαρσξίδεηαη ε 

πνξεία απφ ην έξγν, νχηε ε πξάμε απφ ην απνηέιεζκα. Ζ αιήζεηα είλαη θάπνπ αλάκεζα, θαη δελ ζθξαγίδεη έλα 

δεδνκέλν (βι. M. Merleau-Ponty, H Ακθηβνιία ηνπ Cézanne, φ.π., ζ. 48). 
34

Ο ρξφλνο αλακεηξηέηαη κε ηνλ εαπηφ ηνπ θαη αλαγελληέηαη απφ απηφλ. Απηή ε ζπλερήο γέλλεζε «ηνλ θαζηζηά έλα 

θαηλνχξην θαη, θαηά ηνχην αθξηβψο, εο αεί φκνην». Ο ρξφλνο αιιάδεη, πνιιαπιαζηάδεηαη θαη ζαθψο θαηαιχεηαη, 

αθήλεηαη πίζσ κα θαη ζπλάκα αλαλεψλεηαη απφ ηελ ξνή ησλ πξαγκάησλ, θαζψο δελ απνρσξίδεηαη απηφ πνπ ήηαλ. 

Σελ ίδηα ζεκαζία απνδίδεη ν Merleau-Pontyζηνλ ρξφλν. Πην ζπγθεθξηκέλα αλαθέξεηαη ζηε κνξθή πνπ απηφο 

παίξλεη φηαλ έλα λέν λφεκα, πνπ ζηεξίδεη θαη ζηεξίδεηαη ζην παιηφ, παίξλεη κνξθή κέζα απφ ηελ έθθξαζε. 

Πξνζεγγίδνληαο ηνλ ρξφλν ζηνλ Bergson, ν Merleau-Ponty, θηάλεη ζηε δηάξθεηα θαη ζεκεηψλεη φηη «ν ρξφλνο είλαη 

άξα ν εαπηφο κνπ, εγψ είκαη ε δηάξθεηα πνπ αληηιακβάλνκαη, κέζα ζε κέλα ε δηάξθεηα αληηιακβάλεηαη εαπηήλ» (βι. 

Μ. Merleau-Ponty, Σεκεία, φ.π., ζ. 298). 
35

Βι.M. Merleau-Ponty, H Ακθηβνιία ηνπ Cézanne, φ.π., ζ. 11. Δπίζεο: ε εξψηεζε πνπ ζέηεη ε δσγξαθηθή ζρεηηθά 

κε ηε γέλλεζε ησλ πξαγκάησλ ζην ζψκα δελ έρεη σο δέθηε θάπνηνλ πνπ γλσξίδεη, αιιά «πξφθεηηαη γηα ηελ εξψηεζε 

εθείλνπ ν νπνίνο δελ γλσξίδεη ζε κηα φξαζε ε νπνία γλσξίδεη ηα πάληα θαη ηελ νπνία δελ πξαγκαηνπνηνχκε εκείο· 

εθείλε πξαγκαηνπνηείηαη κέζα καο». Σν απνηέιεζκα ηεο επαθήο καο κε ηνλ ρξφλν εκθαλίδεηαη ζηε αιιαγή ησλ 

αληηιήςεψλ καο, ζηελ θίλεζε ηεο φξαζεο (βι. ζην ίδην, ζ. 75). 
36

Βι. Μ. Merleau-Ponty, The Structure of behavior, φ.π., ζ. 28. 
37

Βι. Μ. Merleau-Ponty, Σεκεία, φ.π., ζ. 299. 
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είλαη απηφο κέζσ ηνπ νπνίνπ ηα αληηθείκελα είλαη δπλαηά, είλαη ε έθξεμε κέζσ ηεο νπνίαο ην 

κέιινλ κνπ είλαη ππαξθηφ»
38

. δ_ ΟMerleau-Ponty παξαηεξεί ηε ζχλδεζε αληηθεηκέλνπ θαη 

ππνθεηκέλνπ ζηνλ Bergson θαη εληνπίδεη ζε απηήλ ηε ζρέζε ζεαηή θαη νξψληα, ηελ νπνία ν ίδηνο 

παξνπζηάδεη σο εμήο: «ην φλ ππάξρεη „πξνο εκέλα‟, ηνλ ζεαηή, θαη εηο αληαπφδνζε ν ζεαηήο 

ππάξρεη „πξνο ην νλ‟». Ζ ζρέζε κνπ κε ην αληηθείκελν, ην νπηηθφ πξάγκα ιεηηνπξγεί σο 

δηάζηαζε, φρη κφλν ηνπ πξάγκαηνο αιιά θαη ηνπ εαπηνχ κνπ
39

. ε_ Γηακέζνπ ηεο έλλνηαο ηεο 

αληίιεςεο
40

ζηνλ Bergson, ν Merleau-Ponty πεξλά ζηε ζεκαζία ηεο ηζηνξίαο θαη ηελ έλλνηα ηνπ 

κεδελφο, γηα λα θαηαιήμεη ζηνλ Θεφ θαη λα ζεκεηψζεη πσο «ν Bergson δελ παχεη λα θαηαλνεί 

ηελ αλζξψπηλε ηζηνξία αλαθέξνληάο ηελ ζ‟ απηφλ»
41

. Δθείλν φκσο πνπ θξαηψ, ζε ζρέζε κε ην 

ηειεπηαίν ζεκείν, είλαη ε αλαθνξά ηνπ Merleau-Ponty ζηνλ Bergson σο κπζηηθνχ,θαζψο ε 

νπηηθή ηνπ ηειεπηαίνπ κεηαηίζεηαη «απφ ηελ θαη‟ αξρήλ γεληθεπκέλε εκπεηξία ηνπ θηινζφθνπ 

ζηελ εμαηξεηηθή εκπεηξία ηνπ κπζηηθνχ, πνπ αλνίγεη πξνο κηαλ άιιε θχζε, κηα δεχηεξε 

ζεηηθφηεηα
42

, απηή ηελ θνξά απέξαηεο»
43

. 

Πέξα απφ ην „δηάινγν‟ πνπ αλαπηχζζεη κε πξνγελέζηεξνπο θηινζφθνπο, ν Merleau-Ponty, 

δηαθξίλεηαη απφ ηε ζρέζε, φρη κφλν θηινζνθηθή
44

, αιιά θαη πξνζσπηθή, πνπ είρε αλαπηχμεη 

κεηνλ Jean-Paul Sartre (1905 – 1980), θαη ην θίλεκα ηνπ ππαξμηζκνχ. Ο Merleau-

Pontyαθηεξψλεηην θείκελφ ηνπ Η πιάγηα ιαιηά θαη νη θσλέο ηεο ζησπήο
45

 ζηνλ Sartre, θαη ελψ 

μεθηλά απφ ηε ζχιιεςε κηαο ζεσξίαο γηα ηε γιψζζα ζηνλ Saussure (1857 – 1913), θαηαιήγεη λα 

                                                           
38

Ο άιινο είλαη «αλάκεζα ζε απηά [ηα αληηθείκελα], φπσο ην κεζνδηάζηεκα πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηα δέληξα, ή σο 

έλα θνηλφ επίπεδν. Ζ δηθή καο πξνζεηηθφηεηα δσήο, ην ηαίξηαζκα/ineinanderησλ άιισλ ζε εκάο θαη ην αληίζηξνθν» 

(βι. Μ. Merleau-Ponty, The Visible and the invisible, φ.π., ζ. 180). 
39

Βι. M.Merleau-Ponty, Τν Μάηη θαη ην πλεχκα, φ.π., ζ. 109. 
40

Βι. Μ. Merelau-Ponty, Σεκεία, φ.π., ζζ. 302 – 304. 
41

Δλλνψληαο ηνλ Θεφ (βι. φ.π., ζ. 309). 
42

πλδέεη ηε δεχηεξε ζεηηθφηεηα κε ηνλ «αλαδηπιαζηαζκφ ηεο θχζεο ζε natura naturans θαη ζε natura naturata» 

παξαπέκπνληαο ζηνλ Spinoza θαη απνδίδνληαο πσο νη φξνη απηνί «εθθξάδνπλ ηελ δηαθνξά αλάκεζα ζηνλ Θεφ θαη 

ηελ θχζε σο πξντφλ ηεο χπαξμεο ηνπ Θενχ» θαη μεθαζαξίδεη πσο νη δπν ηνπο είλαη αζπκθηιίσηεο. Αθνινπζεί ζην 

θπξίσο θείκελν, αιιά θαη ζηηο ππνζεκεηψζεηο, κηα παξάιιειε παξνπζίαζε ηνπ Θενχ ζηνλ Bergson, κέζα απφ ηε 

Γεκηνπξγηθή εμέιημε θαη ηηο Γχν πεγέο (βι. απηφζη). 
43

ην γαιιηθφ πξσηφηππν βξίζθσ ηελ ιέμε illimitées, ε νπνία εδψ απνδίδεηαη σο απέξαηεο (βι.ζπηφζη). 
44

Mε ηνλ Sartre εθδίδνπλ ην 1945 ην πεξηνδηθφ Les Temps modernes. ηνλ ηέηαξην ηφκν ηνπ ζπιινγηθνχ έξγνπ Η 

Φηινζνθία,ηνλ νπνίν επηκειήζεθε ν FrançoisChâtelet,ζην θείκελν κε ηίηιν Οη Υπαξμηζκνί, ην έλα κέξνο 

αθηεξψλεηαη ζηνλ Sartre θαη ην άιιν ζηνλ Merleau-Ponty. χκθσλα κε ηνλ Mounier αλ ζέινπκε λα θηηάμνπκε ηελ 

εηθφλα εμέιημεο ησλ ππαξμηζηψλ ζηελ ξίδα ζα είρακε ηνλ σθξάηε, ηνπο ησηθνχο θαη ηνλ Απγνπζηίλν. ηνλ θνξκφ 

ηνπο Pascal, Maine de Biran, Kierkegaard θαη ηελ θαηλνκελνινγία ηνπ Hegel. [O Hegel κε ην έξγνπ ηνπ Η 

θαηλνκελνινγία ηνπ πλεχκαηνο (1807) γίλεηαη αληηθείκελν κειέηεο γηα ηνπο A.Kojèveθαη J. Wahl, νη νπνίν 

αλέδεημαλ ην έξγν ηνπ Γεξκαλνχ θηινζφθνπ ζηε Γαιιία (βι. Υ. Μπαλάθνπ, Γηαζηάζεηο ηνπ νξαηνχ, φ.π., ζ. 18)]. 

ην 1ν θιαδί ηνπο Nietchze, Heidegger, Sartre θαη ζην 2ν ηνπο Jaspers, GabrielMarcel, ηνλ πεξζνλαιηζκφ αιιά θαη 

ηνπο ζπηξηηνπαιηζηέο Bergson, Blondel θαηPeguy. Σν ιάζνο ηνπ Mounier, φπσο ζεκεηψλεη ν Descamps, είλαη πσο 

παξαιείπεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνλ Merleau-Ponty απφ απηήλ ηελ κεγάιε νηθνγέλεηα (βι. Christian Descamps,«Οη 

ππαξμηζκνί», ζην: Fr. Chatelet (επηκ.), Η Φηινζνθία, ηφκνο Γ΄, 20
νο

 αηψλαο, ΜΗΔΣ, Αζήλα, 1979, ζζ.237-281, ζζ. 

237-8). 
45

Σν δνθίκην είρε δεκνζηεπηεί γηα πξψηε θνξά ζην πεξηνδηθφ Les temps moderns ην 1952, θαη έπεηηα 

ζπκπεξηιήθζεθε ζηε ζπιινγή δνθηκίσλ Σεκεία (βι. M. Merlau-Ponty, Σεκεία, φ.π., ζζ. 63-133). Σν ζπλαληάκε 

επίζεο ζε κηα ειαθξψο δηαθνξνπνηεκέλε εθδνρή ηνπ ζηελ Πξφδα ηνπ θφζκνπ (έηνο έθδνζεο 1969). 
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αγγίμεη ηα ζέκαηα ηεο ηέρλεο ελ γέλεη
46

. Σν θείκελν είλαη κηα θξηηηθή ζηηο αηζζεηηθέο ζεσξίεο 

ηνπ Malraux (1901 – 1976) θαη ηνπ Sartre. ην θείκελν ππάξρεη κηα δπλαηή παξαιιειία κεηαμχ 

γιψζζαο θαη δσγξαθηθήο, κηα επίκνλε επηζηξνθή ζηελ γξαπηή έθθξαζε ε νπνίααληηθαηνπηξίδεη 

ηε κεξισπνληηαλή νπηηθή ηεο ζρέζεο καο κε ηνλ θφζκν. Γηα ηνλ θηιφζνθνε ζσκαηηθή, νξαηή 

παξνπζία καο ζηνλ (επίζεο) νξαηφ θφζκν ζηεξίδεη ηελ έλλνηα θαη ηελ αιήζεηα ηεο γιψζζαο θαη 

ηεο δσγξαθηθήο
47

. Οη ιέμεηο γίλνληαη ηα ραιηλάξηα ησλ ζθέςεσλ, ζπγθξαηνχλ ή 

απειεπζεξψλνπλ ζεκαζίεο θαη ζπλαηζζήκαηα, αθνχ αθφκα θαη ζην άθνπζκα κηαο ιέμεο 

πξνθαινχληαη αληηδξάζεηο. χκθσλα κε ηνλ Sartre, νη ιέμεηο καο δηδάζθνπλ ηελ ίδηα καο ηε 

ζθέςε
48

, επηζηξέθνπλ ζε εκάο θέξνληαο καδί ηνπο θάηη απ‟ έμσ πνπ είλαη ηελ ίδηα ζηηγκή θάηη 

δηθφ καο. Ο Sartre, αθνινπζψληαο θη απηφο ηα ρλάξηα ηνπ Husserl, εζηηάδεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ 

ζηνλ δηάινγν πνπ αλαπηχζζεηαη ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε θαη ηελ νπζία. Σνπνζεηεί ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα αλάκεζα ζην poursoi/γηα ηελ ζπλείδεζε θαη ζην ensoi/ηνλ θφζκν
49

, θαη ζέηεη 

νπζηαζηηθά ην άιπην πξφβιεκα ηεο δηαιεθηηθήο αιιειεμάξηεζεο πνπ αθνξά ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, έηζη φπσο ζπιιακβάλεηαη κεηαμχ ζπλείδεζεο θαη θφζκνπ, αιιά θαη κεηαμχ 

ζπλείδεζεο θαη ζψκαηνο˙ θαζαξή, αγλή ζπλείδεζε: ηελ ζπιιακβάλεη αλεμάξηεηε απφ ην είλαη, 

απνιχησο ειεχζεξε, ρσξίο πεξηερφκελν θαη δνκέο. Έηζη ζπλερίδεηαη ν δηάινγνο κε ηνλ Merleau-

Ponty, ν νπνίνο πθαίλεη κηα θηινζνθία κε λήκαην „έλζαξθν πλεχκα‟.  

Γηα ηνλ Merleau-Ponty, ζην Τη είλαη ε ινγνηερλία; (1947), ν αλαγλψζηεο ηνπ Sartre 

πξντδεάδεηαη απφ ηνλ ηίηιν, θαζψο ν θηιφζνθνο εμαίξεη ηελ ινγνηερληθή γξαθή θαη ζέηεη ζε 

δεχηεξε κνίξα ηελ δσγξαθηθή θαη ηελ πνίεζε. Ο Merleau-Ponty γξάθεη γηα ηελ δηάθξηζε πνπ 

εληνπίδεη σο πξνο ηελ πξνζπάζεηα
50

 ηνπ δσγξάθνπ θαη ηνπ ινγνηέρλε, θαζψο ν Sartre 

αλαθέξεηαη ζε αηειή απφδνζε λνήκαηνο ηνπ πίλαθα: ην λφεκα ράλεη ηελ έληαζή ηνπ «κάιινλ 

δηαπνηίδεη ηνλ πίλαθα παξά εθθξάδεηαη απ‟ απηφλ», θαη ιίγν πην θάησ ζπκπιεξψλεη πσο «ην 

λφεκα κάιινλ βαιηψλεη ζηνλ πίλαθα (…), παξά θαλεξψλεηαη απφ απηφλ»
51

. Ζ θηινζνθία ηεο 

δσγξαθηθήο αθνπκπά ζηε θηινζνθία ηεο γιψζζαο, έηζη ν Merleau-Ponty πξνηείλεη ζηνλ 

θηιφζνθν κηα παξάιιειε δνθηκή
52

, κηα ζπλάληεζε θαη κε ηηο δχν, γιψζζα θαη δσγξαθηθή, θάηη 
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Δλδεηθηηθά αλαθέξσ πσο κηιά γηα θαιιηηέρλεο πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηελ γιππηηθή θαη ηελ αξρηηεθηνληθή, κε ηελ 

πνίεζε, ηε δσγξαθηθή, ηε ινγνηερλία, θαζψο επίζεο αλαθέξεηαη ζε θηινζφθνπο θαη θνηλσληνιφγνπο, δηαλνεηέο, 

ιφγηνπο θαη γηα ςπραλαιπηέο.   
47

Βι. Galen A. Johnson, “Phenomenology and Painting: „Cézanne‟s Doubt‟, ζην The Merleau-Ponty Aesthetics 

Reader: Philosophy and Painting, Johnson, A. Galen(ed), κηθξ. M. Smith, Northwestern University Press, Illinois, 

1993, ζζ. 3-55, ζ. 15. 
48

Βι. M. Merleau-Ponty, The Structure of behavior, φ.π., ζ. 33. 
49

Ο Merleau-Ponty παίξλεη απφ ηνλ Sartre ηελ κεηαηφπηζε απφ ηνλ ππνθεηκεληζκφ ζηνλ αληηθεηκεληζκφ πνπ 

αληρλεχεηαη ζηε δηπνιηθή ζηάζε ζψκαηνο κπαινχ, ππνθεηκέλνπ θφζκνπ, αηνκηθήο θαη ζπιινγηθήο ηζηνξίαο, 

ειεπζεξίαο κνίξαο, αιεζηλνχ ςεχηηθνπ, θαληαζίαο αληίιεςεο, πεδνγξαθίαο, δσγξαθηθήο. Θέιεη λα μεπεξάζεη ηνπο 

δπτζκνχο. Ο Sartre ζέιεη λα βξεη ην ζεκείν επαθήο ηεο ζπλείδεζεο θαη ηνπ θφζκνπ: ε ζπλείδεζε δελ είλαη θαζαξή 

θαη δηαθαλήο, αιιά έρεη ζέζε ζηνλ θφζκν. Δπίζεο, ην εγψ ηνπ Husserl δελ ελνηθεί ζηε ζπλείδεζε, έηζη παίξλεη ζέζε 

απέλαληη ζηηο έλλνηεο ηεο εηθφλαο θαη ηεο ζπγθίλεζεο 
50

«Οη ινγνηέρλεο δελ ζα‟ πξεπε ελ πξνθεηκέλσ λα ππνηηκνχλ ηνλ θφπν, ηελ ζπνπδή ηνπ δσγξάθνπ, απηφ ην κφρζν 

πνπ κνηάδεη πνιχ κε δηαλνεηηθή πξνζπάζεηα θαη ν νπνίνο επηηξέπεη λα θάκλνπκε ιφγν γηα ιαιηά ηεο δσγξαθηθήο» 

(βι. M. Merlau-Ponty, Σεκεία, φ.π., ζ. 88). 
51

Βι. M. Merlau-Ponty, Σεκεία, φ.π., ζζ. 88-89. 
52

Βι. Galen A. Johnson, “Phenomenology and painting: „Cézanne‟s Doubt‟, φ.π., ζ.22. 
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πνπ θαίλεηαη πσο εθαξκφδεη θαη ν ίδηνο φηαλ θάλεη ιφγν γηα γιψζζα ηεο δσγξαθηθήο
53

. ηελ 

ηζηνξία ηεο εδσγξαθηθή έρεη απνξξνθήζεη πεξηζζφηεξε αζπλέρεηα θαη επηζεηηθφηεηα απ‟ φηη ε 

γιψζζα. Γη‟ απηφ ίζσο γηα ηνλ Sartre ε γιψζζα έρεη κεγαιχηεξε δχλακε απηνπάζεηαο απ‟ φηη ε 

δσγξαθηθή
54

. Χζηφζν, ν Merleau-Ponty καο δηδάζθεη φηη ε γιψζζα δελ πξνεγείηαη νχηε έπεηαη 

ηεο δσγξαθηθήο, αιιά νη δχν καο δίλνπλ δηαθνξεηηθνχ είδνπο ζεκαζηνδνηήζεηο, κηα αιιηψηηθε 

κνξθή ηνπ λνήκαηνο. Σν ζεκαληηθφ φκσο είλαη πσο ηξέθνληαη θαη ηξέθνπλ ηελ χπαξμε 

λνήκαηνο. ην Οξαηφ θαη ην αφξαην ε γιψζζα πεξηγξάθεηαη σο «ιηγφηεξν βαξεηή κε 

πεξηζζφηεξν δηαθαλέο ζψκα»
55

, αιιά λα ζεκεηψζσ εδψ πσο φηαλ κηιάκε γηα έθθξαζε δελ 

έρνπκε έλα νινθιεξσκέλν λφεκα. Τπάξρεη ζησπή θαη πιάγηα ιαιηά, γηαηί φπσο αλαθέξεη ν 

Merleau-Ponty «θακηά ιαιηά δελ απνθφπηεηαη πιήξσο απφ ηελ αβεβαηφηεηα ησλ βνπβψλ 

εθθξαζηηθψλ κνξθψλ»
56

. ηηο ζησπειέο κνξθέο έθθξαζεο (θίλεζε, δσγξαθηθή) δελ απνδίδεηαη 

απιψο έλα κε εθθξαζκέλν, ζησπειφ λφεκα πάλσ ζε κηα επηθάλεηα, νχηε «έρνπκε κφλνλ 

αληηθαηάζηαζε ελφο λνήκαηνο απφ άιιν, αιιά ππνθαηάζηαζε ηζνδχλακσλ λνεκάησλ»
57

.Σν 

ζεκαληηθφ γηα ηνλ Merleau-Ponty είλαη λα ζπιιάβνπκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπκε 

ζηνλ θφζκν. Ο ίδηνο ππνζηεξίδεη φηη απηφ γίλεηαη ζσκαηηθά, αθνχ ε ηζηνξία ηελ νπνία ζέιεη λα 

δηεγεζεί ν ινγνηέρλεο ή λα πεξηγξάςεη ν δσγξάθνο δελ κπνξεί παξά λα είλαη δηθή ηνπ, κηα 

πξάμε πνπ παίξλεη κνξθή ζηηο ιέμεηο, νη νπνίεο «βγαίλνπλ απφ κέζα [η]νπ ζαλ ηηο θηλήζεηο 

[η]νπ»
58

.  

Έλεθα ηνπ φηη κηιάκε γηα έθθξαζε, είλαη ρξήζηκν λα αλαθεξζνχκε θαη ζηελ έλλνηα ηεο 

θαληαζίαο, φπσο ηελ αληηιακβάλνληαη νη δχν θηιφζνθνη. Θα ήηαλ ίζσο αηφπεκα λα ηελ 

αγλνήζνπκε, εηδηθά φηαλ θαη νη δχν ηνπο θάλνπλ ιφγν γηα αηζζεηηθή θηινζνθία -δειαδή γηα 

ζπλείδεζε θαη αληίιεςε-, αλ θαη ην νπηηθφ πξίζκα κέζα απφ ην νπνίν ζπιιακβάλνπλ ηελ 

θαληαζία δηαθέξεη αξθεηά. Ο Merleau-Ponty, γηα παξάδεηγκα, ππνζηεξίδεη πσο έλα απφ ηα 

νπζηψδε ηεο δσγξαθηθήο είλαη πσοεθείλεκαο δίλεη απηφ πνπ ππάξρεη, ελψ ν Sartre απφ ηελ άιιε 

νξίδεη ηελ δσγξαθηθή ηέρλε σο έθθξαζε απηνχ πνπ δελ ππάξρεη
59

. Ζ επηζηξνθή ζην θαληαζηηθφ, 

ε νπνία καο δίλεη ειεπζεξία θαη καο νδεγεί ζηνλ απζνξκεηηζκφ, απνδίδεηαη ζηνλ Sartre σο «ε 

„καγηθή‟ πνηφηεηα ηεο θαληαζίαο»
60

. Γηα ηνλ Merleau-Ponty ε θαληαζία είλαη έλα είδνο ςπρηθήο 

δξάζεο, είλαη κηα δηεξγαζία ζσκαηηθή, φκσο «δελ είλαη ζαλ ηελ αληίιεςε, ε νπνία είλαη ε 

ζπλείδεζε ηνπ εμσηεξηθνχ πξάγκαηνο, αληηθεηκέλνπ ή γεγνλφηνο, αιιά ε ζπλεηδεηνπνίεζε 

                                                           
53

«Ζ δηαθάλεηα ηεο νκηινχκελεο ιαιηάο, (…), κήπσο δελ είλαη παξά ε θνξχθσζε κηαο ζησπειήο θαη ππφξξεηεο 

ζπζζψξεπζεο ηνπ ίδηνπ είδνπο κε ηεο δσγξαθηθήο;» (βι. M. Merlau-Ponty, Σεκεία, φ.π., 120). 
54

Βι. Galen A. Johnson, “Phenomenology and painting: „Cézanne‟s Doubt‟, φ.π., ζ. 34. 
55

Απηφζη. 
56

Βι. M. Merlau-Ponty, Σεκεία, φ.π., ζ. 125. 
57

« (…), ε λέα δνκή ηίζεηαη σο πξνυπάξρνπζα ζηελ παιαηά, ηελ δηαηεξεί κέζα ηεο, ηψξα ην παξειζφλ είλαη 

ζπλεηιεκκέλν…» (βι. φ.π., ζ. 129). 
58

«ην ηη ζέισ λα πσ κνπ ηηο απνζπά φπσο ην ηη ζέισ λα πξάμσ κνπ απνζπά ηηο θηλήζεηο κνπ» θαη ζην ζεκείν απηφ ν 

Merleau-Ponty εληνπίδεη ην ζηνηρείν ηνπ απζνξκεηηζκνχ ζηελ έθθξαζε (βι. φ.π., ζ. 120). 
59

Βι. Galen A. Johnson, “Phenomenology and painting: „Cézanne‟s Doubt‟, φ.π., ζ. 29. 
60

Απηφζη. 
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απηνχ πνπ „δελ είλαη‟»
61

. πγθεθξηκέλα γξάθεη ζην ΜΠ πσο ην θαληαζηηθφ θαη ην πξαγκαηηθφ 

είλαη ηελ ίδηα ζηηγκή πνιχ θνληά θαη πνιχ καθξηά ην έλα απφ ην άιιν. Ζ θαληαζία θαη νη 

θαηλνκεληθφηεηεο δελ ζα καο δψζνπλ ην θαηλνχξην. Ζ επηζηξνθή ζηα πξάγκαηα, ν ηξφπνο πνπ 

βιέπνπκε ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ελ ηέιεη ηα βηψκαηα, ζα δψζνπλ ζηνλ θαιιηηέρλε ην λφεκα πνπ 

αλαδεηά. Μνηάδεη ζαλ λα έρνπκε απηφ πνπ είλαη, ην πξαγκαηηθφ, θαη απηφ πνπ δελ είλαη, ην 

θαληαζηηθφ, ην νπνίν φκσο πεγάδεη απφ ην πξαγκαηηθφ. Αλ θάηη είλαη θαληαζηηθφ, είλαη δειαδή 

άιιε κηα φςε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ή αλ ζέιεηε, κνηάδεη κε ηελ „εζσηεξηθή επέλδπζε‟ ηνπ 

πξαγκαηηθνχ
62

, ηφηε κπνξνχκε λα ην δηαθξίλνπκε απφ ην πξαγκαηηθφ ζην πιαίζην ελφο ζρήκαηνο 

«θαινχ/αλάπνδνπ», φπσο ην παξνπζηάδεη ν Merleau-Ponty ζην ΟΑ
63

. Με πην απιά ιφγηα, αλ ην 

„θαιφ‟ είλαη ην πξαγκαηηθφ (απηφ πνπ βηψλνπκε), ην „αλάπνδν‟, είλαη ην θαληαζηηθφ, απηφ 

δειαδή πνπ κπνξνχκε λα ζηνραζηνχκε ζχκθσλα κε ην πξαγκαηηθφ. Βεβαίσο, νη αηζζήζεηο, ηε 

ζηηγκή πνπ θαληαδφκαζηε θάηη, ιεηηνπξγνχλ κε ηνλ ίδην ηξφπν. Γηα παξάδεηγκα, ζηνλ Sartre ε 

θαληαζία είλαη έθθξαζε ηνπ κε ππαξθηνχ: ε ειεχζεξε απζφξκεηε δξάζε ηνπ κε ππαξθηνχ, ην 

νπνίν δελ δεζκεχεηαη απφ ην ζψκα, ηνρσξνρξφλν θαη ηηο πεξηζηάζεηο
64

. κσο, ζηνλ Merleau-

Ponty, κφλν ην ππαξθηφ εθθξάδεηαη. Ζ θαληαζία δελ έρεη βαζηέο ξίδεο, δελ έρεη ηε 

κεηακνξθσηηθή ηδηφηεηα λα αιιάμεη ην πξαγκαηηθφ (αλ θαη πξνέξρεηαη απφ απηφ)˙ δελ 

εκπιέθεηαη ζηηο πξνζπάζεηεο δηαθνξνπνίεζεο ηνπ λνήκαηνο.  

 Σν θαληαζηηθφ είλαη «πνιχ πην θνληά, επεηδή απνηειεί ην δηάγξακκα ηεο δσήο ηνπ κέζα ζην 

ζψκα κνπ»
65

, δνκείηαη ζε απηφ πνπ ζπιιακβάλεη γηα πξψηε θνξά ην βιέκκα κνπ. Δδψ φκσο 

πξέπεη λα ππνγξακκίζνπκε ην εμήο: ε θαληαζία, φπσο γξάθεη,«δελ είλαη ζαλ ηελ αληίιεςε, ε 

νπνία είλαη ε ζπλείδεζε ηνπ εμσηεξηθνχ πξάγκαηνο, αληηθεηκέλνπ ή γεγνλφηνο, αιιά ε 

ζπλεηδεηνπνίεζε απηνχ πνπ „δελ είλαη‟. Οη εηθφλεο δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο 

αηζζήζεηο απφ κηα δηαθξηηή αλππαξμία ή κεδεληζκφ»
66

. ηνλ Sartre, απφ ηελ άιιε, ε θαληαζία 

                                                           
61

Βι
. 
Galen Johnson, «Structures and painting: “Indirect Language and the voices of silence”,ζην The Merleau-

Ponty aesthetics reader: philosophy and painting, Johnson, A. Galen(ed),κηθξ. M. Smith, Northwestern University 

Press, Illinois, 1993, ζζ. 14-34,ζ. 29. 
62

Βι. Υ. Μπαλάθνπ, Γηαζηάζεηο ηνπ νξαηνχ, φ.π., ζ. 348. 
63

Ο Merleau-Ponty γξάθεη γηα ηε θαληαζία πσο «ζα ππνβιεζεί ζε κηα παξάιιειε αλάιπζε, θαη ζα έξζνπκε λα 

δνχκε πσο ε ζθέςε απφ ηελ νπνία είλαη θηηαγκέλε, δελ είλαη ζε απηή ηελ ζπγθεθξηκέλε έλλνηα κηα ζθέςε ηνπ 

βιέπεηλ ή ηνπ αηζζάλεζζαη, πσο είλαη κάιινλ ε πξφζεζε λα κελ ζπκκεηέρεη, θαη αθφκε λα μερλά ηα θξηηήξηα ηεο 

επαιήζεπζεο, θαη λα παίξλεη σο „θαιφ‟ φηη δελ είλαη θαη δελ κπνξεί λα δεηρζεί». Ζ θαληαζία δελ είλαη κηα ζθέςε 

πνπ νη αηζζήζεηο επηβεβαηψλνπλ. Αληηζέησο, κπνξεί λα καο κπεξδέςεη αλ θιεζνχκε λα αλαζχξνπκε απφ απηήλ 

θάπνηα ηδέα ή λφεκα (βι. M. Merleau-Ponty, The Visible and the invisible, φ.π., ζ. 29) 
64

Αλαθνξηθά κε ηελ έλλνηα ηεο θαληαζίαο ζηνλ Sartre, ν Merleau-Ponty, γξάθεη ηα εμήο ζην ΟΑ: «Έρεη ζπρλά 

δεηρζεί πσο, αθφκα θαη ε πην αμηφπηζηε θαληαζία, ε πην ζχκθσλε κε ην πεξηερφκελν ηεο εκπεηξίαο, δελ καο θέξλεη 

έλα βήκα πην θνληά ζηελ „πξαγκαηηθφηεηα‟» αθφκα θαη αλ έρεη άκεζα απνδνζεί απφ καο ζην θαληαζηηθφ. 

Αληηζηνίρσο, «αθφκα θαη έλαο απφιπηα απξφζκελνο θαη απξφβιεπηνο ζφξπβνο είλαη απφ ηελ αξρή αληηιεπηφο σο 

πξαγκαηηθφο» αιιά ε ζχλδεζή ηνπ κε ην πεξηερφκελν (ηνπ) δελ είλαη αξθεηά δπλαηή ψζηε λα αθνπζηεί (βι. φ.π., ζ. 

39). 
65

πλερίδεη «απνηειεί ην ςαρλφ ηνπ πξαγκαηηθνχ ή ην ζαξθηθφ αλάπνδν φπσο γηα πξψηε θνξά εθηίζεηαη ζηα 

βιέκκαηα» (βι. M. Merleau-Ponty, Tν Mάηη θαη ην πλεχκα, φ.π., ζ. 71). 
66

Βι. Galen A. Johnson, “Phenomenology and painting: „Cézanne‟s Doubt‟, φ.π., ζ. 29. θαη: ην ΟΑ ν Merleau-

Ponty, ζην δεχηεξν θεθάιαην κε ηίηιν “L‟ interrogation et ladialectique” φρη απιψο παξαπέκπεη αιιά αθηεξψλεηαη 

ζε έλλνηεο πνπ απαζρφιεζαλ ηνλ Sartre. Θεσξεί πσο ν Sartre πηνζεηεί φιεο ηηο δηαθσλνχζεο απφςεηο ελαληίνλ ηεο 

ηδέαο ηνπ κε ππαξθηνχ/ηνπ κεδελφο, νη νπνίεο απνδεηθλχνπλ πσο ην κεδέλ δελ είλαη, θαη απηφ είλαη αθξηβψο απφ 
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είλαη έθθξαζε ηνπ κε πξαγκαηηθνχ, ειεχζεξε, απζφξκεηε δξάζε ηνπ κε ππαξθηνχ, ην νπνίν 

δελδεζκεχεηαηαπφ ην ζψκα, ηνρσξνρξφλν, ηηο πεξηζηάζεηο ή ηηο θαηαζηάζεηο. Ζ νπηηθή ηνπ 

Merleau-Ponty βξίζθεηαη ζηνλ αληίπνδα, αθνχ γηα ηνλ θηιφζνθν εθείλν πνπ εθθξάδεηαη είλαη 

εθείλν πνπ ππάξρεη. Απηφ γηαηί, ζχκθσλα κε ηνλ ίδην, ε θαληαζία δελ έρεη βάζνο
67

, δελ 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνζπάζεηεο καο γηα δηαθνξνπνίεζε ηνπ λνήκαηνο. Ζ απφδνζε κηαο 

εηθφλαο δελ είλαη νχηε ην ηίπνηα αιιά νχηε θαη ε νιφηεηα ηνπ εζψηεξνπ εαπηνχ. Δίλαη κηα 

δχλακε ηελ νπνία έρνπκε θαη καο επηηξέπεη «λα πξνζβιέπνπκε ειεχζεξα ζε φληα πξαγκαηηθά, 

(...)˙ καο δηδάζθεη ηελ „ηαπηνρξνλία‟»
68

. Καηαιήγσ πσο, γηα ηνλ Merleau-Ponty,ε ζχλδεζή καο 

κε ηνλ θφζκν, ηα πξάγκαηα, ηνπο άιινπο, εληνπίδεηαη ζηελ φξαζε. πσο πξνθχπηεη, ε θαληαζία 

είλαη κηα δπλαηφηεηα απηήο, ε νπνία κπνξεί λα καο πάξεη έλα βήκα πην πέξα ή λα καο βπζίζεη. 

Δλ θαηαθιείδη, εκεξισπνληηαλή νπηηθή απνξξίπηεη ηφζν ηελ απφιπηε ειεπζεξία επηινγήο κε ηoλ 

ηξφπνπνπ απηή πξνζεγγίδεηαη απφ ηνλ Sartre
69

, φζν θαη ηε κεραληζηηθή ςπραλαιπηηθή εξκελεία, 

ενπνία απνδίδεη ηηο αηηίεο ζην αζπλείδεην, θαζψο ην θαληαζηηθφ εκθαλίδεηαη σο κηα άιιε φςε 

ηνπ πξαγκαηηθνχ ή νξαηνχ. Πψο νξίδεηαη, ινηπφλ, ε αληίιεςε θαη φζα απηή θέξεη καδί ηεο γηα 

ηνλ θηιφζνθν; 

1.1.1 Δηζαγσγή ζηε κεξισπνληηαλή έλλνηα ηεο αληίιεςεο 

Ο Merleau-Ponty, ζην ζχλνιν ηνπ έξγνπ ηνπ, κηιά κε φξνπο θαηλνκελνινγίαο. ηνηρεία φπσο 

νη ηίηινη ησλ πξψηκσλ θηινζνθηθψλ ηνπ έξγσλ, θαη ε κέζνδνο πνπ αθνινχζεζε ζε ζρέζε κε ην 

ελζψκαην ππνθείκελν θαη ηελ εκπεηξία, θαζψο θαη απφ ηηο αλαθνξέο ηνπ ζε θηινζφθνπο, 

επηζηήκνλεο θαη θαιιηηέρλεο, καο νδεγνχλ ψζηε λα ηνλ θαηαηάμνπκε ζηνπο θαηλνκελνιφγνπο. 

Απηφ γηαηί, ηφζν ζηε Γ φζν θαη ζηε ΦΑ, ελδηαθέξεηαη γηα ηελ αληίιεςε, γηα φζα γίλνληαη 

αληηιεπηά απφ ην ππνθείκελν–έλα ζσκαηηθφ ππνθείκελν φπσο ηνλίδεη δηαξθψο
70

- κέζσ ησλ 

                                                                                                                                                                                           

κφλν ηνπ έλα δήηεκα ηνπ είλαη, απηνχ πνπ ππάξρεη. Ζ άξλεζε θξχβεη κηαλ θαηάθαζε. Γηα ηνλ Merleau-Ponty κηα 

θηινζνθία ηεο νπνίαο ε ζθέςε ζηεξίδεηαη ζηελ άξλεζε, πνπ ζθέθηεηαη ην κεδέλ σο απηφ πνπ δελ κπνξεί λα θηάζεη 

ζε κέλα είλαη εμίζνπ κηα θηινζνθία ηνπ Δίλαη θαη ζεκεηψλεη ζε αζηεξίζθν «ε κνίξα ηνπ κεδελφο θαη απηή ηνπ 

είλαηείλαη ίδηεο, αλ θάπνηνο ζθεθηεί ην κεδέλ θαηαιιήισο» (βι. M. Merleau-Ponty, The Visible and the invisible, 

φ.π., ζ. 54). 
67

Ο Merelau-Ponty απφ ηε κηα δελ αληηηίζεηαη ζηελ ηδέα ηνπ Malraux γηα ην „θαληαζηαθφ πλεχκα ηεο ηέρλεο‟ θαη 

απφ ηελ άιιε ππνζηεξίδεη πσο ην φξακά καο ηνπ θφζκνπ είλαη ζε ζέζε λα μεπεξάζεη ηηο απνζηάζεηο, δηαπεξλψληαο 

ην αληηιεπηηθφ κέιινλ, πεξηγξάθνληαο θνηιφηεηεο θαη αλάγιπθα, απνζηάζεηο θαη απνθιίζεηο ηνπ είλαη (βι. M. 

Merlau-Ponty, Σεκεία, φ.π., ζ. 30). 
68

Παξαζέησ φιν ην απφζπαζκα, θαζψο εδψ απνδίδεηαη ε θαληαζία κε κεξισπνληηαλνχο φξνπο, θαη ε νπνία 

ζηεξίδεηαη ζηελ αίζζεζε ηεο φξαζήο καο, απηή ηεο δίλεη ηε «δχλακε λα πξνζβιέπνπκε ειεχζεξα ζε φληα 

πξαγκαηηθά, φπνπ θη αλ βξίζθνληαη, [ε θαληαζία] αθνινπζεί αθφκα ηελ φξαζε, επαλαρξεζηκνπνηεί ηα κέζα πνπ καο 

έρνπλ δνζεί απ‟ απηήλ. Απηή κφλε καο δηδάζθεη φηη φληα δηαθνξεηηθά, „εμσηεξηθά, μέλα ην έλα ζην άιιν, 

βξίζθνληαη σζηφζν απφιπηα καδί ˙ καο δηδάζθεη ηελ „ηαπηνρξνλία‟» (βι. M. Merleau-Ponty, To Mάηη θαη ην 

πλεχκα, φ.π., ζ. 109). 
69

Ο JeanWahl δίλεη ηνλ νξηζκφ ηεο ειεπζεξίαο, έηζη φπσο παξνπζηάδεηαη κέζα απφ ην έξγν ηνπ Sartre: ε ειεπζεξία 

«είλαη ην κνλαδηθφ ζεκέιην ησλ αμηψλ. Καη βεβαίσο ππάξρεη, αθ‟ ελφο, έλα είδνο θαζνιηθφηεηαο ησλ αμηψλ «ζηελ 

πξάμε», επεηδή ε ειεπζεξία κνπ είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηελ ειεπζεξία φισλ ησλ άιισλ˙ αιιά αθ‟ εηέξνπ, ε 

ειεπζεξία κνπ είλαη νπζησδψο ειεπζεξία δηθή κνπ» (βι. J. Wahl, Δηζαγσγή ζηηο θηινζνθίεο ηνπ ππαξμηζκνχ 

Κίξθεξγθσξ, Φάτληεγθεξ, Γηάζπεξο, Σάξηξ, εηζαγσγή, κεηάθξαζε, ζρφιηα Υξ. Μαιεβίηζεο, εθδ. Αξκφο, Αζήλα, 

2011, ζ. 136).  
70

Ο Merleau-Ponty δελ έρεη σο αξρή έλα ππνθείκελν-εγψ, αιιά γηα ηνλ ίδην ην ππνθείκελν είλαη ην κέζνλ ψζηε λα 

θηάζεη ζην λφεκα ηνπ θφζκνπ αιιά θαη ν ηξφπνο γηα λα θαηαθηήζεη ην λφεκα ηνπ εαπηνχ. Σν κέζνλ νδεγεί ζην 
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αηζζήζεσλ. Σν ζψκα, ή θαιχηεξα ην δηθφ κνπ ζψκα, (κε ηελ ιεηηνπξγία ηεο αληίιεςεο θαη ησλ 

αηζζήζεσλ), είλαη ε θεληξηθή ηνπ αλαθνξά, απφ ηελ νπνία δελ παξαιείπνληαη ν θφζκνο θαη νη 

άιινη. πσο είδακε, ζηελ gestalttheorie ε κνξθή δελ πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ κεξψλ, 

νχηε ην ρ εξέζηζκα δίλεη πάληα ηελ ίδηα αληίδξαζε. Σν πεξηβάιινλ, ην πεδίν δξάζεο, ην 

ππνθείκελν, ν ρξφλνο θαη ν ρψξνο δηαθέξνπλ. Ζ εκπεηξία δε κπνξεί λα καο δψζεηο ηηο 

απαληήζεηο πνπ δίλνπλ ηα απνηειέζκαηα ελφο πεηξάκαηνο ή ε παξαηήξεζε κηαο 

επαλαιακβαλφκελεο πξάμεο εξεζίζκαηνο-θηλήηξνπ. Ζ εκπεηξία γηα ηνλ Merleau-Ponty είλαη 

απηή πνπ ζα βεβαηψζεη ηε θχζε ηνπ αλζξψπηλνπ φληνο, δειαδή ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα αγγίμεη 

θάηη εμσηεξηθφ πξνο απηφλ αιιά θαη ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ, λα δεη θάηη πνπ βξίζθεηαη απέλαληί 

ηνπ, λα αληηθξχζεη ηνλ εαπηφ ηνπ ζηνλ θαζξέθηε ή αθφκε θαη ζηα κάηηα θάπνηνπ άιινπ. Ο 

άλζξσπνο είλαη ηαπηφρξνλα ζεκαίλνλ θαη ζεκαηλφκελν (πξνο ηνπο άιινπο θαη ηνλ θφζκν), είλαη 

ζσκαηηθφ εγψ θαη ζθεπηφκελν ππνθείκελν καδί, φρη απιψο έλα ππνθείκελν πνπ ζθέθηεηαη, αιιά 

έλαο θάηνρνο ζψκαηνο πνπ βηψλεη, ζηνρεχεη, αληηιακβάλεηαη. Ζ κεξισπνληηαλή 

θαηλνκελνινγία, αθξηβψο επεηδή κηιά γηα έλα ζσκαηηθφ ππνθείκελν, πεξηγξάθεη ηηο ζρέζεηο ηνπ 

θφζκνπ θαη ησλ θαηλνκέλσλ. Κάηη ηέηνην πξνυπνζέηεηηελ επηζηξνθή ζηα πξάγκαηα, κηα 

επηζηξνθή ζηελ πξψηε ζπλάληεζε, ζηελ πξσηνηαγή εκπεηξία, ζηελ πξσηαξρηθή αληίιεςε, πνπ 

ελ ηέιεη ζεκαηνδνηεί ηελ επηζηξνθή ζηνλ ίδην ηνλ εαπηφ. 

Ο Merleau-Ponty ζηε ΦΑ μεθηλά κε ην θαίξην εξψηεκα ησλ λέσλ αλαγλσζηψλ θαη κειεηεηψλ 

ηεο θηινζνθίαο «Ση είλαη ε θαηλνκελνινγία;». Απηφ αλαξσηηέηαη, πελήληα ρξφληα κεηά ηα πξψηα 

θείκελα ηνπ Husserl, δίλνληαο ζηε ζπλέρεηα ηελ απάληεζε ζην εξψηεκα πνπ ν ίδηνο ζέηεη σο 

αξρή ηεο έξεπλάο ηνπ. Ζ θαηλνκελνινγία κειεηά ηηο νπζίεο ςάρλνληαο παξάιιεια λα ηηο 

πξνζδηνξίζεη, λα βξεη πψο απηέο έξρνληαη ζε επαθή, θαη ζε πνηνλ βαζκφ επεξεάδνπλ ηελ χπαξμή 

καο, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν πνπ ν θφζκνπο γίλεηαη θαηαλνεηφο ζε εκάο κέζα απφ ηηο ππνζέζεηο 

πνπ ζρεκαηίδνπκε επαλαθέξνληαο ηηο νπζίεο εληφο καο, σο επηζηξνθή ζηνλ εαπηφ
71

. Με άιια 

ιφγηα, ε θαηλνκελνινγία, εμεηάδεη ηα θαηλφκελα ηα νπνία γίλνληαη ζε εκάο αληηιεπηά 

ελζπλείδεηα, δειαδή κέζσ ησλ αηζζήζεψλ καο. Ο θαηλνκελνιφγνο ςάρλεη ηηο νπζίεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ χπαξμή καο, κε ηνλ αληηιεπηφ ζε εκάο θφζκν,θαηδελ αλαδεηεί κηα θαζνιηθή, 

γεληθεπκέλε, επηζηεκνληθή εμήγεζε
72

 ησλ πξαγκάησλ. Έρνπκε δειαδή ηξία βαζηθά ζηνηρεία: ηα 

                                                                                                                                                                                           

ζθνπφ, ε ίδηα ε πνξεία πνπ δηαλχεη ην ππνθείκελν γηα λα θηάζεη ζηνλ ζηφρν ηνπ απνθαιχπηεη πσο θαη ην ίδην 

απνηειεί κέξνο ηνπ δεηνχκελν. Μέζνλ θαη ζθνπφο, ππνθείκελν θαη θφζκνο δελ βξίζθνληαη απιψο ζε κηαλ 

ακθίδξνκε πνξεία. Ο Merleau-Ponty επηδηψθεη λα αλαδείμεη ηε ζχδεπμε, ή θαιχηεξα δηαζηαχξσζε. Γηα παξάδεηγκα, 

φηαλ ην έλα ρέξη αγγίδεη ην άιιν, ηελ αιιεινπεξηρψξεζε, ην ππνθείκελν πνπ, αλαθαιχπηνληαο ηνλ θφζκν, 

αλαθαιχπηεη πσο αλήθεη ζε απηφλ, πσο κπνξεί κε ηηο πξάμεηο ηνπ λα κεηαβάιεη ην λφεκα ηνπ θφζκνπ θαη απηφ 

ζεκαίλεη. Ζ κεηαβνιή, κε άιια ιφγηα, επηζηξέθεη ζε απηφλ. «Απηφ ην ζψκα ην νπνίν δελ ζα αληαλαθινχζε ηνλ 

εαπηφ ηνπ, ην νπνίν δελ ζα αηζζαλφηαλ ηνλ εαπηφ ηνπ, απηφ ην ζρεδφλ αδακάληηλν, ην ζρεδφλ άζαξθν ζψκα, δελ ζα 

ήηαλ έλα ζψκα αλζξψπηλν θαη δελ ζα είρε αλζξψπηλε ππφζηαζε» (βι. Μ Merleau-Ponty, Τν Μάηη θαη ην πλεχκα, 

φ.π., ζζ. 68-9). 
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«Ζ θαηλνκελνινγία είλαη ε κειέηε ησλ νπζηψλ θη φια ηα πξνβιήκαηα αλάγνληαη, θαη‟ απηήλ, ζηνλ νξηζκφ 

νπζηψλ: ηεο νπζίαο ηεο αληίιεςεο, ηεο νπζίαο ηεο ζπλείδεζεο, ιφγνπ ράξε (...) είλαη επίζεο κηα θηινζνθία πνπ 

απνθαζηζηά ηηο νπζίεο κέζα ζηελ χπαξμε θαη δελ πηζηεχεη φηη κπνξνχκε λα θαηαιάβνπκε ηνλ άλζξσπν θαη ηνλ 

θφζκν παξά κε βάζε ηελ πιαζκαηηθφηεηά ηνπο»(βι. M. Merleau-Ponty, Πξννίκην ζηελ „Φαηλνκελνινγία ηεο 

αληίιεςεο‟, κηθξ. Φ. Καιιία, εθδ. Έξαζκνο, Αζήλα, 1977, ζ. 19). 
72

Γελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ „„εκηηειή‟‟ γλψζε πνπ καο παξέρεη ε επηζηήκε, θαη παξαπέκπσ 

ζηνλ ίδην θαζψο πεξηθιείεη ζε κηα πξφηαζε ηε ζηάζε ηνπ απέλαληη ζε απηήλ «ε επηζηήκε ρεηξαγσγεί ηα πξάγκαηα 
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θαηλφκελα, ηελ ζπλείδεζε –γηα ηελ νπνία ν Merleau-Ponty ρξεζηκνπνηεί ην ξήκα είκαη
73

(θαη φρη 

έρσ)-, θαη ην απνηέιεζκα ηεο ζπλάληεζήο ηνπο. Μεζνιαβεηήο απηήο ηεο ζρέζεο, γηα λα 

κηιήζνπκε κε κεξισπνληηαλνχο φξνπο, είλαη ην ππνθείκελν. 

 Απφ ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο θαηλνκελνινγίαο, ηηο νπνίεο δηαηεξεί ν Merleau-Ponty, είλαη ε 

απφ πξηλ παξνπζία ηνπ θφζκνπ, θαζψο θαη ε αλαδήηεζε ηνπ ζεκείνπ επαθήο ηεο ίδηαο ηεο 

θηινζνθίαο κε ηνλ θφζκν. Φάρλνληαο ην ζχλδεζκν επηζηήκεο θαη θαηλνκελνινγίαο 

αλαδεηθλχεηαη ε πξνζπάζεηα ηνπ θηινζφθνπ γηα πξνζδηνξηζκφ ηνπ ρψξνπ, ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ 

θφζκνπ έηζη φπσο απηά γίλνληαη βίσκα
74

. Γηα ηνλ Merleau-Pontuy ζε κηα ηέηνηα πεξίπησζε, 

φπνπ ν αληηιεπηφο θφζκνο είλαη ην ζηνηρείν ην νπνίν κειεηνχκε, ε εκπεηξία δηεγείηαη θαη ε 

θαηλνκελνινγία εμεηάδεη
75

, φρη κε ηνλ ηξφπν πνπ κπνξεί λα δηεξσηεζεί θαη λα βξεη απαληήζεηο 

έλαο επηζηήκνλαο ή έλαο θνηλσληνιφγνο ή έζησ έλαο ηζηνξηθφο, αιιά κε ηνλ ηξφπν ελφο 

θηινζφθνπ. Ο Merleau-Ponty, ζηε ΦΑ, ζέηεη ην εξψηεκα αλ πξέπεη λα δηαθξίλνπκε δχν κνξθέο 

θαηλνκελνινγίαο, κηα απφ ηε κεξηά ηνπ Husserl θαη κηα απφ ηνπ Heidegger
76

. Απηή ε 

αβεβαηφηεηα θάλεη ηνλ βηαζηηθφ αλαγλψζηε λα ζεσξήζεη ηε θαηλνκελνινγία κηα ζεσξία ηεο 

                                                                                                                                                                                           

θαη αξλείηαη λα ηα θαηνηθήζεη» (βι. Μ.Merleau-Ponty, Τν Μάηη θαη ην πλεχκα, φ.π., ζ. 61). θαη: ηε ΦΑ ζεσξψ πσο 

κάρεηαη ζπλερψο λα απνδείμεη πσο ε επηζηήκε αθήλεη πίζσ ηα νπζηψδε. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ γξάθεη γηα ηελ 

αηζζεηεξηαθή εληχπσζε θαη ηελ Gestalttheorie ζεκεηψλεη πσο «ε επηζηήκε δελ θαηνξζψλεη λα θαηαζθεπάζεη ηίπνηα 

παξαπάλσ απφ κηα δήζελ ππνθεηκεληθφηεηα: εηζάγεη αηζζεηεξηαθέο εληππψζεηο πνπ είλαη πξάγκαηα εθεί φπνπ ε 

εκπεηξία δείρλεη φηη ππάξρνπλ ήδε ζεκαζηαθά ζχλνια, θαζππνβάιιεη ην θαηλφκελν ζχκπαλ ζε θαηεγνξίεο πνπ 

έρνπλ λφεκα κφλν γηα ην ζχκπαλ ηεο επηζηήκεο» (βι. M. Merleau-Ponty, Φαηλνκελνινγία ηεο αληίιεςεο, φ.π., 

ζ.52). 
73

Γίλνληαο ην παξάδεηγκα δχν ππνθεηκέλσλ, ηνπ Πέηξνπ θαη ηνπ Παχινπ, νη νπνίνη βξίζθνληαη ζε επηθνηλσλία 

εληφο ηνπ θνηλνχ θφζκνπ –θαη πξνζπαζψληαο λα θαηαδείμεη πσο ε θαηλνκελνινγηθή αλαγσγή δελ είλαη ηδεαιηζηηθή-

, θαηαιήγεη ζηα εμήο: πξψηνλ, ε επηθνηλσλία (ησλ δχν ζπλεηδήζεσλ) είλαη απαξαίηεηε γηα ηνλ νξηζκφ ηεο 

ζπλείδεζεο, ηνπ λνήκαηνο ή ηεο αιήζεηαο θαη δεχηεξνλ, «ζηνλ βαζκφ πνπ είκαη ζπλείδεζε, δειαδή ζην βαζκφ πνπ 

θάηη έρεη λφεκα γηα κέλα, δελ είκαη νχηε εδψ νχηε εθεί, (…), δελ δηαθξίλνκαη ζε ηίπνηα απφ κηα „άιιε‟ ζπλείδεζε, 

δεδνκέλνπ φηη είκαζηε φινη άκεζεο παξνπζίεο ζηνλ θφζκν θαη φηη ν θφζκνο απηφο είλαη εμ νξηζκνχ κνλαδηθφο, 

εθφζνλ είλαη ην ζχζηεκα ησλ αιεζεηψλ» (βι. φ.π., ζ. 22). 
74

Βι. φ.π., ζ.52. πσο παξαηεξεί ε Αληηγφλε Μπιάηζηνπ «Με ηελ πξφνδν ηεο επηζηήκεο, αιιά θαη κε ηελ αλάπηπμε 

ηεο ζεηηθήο ζθέςεο, ε νπνία πεγάδεη απφ ηελ πξψηε, ε κεξισπνληηαλή θαηλνκελνινγία ηίζεηαη σο απάληεζε ζηελ 

επηθξαηνχζα κεραληζηηθή ζθέςε, θαζψο ζηξέθεηαη ζηελ πεξηγξαθή ησλ θαηλνκέλσλ έηζη φπσο απηά γίλνληαη 

πξσηαξρηθψο αληηιεπηά, ήηνη σο νιφηεηεο», ζεκεηψλνληαο κάιηζηα ζε παξαπνκπή πσο ν Merleau-Ponty 

αλαθέξεηαη ζπρλά ζηελ έλλνηα ηεο νιηθφηεηαο, ε νπνία ηίζεηαη ζηνλ αληίπνδα ηνπ θαηαθεξκαηηζηηθνχ ραξαθηήξα 

ηεο αλαιπηηθήο ζθέςεο». Ζ θηινζνθία ηνπ ζηφρεπε ζηελ θαηάξξεςε ησλ δηαρσξηζκψλ αλάκεζα ζηε γλψζε, σο ηελ 

απφιπηε πεγή, θαη ηεο αηζζεηεξηαθήο πιάλεο (βι. Αλη. Μπιάηζηνπ, Η έλλνηα ηνπ χθνπο ζηε θηινζνθηθή ζθέςε ηνπ 

MauriceMerleau-Ponty, Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, Ησάλληλα, 2019, ζ. 16). 
75

Έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ Γάιινπ θηινζφθνπ είλαη ε επηκνλή ηνπ ζην ξήκα „πεξηγξάθσ‟, αθνχ δελ ζέιεη, φπσο 

ιέεη, νχηε λα εμεγήζεη νχηε λα αλαιχζεη αιιά λα πεξηγξάςεη. Οη αλαιχζεηο θαη νη εμεγήζεηο απαηηνχλ πεξεηαίξσ 

λνεηηθή επεμεξγαζία, ελψ αληίζεηα ε πεξηγξαθή  δίλεη ηελ αίζζεζε κηαο πην άκεζεο επαθήο ηνπ ππνθεηκέλνπ πνπ 

πεξηγξάθεη απηφ πνπ αληηιακβάλεηαη, κνηάδεη κε ηελ απζφξκεηε πξψηε εληχπσζε πνπ ζρεκαηίδεηαη. Γηα ηνλ 

Husserl ε θαηλνκελνινγία α) πξέπεη λα έρεη ην ραξαθηήξα „πεξηγξαθηθήο ςπρνινγίαο‟ θαη β) λα επηζηξέθεη ζηα 

πξάγκαηα, έηζη  ζα απνκαθξπλζνχκε απφ ην επηζηεκνληθφ πεδίν. ηα έξγα ηνπ Merleau-Ponty φηαλ ν ίδηνο ζέιεη λα 

θάλεη ηα πξάγκαηα πην ρεηξνπηαζηά ηνλίδεη ηελ αλάγθε γηα πεξηγξαθή ησλ θαηλνκέλσλ (βι.φ.π., ζ. 21). 
76

Σν Δίλαη θαη Φξφλνο ηνπ Heidegger εκπεξηθιείεη ηηο έλλνηεο ηνπ Husserl „θπζηθή έλλνηα ηνπ θφζκνπ‟ θαη 

„βησκέλνο θφζκνο‟. Απηφ κπνξεί λα πξνβιεκαηίζεη θάπνηνλ θαη λα εγθαηαιείςεη ηηο ηδέεο ηεο θαηλνκελνινγίαο 

λνκίδνληαο πσο δελ έρεη ζηαζεξέο ζέζεηο. Χζηφζν, θάηη ηέηνην απνθιείεηαη αθνχ ε θαηλνκελνινγία απνηειεί ήδε, 

ηελ επνρή πνπ γξάθεη απηά, έλα θίλεκα κε πηζηνχο ππνζηεξηθηέο (βι. φ.π., ζ. 20). 
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„κφδαο‟, φπσο γξάθεη ν ίδηνο ζηηο πξψηεο ζειίδεο ηνπ έξγνπ
77

. Απηφ πνπ θαίλεηαη λα πηζηεχεη ν 

Merleau-Ponty είλαη πσο ε θαηλνκελνινγία εληνπίδεηαη πνιχ πξηλ ηνλ Husserl: δελ ππάξρεη 

μέρσξε θηινζνθηθή εξκελεία πεξί θαηλνκελνινγίαο, ελψ βξίζθνπκε ίρλε πξηλ γίλεη αθφκε 

θαλεξή, κέζα ζηα έξγα θηινζφθσλ φπσο ν Hegel, Kierkegaard, ν Marx, ή αθφκα ζηνλ Freud θαη 

ζηνλ Nietzsche
78

. Ζ θεληξηθή άπνςε πσο ν θφζκνο είλαη απφ πξηλ εθεί, πξηλ εγψ ηνλ ζπλαληήζσ 

θαη πάξσ απ‟ απηφλ ην ραξαθηήξα πνπ ηνπ απνδίδσ, δείρλεη ηελ πξφζεζε ησλ θαηλνκελνιφγσλ 

λα δψζνπλ ζηε θηινζνθία ηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο επηζηήκεο. Ζ κέζνδνο πνπ αθνινπζνχλ είλαη 

ε εκπεηξηθή. Γειαδή εμεηάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά, φρη σο ςπρνιφγνη ή ςπραλαιπηέο, αιιά φπσο 

ηελ αληηιακβάλεηαη ν Merleau-Ponty ζην OA: σο πξψηε αληίιεςε, απηή πνπ ζα καο δψζεη ηελ 

άγξηα θχζε
79

, ηε δηθή καο δειαδή ζχιιεςε ηνπ ρσξφρξφλνπ έηζη φπσο έγηλε βίσκα, αιιά θαη 

έηζη φπσο πήξε κνξθή κέζα απφ ηηο εκπεηξίεο καο. Με άιια ιφγηα, απηφ πνπ επηζπκεί ν 

θαηλνκελνιφγνο είλαη λα πεξηγξάςεη ηελ άκεζε εκπεηξία, δειαδή απηήλ πνπ έγηλε βίσκα, ηελ 

δσληαλή/ππαξθηή αηνκηθή εκπεηξία, θαη ν Merleau-Ponty επηρεηξεί λα ην θάλεη έρνληαο σο 

κεζνδνινγηθφ εξγαιείνηελαληίιεςε. 

Ο Merleau-Ponty ζεσξεί πσο ε επηζπκία γηα ηελ ζεκειίσζε ηεο θαηλνκελνινγίαο σο 

θηινζνθίαο βξίζθεηαη ζηηο πξνζπάζεηεο ησλ πξναλαθεξφκελσλ – Husserl, Heidegger, 

Gestalttheorie. ηηο κέξεο πνπ ν ίδηνο γξάθεη, ε θαηλνκελνινγία έρεη κηα πην νινθιεξσκέλε 

κνξθή
80

, θαζψο θαη άιινη ζχγρξνλνί ηνπ εμειίζζνπλ ή ζηεξίδνληαη ζηε θαηλνκελνινγίαγηα λα 

δνκήζνπλ ηηο δηθέο ηνπο ζεσξίεο. Σα θαηλνκελνινγηθά θείκελα δελ πξνέθπςαλ απφ ην πνπζελά, 

αιιά ν αλαγλψζηεο ζα αλαγλσξίζεη ηνλ Husserl θαη ηνλ Heidegger
81

ζε απηφ πνπ ήξζε, κε ζηφρν 

λα ζπκπιεξψζεη φζα πξνεγήζεθαλ. Κη ελψ ν Merleau-Ponty κνηάδεη λα αληηκεησπίδεη ηνπο 

θαηλνκελνιφγνποαξρηθάσο κειεηεηήο, ζηελ πνξεία ηνπ έξγνπ ηνπ ν αλαγλψζηεο αλαθαιχπηεη 

πψο ν θηιφζνθνο απνηειεί θξίθν απηήο ηεο αιπζίδαο, κέξνο ηνπ αληηιεπηνχ φινπ. Ζ 

θαηλνκελνινγία δελ κπνξεί παξά λα είλαη ε θπζηθή ζπλέρεηα ηεο πνξείαο ηεο ίδηα ηεο 

θηινζνθίαο. Χζηφζν, απαηηείηαη ε αληίζηνηρε κέζνδνο γηα λα ηελ θαηαλνήζνπκε, αθνχ απηφ πνπ 

ζπκβαίλεη, ζχκθσλα κε ηνλ Γάιιν θηιφζνθν, είλαη πσο ε δσή καο ηνπνζεηεί κπξνζηά ζηα ίδηα 

εξσηήκαηα πνπ ζέηεη ε θαηλνκελνινγία, γηα ηα νπνία αλαδεηά ηηο απαληήζεηο. Έηζη, δσή θαη 
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Απηφζη. 
78

Απηφζη. 
79

Ο Merleau-Ponty παξνπζηάδεη μαλά ηε κε δπλαηφηεηα απνρσξηζκνχ καο απφ ηελ ηζηνξία (θαη ηε γεσγξαθία), 

θαζψο ρσξίο απηή δελ κπνξνχκε, φπσο γξάθεη, λα κηιήζνπκε γηα νπζία ήηδέα.“Πνχ είλαη ε χπαξμε;” αλαξσηηέηαη ν 

θηιφζνθνο αθνχ ρσξίο ηελ άγξηα θχζε δελ έρνπκε πξφζβαζε ζηνλ ρψξν θαη ηνλ ρξφλν. «Γελ είρακε πνηέ θαζαξέο 

αηνκηθφηεηεο, αδηαίξεηα παγησκέλεο νληφηεηεο, νχηε νπζίεο ρσξίο/έμσ απφ ηνλ ρψξν θαη ρσξίο/έμσ απφ ηνλ 

ρξφλν».Απηφ ζπκβαίλεη φρη γηαηί απηά ππάξρνπλ θάπνπ αιινχ, πέξα απφ ηε δηθή καο ζχιιεςε, αιιά γηαηί «είκαζηε 

εκπεηξίεο, δειαδή ζθέςεηο πνπ αηζζάλνληαη ην βάξνο ηνπ ρψξνπ πέξα απφ ηνλ εαπηφ ηνπο, ηνλ ρξφλν, ην ίδην ην Ολ 

ην νπνίν ζθέθηνληαη, (…), αιιά έρνπλ ζπιιάβεη γηα ηνπο εαπηνχο ηνπο έλαλ ρξφλν θαη έλαλ ρψξν πνπ ππάξρεη 

ζηνηβάδνληαο, πνπ πνιιαπιαζηάδεηαη, πνπ θαηαπαηείηαη, πνπ αλαπαξάγεηαη – κηα αληηιεπηηθή εγθπκνζχλε, έλαο 

αζηακάηεηνο ηνθεηφο, (…), άγξηα νπζία θαη άγξηα χπαξμε, νη νπνίεο είλαη νη θφκβνη θαη ηα θελά ηεο ίδηαο 

νληνινγηθήο δφλεζεο(βι. M. Merleau-Ponty, The Visible and the invisible,φ.π., ζ. 115) 
80

Βι. Μ. Merleau-Ponty, Πξννίκην ζηε θαηλνκελνινγία ηεο αληίιεςεο,φ.π., ζ. 21. 
81

Γηα ηνλ Heidegger ε θαηλνκελνινγία είλαη κέζνδνο θαη φρη κηα λέα θηινζνθία. Απφ ηελ κεξηά ηνπ ν Husserl δε 

εληάζζεη ην Δίλαη θαη Φξφλνο ζηα θαηλνκελνινγηθά έξγα (βι. απηφζη). 
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θηινζνθία έρνπλ «δεζεί απζφξκεηα»
82

 φπσο γξάθεη. Δίκαζηε, αλαπφθεπθηα θαη εθ θχζεσο, 

βνπηεγκέλνη ηφζν ζηε δσή φζν θαη ζηε θηινζνθία. 

Γλσξίδνπκε πσο ζηα δχν πξψηα έξγα ηνπ, Γ θαη ΦΑ, ν Merleau-Ponty πεξηφξηζε ηα 

πξνζρέδηά ηνπ κε ζθνπφ λα παξνπζηάζεη κειέηεο ζρεηηθά κε ηελ αληίιεςε
83

. πσο γίλεηαη 

θαλεξφ κέζα απφ ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ ηνπ, ην εξψηεκα πνπ αησξείηαη πάλσ απφ θάζε ηνπ 

εξγαζία είλαη απηφ ζρεηηθά κε ηελ φξαζε. Αλ αλαξσηεζψ «ηη ζεκαίλεη βιέπσ;», ηφηε έξρεηαη, 

σο δεχηεξν ζθέινο,ην εξψηεκα «ηη ζεκαίλεη αληίιεςε;», ην νπνίν είλαη ην βαζηθφ εξψηεκα 

απηνχ ηνπ πξψηνπ θεθαιαίνπ. Ο κειεηεηήο πνπ πξνζπαζεί λα πξνζεγγίζεη ην θηινζνθηθφ έξγν 

ηνπ Merleau-Ponty, δηαπηζηψλεη φηη θάζε εξψηεζε γηα ηε αληίιεςε νδεγεί ζηελ φξαζε, θαη ην 

αληίζηξνθν. Γελ αξθεί λα πνχκε πσο ην νξαηφ είλαη αληηιεπηφ, αλ θαη αλαηξέρνληαο ζηα 

πξνθαλήγηα δηεπθξηλήζεηο πνιιέο θνξέο αλαθαιχπηνπκε ηα πην ζεκαληηθά. ηαλ επηρείξεζα λα 

πξνζεγγίζσ ηελ έλλνηα ηεο αληίιεςεο, έηζη φπσο εκθαλίδεηαη ζηνλ Merleau-Ponty, ζθφληαςα 

ζηελ έλλνηα ηεο εκπεηξίαο, ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο νπνίαο κεηαρεηξίδεηαη ν ίδηνο ν θηιφζνθνο, 

ψζηε λα θηάζεη ζην βησκέλν θαη αληηιεπηφ θφζκν. Βαδίδνληαο ζηα ρλάξηα ηνπ θηινζφθνπ 

μεθηλψ θαη εγψ απφ ηε ζεκαζία ηεο εκπεηξίαο, ψζηε λα πξνζεγγίζσ ηελ κεξισπνληηαλή 

αληίιεςε. 

1.2 Δκπεηξία θαη κεξισπνληηαλή αληίιεςε 

Ζ εκπεηξία πνπ θαηαθηάηαη ζσκαηηθά, ε νπνία πξνεγείηαη ηεο επηζηεκνληθήο εμήγεζεο, ηεο 

θνηλσληνινγηθήο αλάιπζεο θαη ηεο ηζηνξηθήο αθήγεζεο, είλαη ε αξρή ζηελ νπνία αλαηξέρνπκε 

γηα λα θαηαλνήζνπκε ηνλ θφζκν. Απφ ηνλ Merleau-Ponty θξαηάκε κηα ιέμε θιεηδί: ην ζψκα. Ζ 

εκπεηξία γηα ηνλ θηιφζνθν είλαη έλλνηα ζσκαηηθή, απνθηάηαη κέζσ ησλ αηζζήζεσλ θαη 

ζπκπιεξψλεηαη απφ γλψζεηο θαη αληηιήςεηο. Άξαγε, ζε πνην βαζκφ θαη κε πνηνλ ηξφπν ε 

εκπεηξία κάο βνεζά λα θαηαλνήζνπκε ηνλ θφζκν θαη ηελ ζρέζε καο κε απηφλ; ηνλ Merleau-

Ponty ε εκπεηξία απνηειεί ην ζεκείν αλαθνξάο ηεο γλψζεο, απηφ φκσο απαηηεί εθηελέζηεξε 

αλαθνξά, φπσο επίζεο νη έλλνηεο ηεο „πξσηνγελνχο αληίιεςεο‟ θαη ηεο „πξσηαξρηθήο 

εκπεηξίαο‟. Πψο νξίδεη ηηο δπν ηειεπηαίεο ν θηιφζνθνο, θαη πψο απηέο ζα καο βνεζήζνπλ ζην 

πξψην ζηάδην πξνζέγγηζεο ηεο έλλνηαο ηεο αληίιεςεο; Δλ ηέιεη, πψο ε εκπεηξία ζεσξείηαη ζηελ 

κεξισπνληηαλή θηινζνθία ν δξφκνο πνπ νδεγεί ζηε γλψζε γηα ηνλ εαπηφ, ηνλ θφζκν θαη ηνπο 

άιινπο; Ο θηιφζνθνο βξίζθεη ζηε δσγξαθηθή ηνπ Cézanne ην θαηαιιειφηεξν παξάδεηγκα, ψζηε 

λα κηιήζεη γηα ηελ εκπεηξία κε φξνπο θαηλνκελνινγηθνχο
84

. Ο Cézanne δελ έζεηε ζηνλ εαπηφ ηνπ 
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Απηφζη. 
83

Βι. Cl. Lefort, «Maurice Merleau-Ponty», φ.π., ζ. 265. 
84

ηελ Ακθηβνιία ηνπ Cézanne, θαη ελψ αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν πνπ ν δσγξάθνο ρεηξηδφηαλ ηα δεζηά ρξψκαηα γηα 

λα δεκηνπξγήζεη κηα λέα, δηθή ηνπ παιέηα, ν Merleau-Ponty θαηαιήγεη ζην γεγνλφο πσο ν Cézanne θαηάθεξε λα 

δψζεη κέζα απφ ηνπο πίλαθέο ηνπ κηαλ άιιε αίζζεζε ηεο θχζεο, θαη φπσο είπε ν ηειεπηαίνο «εθείλνη (αλαθέξεηαη 

ζηνπο θιαζηθνχο) έθηηαρλαλ ηνλ πίλαθα, ελψ εκείο επηρεηξνχκε  λα θηηάμνπκε έλα θνκκάηη ηεο θχζεο». Ο Cézanne 

ζεσξνχζε ηε θχζε «ηέιεην έξγν», γη‟ απηφ θαη ν Merleau-Ponty βξίζθεη πσο ε δσγξαθηθή ηνπ δνκείηαη ζηελ 

αλαδήηεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ρσξίο φκσο «λα εγθαηαιείπεη ηελ αίζζεζε, δίρσο λα γπξεχεη άιινλ νδεγφ παξά 

κφλνλ ηε θχζε έηζη φπσο απηή δίλεηαη ζηελ άκεζε εληχπσζε» (βι. M. Merleau-Ponty, Η ακθηβνιία ηνπ Cézanne, 

φ.π., ζ. 33). 
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πξνθαηαζθεπαζκέλα δηιήκκαηα
85

, φπσο είλαη ε επηινγή αλάκεζα ζηε δηάλνηα ή ηηο αηζζήζεηο. 

πσο ν Merleau-Ponty αλαθέξεη γηα ηνλ δσγξάθν, δε ζα βνεζνχζε «λα αληηπαξαζέζνπκε εδψ 

ηηο δηαθξίζεηο κεηαμχ ςπρήο θαη ζψκαηνο, ζθέςεο θαη φξαζεο, εθφζνλ απηφ πνπ θάλεη ν 

Cézanne είλαη λα επηζηξέθεη αθξηβψο ζηελ πξσηνηαγή εκπεηξία, απφ ηελ νπνία πξνέξρνληαη 

απηέο νη έλλνηεο»
86

. ηελ πξσηνηαγή εκπεηξία νη έλλνηεο απηέο –ηεο ςπρήο θαη ηνπ ζψκαηνο, ηεο 

ζθέςεο θαη ηεο φξαζεο- είλαη αδηαρψξηζηεο, κε ηελ φξαζε λα είλαη ε αίζζεζε πνπ καο νδεγεί ζε 

απηφλ ην δεζκφ, αθνχ «κφλνλ ν άλζξσπνο δηαζέηεη απηή ηελ φξαζε ε νπνία πεγαίλεη κέρξη ηηο 

πξψηεο αξρέο, εδψζε απφ ηελ ζπγθξνηεκέλε αλζξσπφηεηα»
87

. Ζ αληίιεςε ζα καο 

επαλαηνπνζεηήζεη κέζα ζηνλ θφζκνπ, ζην ζεκείν εθείλν φπνπ ην λφεκα δελ έρεη αθφκα πάξεη 

κνξθή κπξνζηά ζηα κάηηα καο. Πξηλ ν θφζκνο πάξεη ηε κνξθή, ηελ θνηλσληθή δνκή, πνπ έρεη 

ζήκεξα γηα εκάο. ηαλ ηα πξάγκαηα ήηαλ πην θαζαξά, απαιιαγκέλα απφ λφξκεο θαη νη ζρέζεηο 

πην αγλέο, μέρσξεο απφ πνιηηηθέο επηηαγέο. 

Ο θχξηνο ιφγνο πνπ ζηέθνκαη ηφζν ζηελ έλλνηα ηεο εκπεηξίαο πξηλ πεξάζσ ζηελ αληίιεςε 

είλαη ν εμήο: ε εκπεηξία δίλεη ηε δπλαηφηεηα γηα επηζηξνθή θαη ακθηβνιία, γηα κηα αλαζεψξεζε 

ηνπ δεδνκέλνπ, ή ηνπ επηβεβιεκέλνπ. πλεπψο ζρεηίδεηαη κε ηηο έλλνηεο ηεο αληίιεςεο θαη ηνπ 

ρξφλνπ. Παξαπέκπσ ζηνλ Lefort, ν νπνίνο δηαθξίλεη ζην Αλζξσπηζκφο θαη ηξνκνθξαηία (1947) 

θαη ζην Νφεκα θαη κε λφεκα (1948) φηη ν Merleau-Ponty αζθεί ηελ θαηλνκελνινγηθή κέζνδν 

επηζηξέθνληαο ζηελ εκπεηξία θαη θάλνληαο ιφγν ζηα [πάληα] αλνηρηά ελδερφκελα. Ζ 

ελδερνκεληθφηεηα (contingence) είλαη πάληα παξνχζα, γη‟ απηφ ε δξάζε καο θαη ε αληίιεςή καο 

- ε νπνία ρηίδεηαη -, δελ ζα είλαη πνηέ βέβαηεο γηα ην αληηθείκελφ ηνπο
88

. ζα αληηθξίδνπκε, φζα 

βιέπνπκε είλαη αλεμάληιεηα, φπσο ν θφζκνο ηνπ Cézanne πνπ κπνξεί λα παξαιιειηζηεί κε κηα 

αλαβιχδνπζα πεγή πνπ δελ ζηεξεχεη λνήκαηνο. Απηή ε ρσξίο φξηα αληηιεπηηθή ζχιιεςε ησλ 

νξαηψλ καο νδεγεί ζηελ γεκάηε ελδερφκελα πξαγκαηηθφηεηα, έηζη ν Merleau-Pontyεπηζηξέθεη 

ζηελ ηζηνξία
89

. Σν ηζηνξηθνθνηλσληθφ πεδίν θαη νθ πζηθφο θφζκνο παξακέλνπλ αλεμάληιεηα, 

φπσο θαη ε έλλνηα ηεο ηζηνξηθήο αιήζεηαο, γηαηί ε αληίιεςε είλαη κηα δηαξθψο αλαλενχκελε 

δηεξγαζία. Ζ αληίιεςή καο, απηή καο κπεί ζηνλ θφζκν, θαη αδηαρψξηζηε φπσο είλαη απφ ηελ 

ηζηνξία θαη ηελ έθθξαζε, καο ζπξψρλνπλ ζηε ξνή ηνπ
90

.  

1.2.1 Δκπεηξία θαη έθθξαζε 

ην ΜΠ, ν Merleau-Ponty, ζπλδέεη ηε δσγξαθηθή κε ηελ ηζηνξία ζέηνληαο σο ελδηάκεζν ηελ 

αιήζεηα. Ζ δσγξαθηθή ζηελ εμέιημή ηεο παιεχεη γηα ην θαηλνηφκν, ην δηαθνξεηηθφ, επηδηψθεη λα 

απαιιαγεί απφ θάζε είδνπο πξνθάλεηα θαη λα βξεη ηα κέζα θαη ηνλ ηξφπν πνχ ζα ηελ νδεγήζνπλ 
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Βι.φ.π., ζ. 34. 
86

Βι. φ.π., ζζ. 39-40. 
87

Βι. φ.π., ζ. 40. 
88

Βι. Cl. Lefort, «Maurice Merleau-Ponty», φ.π., ζ. 268. 
89

Ο Merleau-Ponty αλαθεξφκελνο ζηνλ Hegel θαη ην έξγν ηνπ Φαηλνκελνινγία ηνπ πλεχκαηνο αλέδεημε πσο, ζε 

ζρέζε κε ηνλ ιφγν θαη ηελ αιήζεηα, ν θηιφζνθνο γξάθεη γηα έλαλ «Λφγν (…) πνπ ζέβεηαη ηελ πνηθηιία θαη ηε 

κνλαδηθφηεηα ησλ ςπρηζκψλ, ησλ πνιηηηζκψλ, ησλ κεζφδσλ ζθέςεο, θαη ηελ ελδερνκεληθφηεηα ηεο ηζηνξίαο, θαη 

πνπ δελ αξλείηαη, σζηφζν, λα θπξηαξρήζεη ζε φια απηά, γηα λα ηα νδεγήζεη ζηελ αιήζεηα ηνπο» (βι. Υ. Μπαλάθνπ-

Κξαγθνχλε, Οη δηαζηάζεηο ηνπ νξαηνχ, φ.π., ζ. 23). 
90

Βι. Cl. Lefort, «Maurice Merleau-Ponty», φ.π., ζ. 269. 
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ζηελ αιήζεηα91. Έρνπκε αλαθαιχςεη έλαλ θφζκν ν νπνίνο κεηξηέηαη κε αξηζκνχο θαη απνζηάζεηο, 

φκσο απηφ πνπ αλαδεηά ν θαιιηηέρλεο, ν θηιφζνθνο, ν άλζξσπνο ελ γέλεη, είλαη ν θφζκνο ηνπ 

βάζνπο θαη ηεο δηαθνξάο –ν αληηιεπηφο θφζκνο. Δθείλν πνπ κνπ επηηξέπεη λα βιέπσ ηα 

πξάγκαηα «είλαη ε ζπκκαρία ησλ ζηνηρείσλ κε ην αφξαην θσο»92. Ζ δηεξψηεζε γηα ην ηη είλαη 

νξαηφ θαη ηη αφξαην, πνηα φςε ζπκπιεξψλεη ηελ άιιε, «απηφ ην ρίαζκα πνπ πξαγκαηνπνηείηαη 

ζε φιε ηελ ζχζηαζε ηεο ζάξθαο είλαη ην ελαξθηήξην γεγνλφο ηεο νξαηφηεηαο»93. Απηφ πνπ 

γίλεηαη αληηιεπηφ κέζσ ηνλ αηζζήζεσλ, ε ζπλάληεζε εαπηνχ θαη θφζκνπ, ε αλαγλψξηζε ηνπ 

ζψκαηφο καο κέζα ζηνλ θφζκν, παίξλεη ηε ζέζε ηνπ „ππνδείγκαηνο‟, γίλεηαη ην ζεκείν 

αλαθνξάο γηα ηνλ δεκηνπξγφ. 

Ζ έθθξαζε απνηειεί ζηαζεξή πεγή παξαδεηγκάησλ γηα ηνλ Merleau-Ponty, θαη απηφ γηαηί ν 

θαιιηηέρλεο κεηέρεη ζηνλ θφζκν κε έλα ζψκα ζε πιήξε αιιειεπίδξαζε κε απηφλ. ηελ 

Ακθηβνιία ηνπ Cézanne, ν Merleau-Ponty, ζε κηα παξάιιειε παξνπζίαζε ηνπ Cézanne κε ηνπο 

αθαδεκατθνχο δσγξάθνπο δίλεη κηα απφ ηηο πεξηγξαθέο ηνπ θαιιηηέρλε, ν νπνίνο βξίζθεηαη 

κπξνζηά ζε κηα ζεηξά απφ επηινγέο θαη θαιείηαη λα δηαιέμεη: ηα ρξψκαηα, ην θφλην, ηε πνξεία 

ηεο γξακκήο, ην πεξίγξακκα, νη πξννπηηθέο παξακνξθψζεηο
94

. Αθφκα θαη ηελ ίδηα εθείλε ζηηγκή 

ηεο επηινγήο ηνπ ζεκείνπ, ηεο πνξείαο ή ηεο έληαζεο ηνπ ρξψκαηνο ε αβέβαηε θαηάιεμε 

παξαπέκπεη, πέξα απφ ηελ ακθηβνιία, ζε κηα επηζηξνθή ζηνλ εαπηφ, ζηηο εκπεηξίεο ηνπ. Σν 

ζεκαληηθφ είλαη πσο ε επηζηξνθή κπνξεί λα πάξεη εθθξαζηηθήκνξθή,αθνχ ε εκπεηξία, ζηελ 

νπνία αλαθέξεηαη, έρεη ήδε θαηαθηεζεί. Γηα ηνλ Merleau-Ponty νη απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα 

πνπ αθνξνχλ ηελ ζρέζε καο κε ηνλ θφζκν, ην νξαηφ, ηελ επηθνηλσλίακε ηνπο άιινπο, αθφκε θαη 

ηελ ειεπζεξία, εληνπίδνληαη ζηελ εκπεηξία ηεο έθθξαζεο
95

. Ζ εκπεηξία ηεο έθθξαζεο 

δηαπνηίδεηαη απφ ηηο αηζζήζεηο θαη ηηο θηλήζεηο, ζπλδέεηαη δειαδή κε ηελ παξνπζία ηνπ ζψκαηφο 

καο κέζα ζηνλ θπζηθφ θαη νξαηφ θφζκν.  

Ο θαιιηηέρλεο δεη κέζα ζηνλ θφζκν εθθξαζηηθά. Ο δσγξάθνο, ν ινγνηέρλεο, αθνινπζνχλ κηα 

δηεξγαζία δεκηνπξγίαο, θαη πξηλ παξνπζηάζνπλ ζην ζεαηή ή ζηνλ αλαγλψζηε κηα φςε ησλ 

εκπεηξηψλ ηνπο θάζε πξνζρέδην κνηάδεη κε κηα πξνζπάζεηα αλαζχζηαζεο απηψλ ησλ εκπεηξηψλ 
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«ιε ε ζχγρξνλε ηζηνξία ηεο δσγξαθηθή, ε πξνζπάζεηά ηεο λα απειεπζεξσζεί απφ ηελ θπξηαξρία ηεο 

δεκηνπξγίαο ςεπδαηζζήζεσλ θαη λα θαηαθηήζεη ηηο δηθέο ηεο δηαζηάζεηο, έρνπλ κηα κεηαθπζηθή ζεκαζία». 

χκθσλα κε ηνλ θηιφζνθν, κηα κεηαθπζηθή ζηε δσγξαθηθή κπνξεί λα ππάξμεη ιφγσ ηεο δνκήο ελφο ζπκβάληνο πνπ 

απέθηεζε δηάξθεηα θαη θξίζεθε σο ηζηνξηθφ. «Τπάξρεη άιισζηε κέζα ζηελ ίδηα ηε ζάξθα ηεο ελδερνκεληθφηεηαο 

κηα δνκή ηνπ ζπκβάληνο», ε νπνία επηηξέπεη ηελ δηαθνξεηηθφηεηα ησλ εξκελεηψλ πνπ ην εληζρχνπλ, ηνπ 

πξνζδίδνπλ βάζνο παξά ην θαηαιχνπλ. Ο Merleau-Ponty αλαθέξεη εδψ ηε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε: φζα εηπψζεθαλ 

θαη φζα ζα εηπσζνχλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζπκβάλ «ππήξμαλ πάληα, βξίζθνληαη επνκέλσο κέζα ηεο». ηαλ 

θαηαθέξνπκε λα βξνχκε πψο θαη πνχ βξίζθεηαη ε αξρή, ηφηε ζα κπνξέζνπκε λα ην δψζνπκε κε λέν ηξφπν (βι. M. 

Merleau-Ponty, Τν Μάηη θαη ην πλεχκα, φ.π., ζζ. 95-96). 
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Βι. Μ. Merleau-Ponty, „Δηζαγσγή‟, The Visible and the invisible, φ.π, ζ. lv. 
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Βι. φ.π., ζ. lvi. 
94

Βι. Μ. Merleau-Ponty, Η Ακθηβνιία ηνπ Cézanne, φ.π., ζζ. 36-37. 
95

ηελ εκπεηξία ηεο έθθξαζεο αλαθέξεηαη ζηα Σεκεία, επεξεαζκέλνο απφ ηελ πεξηγξαθή ηνπ Proust γηα, «ην ζεκείν 

επαθήο ηνπ λνπ θαη ηνπ ζψκαηνο». Γηα ην ζεκείν απηφ δίλεη σο παξάδεηγκα ηε ζηηγκήηνπ ζαλάηνπ θαη ηεο 

αθχπληζεο, κηαο ζπλζήθεο θαζεκεξηλήο φπνπ νη θηλήζεηο καο «αλαζπλζέηνπλ έλα λφεκα επέθεηλα ηεο δσήο», ην 

νπνίν λφεκα γθξεκίδεη ν ζάλαηνο. Γηα λα απνδψζεη λφεκα ζηελ εκπεηξία ηεο έθθξαζεο, αθνχ φπσο παξαηεξεί, θαη 

ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, πξφθεηηαη «γηα ηελ ίδηα παξάμελε εκπεηξία, ηελ εκπεηξία ηεο έθθξαζεο, γηα ηελ ζηηγκή φπνπ 

ην ρξψκα θαη ε ζάξθα αξρίδνπλ λα κηινχλ ζηα κάηηα ή ζην ζψκα» (βι. M. Merleau-Ponty, Σεκεία, φ.π., ζ. 380). 
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εληφο ηνπο. Λεο θαη αλαδεηνχλ λα εληνπίζνπλ ηε ζηηγκή εθείλε πνπ ηνπο νδήγεζε κπξνζηά ζηνλ 

θακβά, ή θαζηζκέλνο ράκνκε ην κνιχβη θαη ην ραξηί ζην ρέξη. Ζ ζπλάληεζε ηνπο κε ηνλ θφζκν 

ηνπο ζπξψρλεη λα αλαβηψζνπλ ηηο ζηηγκέο απηέο, λα επηζηξέςνπλ ζηελ εκπεηξία, 

ζπιιακβάλνληάο ηελ. ηελ νπζία ηνπ έλα έξγν ηέρλεο είλαη κηα πξνζσπηθή εμνκνιφγεζε ησλ 

βησκάησλ ηνπ θαιιηηέρλε, ε νπνία θέξεη καδί ηεο φια ηα πξνγελέζηεξα έξγα ηνπ δεκηνπξγνχ – 

απνηππψλνπλ θαη απηά κηα φςε ηεο δσήο ηνπ. Ζ εκπεηξία ινηπφλ είλαη απηή ε ζηηγκή ηνπ 

βηψκαηνο πνπ πξνζζέηεη– ή αθαηξεί φπσο ζα δνχκε ιίγν πην θάησ - ζηνηρεία γηα ηελ ζρέζε ηνπ 

ππνθεηκέλνπ κε ηνλ θφζκν, ηνπο άιινπο θαη ηνλ εαπηφ. Χζηφζν, ζηνλ Merleau-Ponty, ε εκπεηξία 

απφ κφλε ηεο δελ κπνξεί λα δψζεη ηηο απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα πνπ γελλά ε ζπκκεηνρή καο 

ζηνλ θφζκν θαη ε επαθή κε ηνπο άιινπο. 

1.2.2 Σν αληηιεπηφ θαη ε πξσηνηαγήο εκπεηξία 

Απηφ πνπ ζπκβαίλεη κε ηελ εκπεηξία είλαη ην εμήο: επηζηξέθνπκε ζε απηήλ γηαηί απνηειεί ηελ 

πεγή ηεο πξνζσπηθήο καο γλψζεο, έρεη ηηο απνδείμεηο φζσλ δήζακε κέζα ζε έλαλ θφζκν αλνηρηφ 

ζε ελδερφκελα. Ζ πξψηε καο εκπεηξία, ε πξψηε ζπλάληεζε κε ην αληηθείκελν, ζα απνηειεί ην 

ζεκείν αλαθνξάο ζε θάζε αβεβαηφηεηα, αιιά θαη ζε θάζε λέα πιεξνθνξία. Πψο ζα φξηδα ινηπφλ 

ηελ πξσηνηαγή εκπεηξία; Αο ην δνχκε ζπνλδπισηά: ην αληηθείκελν πνπ βιέπσ,ή βιέπσ 

μαλά,έρεη γίλεη κέξνο ηεο πξαγκαηηθφηεηάο κνπ κέζσ ηνπ ζψκαηφο κνπ, ησλ αηζζήζεψλ κνπ, 

ησλ ζθέςεψλ κνπ, αθφκα ηεο κλήκεο ή ηεο θαληαζίαο κνπ. Απηφ θαζηζηά ην αληηθείκελν ζε 

θάπνηνλ βαζκφ δηθφ κνπ, φρη κε ηελ έλλνηα ηεο θηήζεο, αιιά σο κέξνο ηνπ εαπηνχ, σο θνκκάηη 

ηεο αληηιεπηηθήο πξαγκαηηθφηεηάο κνπ. Έηζη, ζρεκαηίδσ γλψκε ή δίλσ θάπνην λφεκα ζην 

εθάζηνηε αληηθείκελν, θαη ζεσξψ πιένλ πσο αλήθεη ζηα ήδε αληηιεπηά γηα εκέλα πξάγκαηα ηνπ 

θφζκνπ. ε κηα δεχηεξε αλάγλσζε, ν ηξφπνο πνπ βιέπσ ηα πξάγκαηα εληφο ηνπ θφζκνπ έρεη 

άκεζε ζρέζε κε ηα βηψκαηά κνπ, γη‟ απηφ θαη νη γλψζεηο κνπ γη‟ απηφλ ηνπ κνηάδνπλ: δνλνχληαη 

δηαξθψο. Ζ δηαξθήο δφλεζε
96

 ηνπ θφζκνπ απνηειεί άιιν έλα επηβεβαησηηθφ ζηνηρείν ηεο 

επηθνηλσλίαο κνπ καδί ηνπ, γηαηί αθξηβψο φ,ηη αγγίδσ κε αγγίδεη: αλ πάιινκαη ν θφζκνο αιιάδεη 

καδί κνπ. ε απηή ηελ ακθίδξνκε ζρέζε, εθείλν πνπ θνηηάδσ δελ κνπ επηζηξέθεη κφλν ηελ φςε 

ηνπ αιιά θαη κηα δηάζηαζε ηεο δηθήο κνπ φςεο, ην βιέκκα κνπ ην ίδην. ε κηα επηζηξνθή ηνπ 

βιέκκαηφο κνπ ζε απηφ ίζσο ζπιιάβσ ηε δφλεζε ηνπ θφζκνπ.  

ηνλ Merleau-Ponty ε αληίιεςή καο κπνξεί λα ζπλαληά εθ λένπ ηα πξάγκαηα θάζε θνξά πνπ 

απηά βξίζθνληαη ζην δξφκν ηεο. ε απηφ ην ζεκείν, λα δηεπθξηλίζσ πσο, ζεκαληηθφ δελ είλαη ε 

εκκνλή ζηελ εξψηεζε «αλ αληηιακβαλφκαζηε ζη‟ αιήζεηα έλαλ θφζκν», αιιά ε απνδνρή ηνπ 

φηη «ν θφζκνο είλαη απηφ πνπ αληηιακβαλφκαζηε»
97

. Ζ αληίιεςεδελείλαη κηα πξάμε,ή κηα 

ππφζεζε πνπ θάλσ γηα ην κέιινλ, αιιά ην πεδίν πάλσ ζην νπνίν «μερσξίδνπλ φια ηα 
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Ο Merleau-Ponty παξνκνηάδεη ηε δσγξαθηθή πξάμε κε ηελ επηηαθηηθή αλάγθε ηνπ δσγξάθνπ λα δξάζεη. Σε 

ζηηγκή ηεο δεκηνπξγίαο νξίδεη εαπηφ θαη θφζκν κέζα απφ ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα «θέξλεη θαη λα μαλαθέξλεη κπξνζηά 

ηνπ ηνλ θφζκν» θαη ηα εξγαιεία ηνπ είλαη  ηα κάηηα θαη ηα ρέξηα ηνπ. «Πξνζπαζεί κε πάζνο λα αληιήζεη απ‟ απηφλ 

ηνλ θφζκν πνπ δνλείηαη απ‟ ηα ζθάλδαια θαη ηε δφμα ηεο ηζηνξίαο, πίλαθεο» (βι. M. Merleau-Ponty, Τν Μάηη θαη ην 

πλεχκα, φ.π., ζ. 64). 
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Βι. Μ. Merleau-Ponty, Φαηλνκελνινγία ηεο αληίιεςεο, φ.π., ζ. 29. 
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ελεξγήκαηα, ηα νπνία θαη ηελ πξνυπνζέηνπλ»
98

. Ζ αληηιεπηηθή δηαδηθαζία εθθηλεί απφ ηελ 

επηζηξνθή - φζν νμχκσξν θαη αλ αθνχγεηαη -, απφ ην μαλαδηάβαζκα (ηνλ αλαζπιινγηζκφ ίζσο) 

ηεο πξψηεο εκπεηξίαο. Σν αξρίλεκα απνηειεί θαη ην ίδην έλα ζεκείν γηα επηζηξνθή,ην νπνίν ζηελ 

πνξεία ηνπ ζπλαληά επαλαιήςεηο, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη ηηο αλαγλσξίδεη κε ηελ ίδηα έληαζε 

ή ηηο αληηιακβάλεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν, θαζψο ε χπαξμε απηή θαζ‟ εαπηή, ζε θάζε λέα 

εθθίλεζε, θαηνηθεί κε λένπο φξνπο ζηνλ θφζκν. Θα θαηέιεγα ινηπφλ ζην ζπκπέξαζκα πσο ε 

πξσηνηαγήο εκπεηξία είλαη πάληα παξνχζα. ζν είκαζηε ζηνλ θφζκν, απηή απνηειεί ηελ πεγή, 

ηελ βάζε ζηελ νπνία επηζηξέθνπκε φηαλ αλαδεηάκε κηαλ πην μεθάζαξε φςε ή επηβεβαίσζε κηαο 

άιιεο δηάζηαζεο ησλ πξαγκάησλ.  

Ζ πξσηνηαγήο εκπεηξία δίλεη ηελ πξψηε αληίιεςή κνπ γηα ηα πξάγκαηα, ζεκαηνδνηεί ηελ 

πξψηε επαθή πνπ έρσ κε απηά. Γελ πξνεγείηαη ε κηα ηεο άιιεο, αιιά „ζπκβαίλνπλ‟ ηαπηφρξνλα. 

Γε λνείηαη εκπεηξία ρσξίο αληηιεπηηθή ιεηηνπξγία, δελ ζπζηείλεηαη αληηιεπηηθή γλψζε έμσ απφ 

ην βίσκα. Ζ αληίιεςε είλαη ελεξγή ζε θάζε λέα ζπλάληεζή κνπ κε ηνλ θφζκν
99

: εκπινπηίδεη ηελ 

πξσηαξρηθή αληίιεςε, θαη ιφγσ ηεο κεηαβιεηήο θχζεο ηνπ θφζκνπ θαη ηνπ εαπηνχ εηζάγεη λέα 

λνήκαηα ζηα ήδε ππάξρνληα. Ζ πξψηε αληίιεςε γηα ηα πξάγκαηα θαζνδεγεί ηελ πνξεία ηεο 

ζρέζεο κνπ κε απηά, αιιά δελ κπνξεί παξά λα ππνρσξεί κε ηελ πξνζζήθε λέσλ αληηιήςεσλ θαη 

λα αθήλεη ρψξν ζηα λέα λνήκαηα. Σν βίσκα κνπ δίλεη ην λφεκα, ην ππάξρνλ λφεκα εληζρχεηαη 

απφ κηα λέα αληίιεςε. Ννήκαηα θαη βηψκαηα δηέπνληαη απφ κηα ζρέζε ακθίδξνκε θαη 

ζπκπιεξσκαηηθή, κε ην ζψκα λα εκπεξηθιείεη θαη ηα δχν. Ο Merleau-Ponty δηαθξίλεη κηαλ 

«απφζηαζε αλάκεζα ζην αληηιακβαλφκελν εγψ θαη εκέλα πνπ αλαιχσ ηελ αληίιεςε». Δμεγεί, 

ινηπφλ, φηη ζηνλ αλαζηνραζκφ ε απφζηαζε απηή μεπεξληέηαη, αθνχ γλσξίδσ ηη είρα αληηιεθζεί 

θαη απηφ κνπ δίλεη ηελ εμνπζία ηνπ δηπινχ εαπηνχ κνπ
100

. Ζ αληίιεςε γηα ηνλ Merleau-Ponty 

είλαη αδηαθαλήο, κε ηελ έλλνηα ηνπ φηη κπνξνχκε λα δνχκε κέζα απφ απηήλ, θαζψο φπσο 

ζεκεηψλεη «είλαη κηα πξσηαξρηθή γλψζε». ηε ΦΑ δίλεη ην παξάδεηγκα δχν αληίζεησλ νπηηθψλ 

θηλήζεσλ: ελφο γξήγνξνπ θνηηάγκαηνο πξνο ηα αληηθείκελα θαη απφ ηελ άιιε ρξεζηκνπνηεί ην 

ξήκα αηελίδσ
101

 (έλα αληηθείκελν, γηα παξάδεηγκα, ή ηνλ άιινλ πνπ κε θνηηά), ψζηε λα ζηεξίμεη 

ηα ίδηα ηνπ ηα ιφγηα: κηα «εκπεηξηθή ή δεπηεξνηαγήο αληίιεςε» είλαη ε αληίιεςε πνπ ζπκβαίλεη 
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Βι. φ.π., ζ. 21. 
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πσο γξάθεη ν Renaut «Ζ αληίιεςε είλαη ν πξψηνο ηξφπνο, αλ φρη ηεο ζρέζεο καο κε ηνλ θφζκν, ηνπιάρηζηνλ ηεο 

ζρέζεο καο κε ηα ζηνηρεία πνπ απαξηίδνπλ ηνλ θφζκν»(βι. AlainRenaut, Η Φηινζνθία, κηθξ. Σάζνο Μπεηδέινο, 

επηκ.-κηθξ. Άξεο ηπιηαλνχ, εθδ. Πφιηο, Αζήλα, 2014, ζ. 59). 
100

ην ζεκείν απηφ ν Merleau-Ponty βξίζθεηαη ζε δηάινγν κε ηνλ Descartes, θαη ηνλ θαληηαληζκφ, πξνζπαζψληαο λα 

πξνζεγγίζεη ηελ έλλνηα ηεο αληίιεςεο, ηεο ςπρήο θαη ηνπ ζψκαηνο, φπσο θαη ηνπ αλαζηνραζκνχ. Καηαιήγεη, ζε 

ζρέζε κε ην πην πάλσ παξάζεκα, πσο ην λφεκα ηνπ cogito ζα ήηαλ «λα δηαπηζηψζεη απηφ ην γεγνλφο ηνπ 

αλαζηνραζκνχ ν νπνίνο εμνπζηάδεη θαη ηαπηφρξνλα δηαηεξεί ηελ αδηαθάλεηα ηεο αληίιεςεο» (βι. φ.π., ζ. 101).  
101

ηελ Α ν Merleau-Ponty παξνπζηάδεη ηε ζχλδεζε έξγνπ-δσήο κέζα απφ ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ Νηα Βίληζη. 

εκεηψλεη πσο ζε θάπνηα απφ ηα ζθίηζα ηνπ δσγξάθνπ κπνξνχκε λα δνχκε ηελ πεξηθξφλεζή ηνπ γηα ηνλ έξσηα, 

«ην άθξνλ άσηνλ ηεο πεξηθξφλεζεο γηα νξηζκέλα πξάγκαηα ζπλίζηαηαη ηειηθά ζην λα ηα εμεηάδεη θαλείο κε ηελ 

άλεζή ηνπ», ελψ αθξηβψο πην πάλσ είρε παξαζέζεη ηα ιφγηα ηνπ ίδηνπ γηα ην πφζν άζρεκν ηνπ θαίλεηαη φηαλ 

ζκίγνπλ δπν άλζξσπνη. Ο ρξφλνο είλαη έλαο παξάγνληαο πνπ κπνξεί λα αιιάμεη ηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβαλφκαζηε 

απηφ πνπ θνηηάκε (βι. Μ. Merleau-Ponty, Η Ακθηβνιία ηνπ Cézanne, φ.π., ζ. 51). 
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αλά πάζα ζηηγκή θαη ε νπνία δελ κπνξεί λα καο αθήζεη λα θαηαλνήζνπκε «απηφ ην ζεκειηψδεο 

θαηλφκελν» - ηεο πξσηαξρηθήο γλψζεο – θαζψο ζθχδεη απφ θαηαθηεκέλα λνήκαηα
102

. 

Γηα ηνλ Merleau-Ponty είκαη νξψλ ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ είκαη θαη νξαηφο, αγγίδσ ηελ ίδηα 

ζηηγκή πνπ κπνξεί θάπνηνο ή θάηη λα κε αγγίμεη, ηελ ίδηα εθείλε ζηηγκή πνπ κπνξψ ν ίδηνο λα δσ 

ή λα αγγίμσ ηνλ εαπηφ κνπ. Απηφο ν ηξφπνο ηνπ ππάξρεηλ κε θέξλεη ζε επηθνηλσλία κε ηνλ 

θφζκν, ηνπο άιινπο θαη ηα πξάγκαηα γχξσ κνπ θαη κνπ επηβεβαηψλεη ηε ζπκκεηνρή κνπ ζηε ξνή 

ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. ε ζρέζε κε ηελ πξσηνηαγή εκπεηξία ε αλάθιεζε ζηελ κλήκε ησλ 

πξψησλ καο επαθψλ κε ηα αληηθείκελα θαη ηηο ζεκαζίεο ηνπο, φπσο θαη νη πξψηεο καο 

πξνζπάζεηεο γηα έθθξαζε,είλαη απαξαίηεηα ψζηε λα θαηαλνήζνπκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

αιιειεπηδξνχκε κε ηνλ θφζκν. Κάζε αληηθείκελν ή χπαξμε πνπ έγηλε ή γίλεηαη βίσκα, θάζε 

αηζζεηφ πνπ ζπλαληά ηε δηθή κνπ χπαξμε, απνθηά κηα ζέζε ζην ρξφλν θαη ζην ρψξν. Δθείλν 

πνπ θαινχκαζηε λα θάλνπκε είλαη, φρη κφλν λα αλαηξέμνπκε ζηηο ήδε ππάξρνπζεο θαη 

ζρεκαηηζκέλεο ζεκαζίεο πνπ έρνπκε γηα ηνλ θφζκν, αιιά λα αλαξσηεζνχκε πάλσ ζε απηέο. 

Καινχκαζηε ινηπφλ λα ζέζνπκε γηα ιίγν ηνλ εαπηφ καο εθηφο ηεο βησκέλεο πξαγκαηηθφηεηάο 

καο, λα πάξνπκε θάπνηα απφζηαζε απφ ην νξαηφ, θαη λα θνηηάμνπκε πην πξνζεθηηθά, ψζηε λα 

κπνξέζνπκε λα επηζηξέςνπκε ζηηο πξψηεο καο αληηιήςεηο. ζα ν Merleau-Ponty εηζεγείηαη 

κνηάδεη λα αθήλνπλ κηα αίζζεζε άξλεζεο ηνπ παξφληνο: κηα ζηξνθή πξνο ηα πίζσ θαη κηα 

εθηφο
103

. Ζ άξλεζε γηα ηνλ Merleau-Ponty δελ νξίδεηαη σο ελαληίσζε ζε θάηη, αιιά σο επηινγή 

γηα θάηη άιιν. πσο ην ιεπθφ-θελφ ζηνλ θακβά ηνπ δσγξάθνπ, ε παχζε ζε κηα ζπλνκηιία, ε 

απνπζία ιέμεσλ.  

1.2.3 Απφ ηελ εκπεηξία ζηε γλψζε 

Σν ελδηαθέξνλ καο ζηξέθεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θηάλνπκε ζηηο ήδε ππάξρνπζεο 

ζεκαζίεο, θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζρεκαηίδνπκε γλψζεηο γηα φζα καο πεξηβάιινπλ. Ο 

ξφινο ηεο εκπεηξίαο είλαη φπσο είδακε πξσηαξρηθφο. Ο Merleau-Ponty παξακέλεη πηζηφο ζηε 

ζεκαληηθφηεηα ηεο απνβιεπηηθφηεηαο
104

 γηα ηε θαηλνκελνινγία, θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε 

θάζε χπαξμε βηψλεη ηνλ θφζκν σο ελζψκαην πλεχκα. Θεσξψ πσο ε πξνζέγγηζε ησλ ελλνηψλ ηεο 

θπζηθήο θαη ηεο θαηλνκελνινγηθήο ζηάζεο ζα καο βνεζήζεη λα μεθαζαξίζνπκε, ζην παξφλ 

ζηάδην, ηελ δηαθνξά αλάκεζα ζηελ εκπεηξηθή γλψζε θαη ηνλ αλαζηνραζκφ. Απφ ηε κηα έρνπκε 

ηε θπζηθή ζηάζε, ε νπνία είλαη ε «ζηάζε εθθίλεζεο», κηα ζέζε πξσηαξρηθή ζηελ νπνία δελ 

εκθαληζηήθακε απφ «θάηη πην βαζηθφ». Δίλαη απηφ πνπ θαηνλνκάδεη ην ζψκα καο κέζα ζηνλ 

θφζκν, πξηλ απφ νπνηαδήπνηε πξνζζήθε θνηλσληθνχ, ηζηνξηθνχ, πνιηηηζκηθνχ ηχπνπ. Απφ ηελ 
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Βι. Μ. Merleau-Ponty, Φαηλνκελνινγία ηεο αληίιεςεο, φ.π., ζ. 101. 
103

«Ζ θηινζνθία απνθαιχπηεη ειιείςεηο, ηελ χπαξμε ελφο φληνο πνπ έρεη ράζεη ην θέληξν ηνπ, ηελ πξνζδνθία κηαο 

ππέξβαζεο˙ (…). Δίλαη ην αξλεηηθφ έλαο νξηζκέλνπ ζεηηθνχ» θαη ιίγν πην θάησ «ην αξλεηηθφ έρεη ην ζεηηθφ ηνπ, ην 

ζεηηθφ ην αξλεηηθφ ηνπ, θαη, αθξηβψο επεηδή ην θαζέλα έρεη κέζα ηνπ ην ελάληηφ ηνπ, είλαη ηθαλά λα κεηαβαίλνπλ ην 

έλα ζην άιιν» (βι. M. Merleau-Ponty, Σεκεία, φ.π., ζ. 237). 
104

ην θείκελν «Απνβιεπηηθά Αληηθείκελα» ν Husserl νξίδεη ηελ απνβιεπηηθφηεηα σο ηελ «θαηνρή θάπνην εκκελνχο 

πεξηερνκέλνπ ζηε βάζε ηνπ νπνίνπ έλα αληηθείκελν εκθαλίδεηαη κε ηνλ έλαλ ή ηλ άιιν ηξφπν ζηε ζπλείδεζε σο 

επξηζθφκελν πέξα απφ ηνλ ξνπ ησλ βησκάησλ». Γειαδή «ηψξα πιένλ κηιάκε γηα ζπγθξνηεηηθέο δηεξγαζίεο πάλσ 

ζε επηκέξνπο ζπλεηδεζηαθά βηψκαηα θαη ζηα πεξηνερφκελά ηνπο» (βι. Φ. Βαζηιείνπ, Π. Θενδψξνπ, Δηζαγσγή ζηε 

θαηλνκελνινγία ηνπ Έληκνπλη Φνχζεξι,εθδ. Νήζνο, Αζήλα, 2018, ζ. 137). 
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άιιε, ε θαηλνκελνινγηθή ζηάζε «είλαη ε εζηίαζε πνπ έρνπκε φηαλ αλαζηνραδφκαζηε επί ηεο 

θπζηθήο ζηάζεο θαη επί φισλ ησλ απνβιεπηηθνηήησλ πνπ δηαδξακαηίδνληαη ζε απηήλ»
105

. Ση 

νξίδεηαη σο απνβιεπηηθφηεηα; Ζ απφβιεςε είηε αθνξά ζηηο αηζζήζεηο (φξαζε, αθή, θ.α.), είηε 

ηελ κλήκε, κηα θξίζε (jugement)
106

 ή θάηη ην νπνίν θαληαζηήθακε, έρεη ζεκείν αλαθνξάο έλα 

αληίζηνηρν αληηθείκελν: «έρσ ηελ απφβιεςε κηαο θαηάζηαζεο-πξαγκάησλ ή ελφο γεγνλφηνο»
107

. 

Κάζε αίζζεζε, κηα αλάκλεζε, κηα ζθέςε ή θάηη ην νπνίν θαληάζηεθα απνβιέπεη ζε έλα νξαηφ 

αληηθείκελν, ζε κηα παξειζνχζα θαηάζηαζε, ζε έλα γεγνλφο ή κηα θαληαζηηθή εηθφλα. Αθφκα 

θαη φηαλ θνηηψ ηελ πιεγή ζην ρέξη ελφο αγλψζηνπ, κπνξψ λα (ζπλ)αηζζαλζψ ηνλ πφλν πνπ 

έλησζε. πλεπψο, θάζε απφβιεςε έρεη ην αληηθείκελφ ηεο, γη‟ απηφ κηιάκε γηα ζπλείδεζε ηηλφο ή 

εκπεηξία ηηλφο, θαη φπσο ζεκεηψλεηαη «ε θαηλνκελνινγηθή ζεσξία ηεο απνβιεπηηθφηεηαο 

εθαξκφδεηαη θαηαξράο ζηε ζεσξία ηεο γλψζεο, φρη ζηελ ζεσξία ηεο αλζξψπηλεο πξάμεο»
108

.  

Ο Sartre, φπσο θαη ν Merleau-Ponty, φηαλ θάλνπλ ιφγν γηα ζπλείδεζε κηινχλ γηα ζπλείδεζε 

θάπνηνπ πξάγκαηνο˙ θαη φρη ζπλείδεζε αθ‟ εαπηή
109

. Ο Sartre δηαθξίλεη θάπνηεο ιεηηνπξγίεο ηεο 

ζπλείδεζεο: ζθέςε, αληίιεςε, θαληαζία, ζπγθηλεζηαθή ζηάζε (ελεξγήκαηα). Ζ αληίιεςε θαη ε 

θαληαζία είλαη νη δχν ηξφπνη ράξε ζηνπο νπνίνπο παίξλεη ζέζε ζηνλ θφζκν ε ζπλείδεζε, θαη 

κέρξη εδψ θαίλεηαη πσο νη ζέζεηο ηνπ ζπγθιίλνπλ κε απηέο ηνπ Merleau-Ponty. Χζηφζν, ζηελ 

εμέιημε ηεο ζθέςεο ηνπ Sartre, βιέπνπκε φηη πξψηνλ, ε αληίιεςε δίλεη ην πξαγκαηηθφ 

αληηθείκελν ζηε ζπλείδεζε, θαη δεχηεξνλ, ε εηθφλα είλαη πξντφλ ηνπ πλεχκαηνο, ζπλεπψο δελ 

έρνπκε „αλαγελλψκελε αληίιεςε‟ αιιά δεκηνπξγία
110

. Γηα ηνλ Sartre δελ ππάξρεη αληίιεςε 

αιιά εμεηθνλίδνπζα θαη αληηιεπηηθή ζπλείδεζε, θαη εδψ έγθεηηαη ε κεγάιε δηαθνξά κε ηνλ 

Merleau-Ponty. Ζ δηαθνξά δελ είλαη κφλν ζηνπο φξνπο ηεο εμήγεζεο αιιά ζηελ εμήγεζε ηελ 

ίδηα. Ζ αληίιεςε, θαη ε θαληαζία, φπσο θαη νη δχν θαηαιήγνπλ, βνεζνχλ ην ππνθείκελν λα 
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πκπιεξσκαηηθά γηα ηελ θπζηθή ζηάζε: ε εζηίαζε πνπ έρνπκε φηαλ «είκαζηε αλακεκεηγκέλνη ζηελ πξσηαξρηθή 

καο ζηάζε ηελ πξνζαλαηνιηζκέλε πξνο ηνλ θφζκν, φηαλ απνβιέπνπκε πξάγκαηα, θαηαζηάζεηο, γεγνλφηα θαη φπνην 

άιιν είδνο αληηθεηκέλσλ»(βι. R. Sokolowski, Δηζαγσγή ζηε θαηλνκελνινγία, κηθξ. Κφληνο Π., Δθδφζεηο 

Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, Πάηξα, 2003, ζ. 39). 
106

Ο Merleau-Ponty παξαπέπνληαο ζηηο ζεκεηψζεηο ζηνλ Alain (1868-1951) πξνζεγγίδεη ηελ θξίζε κέζα απφ ηελ 

φξαζε «ε παξακηθξή παξαίζζεζε αξθεί γηα λα απνδείμεη φηη ε αληίιεςε είλαη κηα θξίζε, εθφζνλ δίλεη ζην 

αληηθείκελν ηδηφηεηεο ηηο νπνίεο δελ έρεη ζηνλ ακθηβιεζηξνεηδή κνπ. Καζψο έρσ δχν κάηηα, ζα έπεξεπε λα βιέπσ 

ην αληηθείκελν δηπιφ (…). Ζ αληίιεςε γίλεηαη κηα „εξκελεία‟ ησλ ζεκείσλ ηα νπνία παξέρεη ε αηζζεηηθφηεηα 

ζχκθσλα κε ηα ζσκαηηθά εξεζίζκαηα». Χζηφζν, γηα ηνλ Merleau-Ponty ε θξίζε «είλαη ην ίδην ην ελέξγεκα ηνπ 

αληηιακβάλνκαη ην νπνίν ζπιιακβάλεηαη εθ ησλ΄εζσ κε απζεληηθφ αλαζηνραζκφ» θαη φρη έλαο «παξάγνληαο» ηεο 

αληίιεςεο ν νπνίνο ζα καο νδεγήζεη ζε ζπκπεξάζκαηα κέζσ κηαο ινγηθήο δηεξγαζίαο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, 

ζχλερίδεη ν θηιφζνθνο «έρνπκε παξαζπξζεί έμσ απφ ηνλ αλαζηνραζκφ θαη θαηαζθεπάδνπκε ηελ αληίιεςε αληί λα 

απνθαιχςνπκε ηελ πξνζίδηα ιεηηνπξγία ηεο, ράλνπκε γη‟ άιιε κηα θνξά ηελ αξρέγνλε δηεξγαζία πνπ εκπνηίδεη κε 

λφεκα ην αηζζεηφ θαη ηελ νπνία πξνυπνζέηεη θάζε ινγηθή κεζνιάβεζε, φπσο θαη θάζε ςπρνινγηθή» (βι. M. 

Merleau-Ponty, Φαηλνκελνινγία ηεο αληίιεςεο, φ.π., ζζ. 86-87). 
107

πσο ζεκεηψλεη ν Sokolowski «φιε καο ε ζπλεηδεηφηεηα θαηεπζχλεηαη πξνο αληηθείκελα» (βι. R. Sokolowski, 

Δηζαγσγή ζηε θαηλνκελνινγία,φ.π., ζ. 1). 
108

Δδψ βιέπνπκε ηελ ζεκαληηθφηεηα ηνπ λνεηηθνχ θαη γλσζηηθνχ ζε ζρέζε κε ην πξαθηηθφ θαη πξνζεηηθφ, θαζψο ε 

πεγή ηεο απφβιεςεο είλαη ε ζπλεηδεζηαθή ζρέζε πνπ ππάξρεη κε ην αληηθείκελν (βι. απηφζη). 
109

Ίζσο, θαη κε ηνλ ίδην ηξφπν ε εηθφλα είλαη εηθφλα πξνεξρφκελε απφ θάηη: «Ζ εηθφλα είλαη έλαο νξηζκέλνο 

ζπλεηδεζηαθφο ηχπνο. Ζ εηθφλα είλαη πξάμε θαη φρη πξάγκα»(βι. Oreste Pucciani, “Jean-Paul Sartre”, ζην 

Encyclopédie de la Pléiade. Ιζηνξία ηεο θηινζνθίαο. Τφκνο Γ', 20φο αηψλαο. Σχγρξνλα θηινζνθηθά ξεχκαηα, φ.π., 

ζζ.204-261, ζ. 206).  
110

Βι. φ.π., ζ. 207. 
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θαηαλνήζεη ηε ζέζε ηνπ ζηνλ θφζκν. κσο, γηα ηνλ Merleau-Ponty, ε αληίιεςε είλαη ε 

πξσηαξρηθή ιεηηνπξγία ηεο χπαξμεο. Σν ππνθείκελν ηνπ Merleau-Ponty, είλαη έλα ζψκα κε 

εζσηεξηθφηεηα θαη φρη απιψο κηα ζπλείδεζε κέζα ζηνλ θφζκν. πσο γξάθεη ν θηιφζνθνο ζηελ 

Α είκαζηε «ην φινλ ηεο εμσηεξηθφηεηάο καο»
111

θαη ε αληίιεςε απνδεηθλχεηαη ν κεζνιαβεηήο 

πνπ ζπλδέεη ην εζσηεξηθφ θαη ην εμσηεξηθφ, έηζη φπσο κπνξεί λα ππάξμεη αδηαρψξηζην γηα εκάο. 

Γη‟ απηφ θαη ην αληηιεπηφ επηβεβαηψλεη ηελ ζρέζε αιιειεπίδξαζήο κνπ κε ηνλ θφζκν θαη δελ 

κπνξεί λα δηαζπαζηεί ζε εμεηθφληζε θαη αληίιεςε ζπλείδεζεο.  

Απηφ πνπ ζα καο βνεζήζεη λα αλαθαιχςνπκε ηελ ζρέζε καο κε ηνλ θφζκν θαη ηνλ ηξφπν πνπ 

ζρεκαηίδνπκε αληηιήςεηο γηα απηφλ είλαη ε κεηαηφπηζε απφ ηελ θπζηθή ζηάζε ζηε 

θαηλνκελνινγηθή ζηάζε. Ο Merleau-Ponty δελ ρξεζηκνπνηεί ζπρλά ηνπο θηινζνθηθνχο απηνχο 

φξνπο, φκσο πξνηείλεη εθείλν πνπ ε θαηλνκελνινγηθή ζηάζε καο θαιεί λα θάλνπκε: λα γίλνπκε 

ζεαηέο ησλ γεγνλφησλ, λα πάξνπκε απφζηαζε ψζηε λα αλαθαιχςνπκε πψο εκπιεθφκαζηε κε ηνλ 

θφζκν θαη ηα πξάγκαηα πνπ ππάξρνπλ ζε απηφλ, θαη πψο δεκηνπξγνχκε ηηο ζρέζεηο καο κε ηηο 

άιιεο ππάξμεηο. Απηή ε κεηαηφπηζε, ε απνκάθξπλζε ηεο πξνζνρήο καο απφ ηελ πξσηαξρηθή καο 

εζηίαζε ζε έλα δεχηεξν επίπεδν ησλ πξψησλ καο απνβιέςεσλ ζα καο νδεγήζεη ζηε 

θαηλνκελνινγηθή αλαγσγή
112

. Ζ κεηαηφπηζε απφ ηελ θπζηθή ζηε θαηλνκελνινγηθή ζηάζε 

νξίδεηαη σο αλαγσγή, θαη ν Merleau-Ponty αθνινπζψληαο ηα βήκαηα ηνπ Husserl, θιίλεη, γηα 

άιιε κηα θνξά, πξνο ηελ νληνινγηθή παξά ηελ θαξηεζηαλή νδφ
113

, θαζψο παξνπζηάδεη θαη ν 
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Βι. M.Merleau-Ponty, Η Ακθηβνιία ηνπ Cézanne, φ.π., ζ. 49. 
112

Μεηαθεξφκαζηε ζηελ έλλνηα ηεο θαηλνκελνινγηθήο αλαγσγήο, ε νπνία νξίδεηαη σο ε κέζνδνο ξηδηθήο ακθηβνιίαο 

γηα ηα πξάγκαηα, θαη σο ν ηξφπνο πνπ λνεί ην ππεξβαηηθφ εγψ ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ. Σν ππεξβαηνινγηθφ θίλεηξν, 

φπσο παξαηεξεί ν Π. Κφληνο, εκθαλίδεηαη ζηε βάζε ηεο θαηλνκελνινγηθήο αλαγσγήο θαη είλαη έλα θίλεηξν πνπ δελ 

κπνξεί λα έρεη ηε ζέζε ηνπ ζηε θπζηθή ζηάζε. «Καζψο είρε ήδε ζπιιάβεη φηη ε θξηηηθή ηεο εγθπξφηεηαο ηεο 

γλψζεο ζα έπξεπε λα αθνξά ηελ ίδηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ γλσζηηθνχ ππνθεηκέλνπ, ην δήηεκα ήηαλ λα αλαθαιπθζεί 

έλαο ηξφπνο λα θαηαζηεί απφιπηα αλακθηζβήηεην ην έδαθνο απηήο ηεο έξεπλαο». πλερίδεη, εμεγψληαο πσο ζηνλ 

«Δπίινγν ζηηο Ηδέεο Η», ν Husserl  «θάλεη ζαθέο πσο ε κφλε κνξθή θηλήηξνπ πξνο ηε θαηλνκελνινγηθή αλαγσγή 

θαη, θαη‟ επέθηαζε, ηελ ππεξβαηνινγηθή ζπλείδεζε είλαη ε Ηδέα ηεο θηινζνθίαο σο απζηεξήοεπηζηήκεο, φπνπ ε 

Ηδέα έρεη ην θαληηαλφ ηεο λφεκα». Ζ πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο ηνπ εαπηνχ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα πσο φπνηνο 

θηινζνθεί αλαξσηηέηαη θαη γηα ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ (βι. Π. Κφληνο, Δηζαγσγή ζηε θαηλνκελνινγηθή αλαγσγή, 

Παλεπηζηήκην Παηξψλ, Σκήκα Φηινζνθίαο, Πάηξα, 2014 -15, ζ. 11). ηελ αλαγσγή δίλεηαη έκθαζε ζηελ 

ππεξβαηνινγηθή ζπλείδεζε, ε νπνία ζα κπνξνχζε λα νξηζηεί, ζχκθσλα κε ηνλ Κφλην, κε ηε ζπκβαηηθή έλλνηα, σο ε 

ζπλείδεζε πνπ πεξηγξάθεηαη θηινζνθηθά σο ην ζχλνιν ησλ ινγηθψλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 

ζπλείδεζεο. Μέρξη ηε ζηηγκή πνπ ν Merleau-Ponty γξάθεη ηε Φαηλνκελνινγία ηεο Αληίιεςεον θφζκνο μεδηπιψλεηαη 

κπξνζηάζηελ ππεξβαηνινγηθή ζπλείδεζε «μεδηπιψλεηαη ζε κηα απφιπηε δηαθάλεηα» θαη πεξηέρεηαη απφ αληηιήςεηο, 

ηηο νπνίεο ν θηιφζνθνο θαιείηαη λα επαλαπξνζδηνξίζεη κε βάζε ηα φζα ηνπ δφζεθαλ. (βι. Μ. Merleau-Ponty, 

Φαηλνκελνινγία ηεο αληίιεςεο, φ.π., ζ. 27). Γηα παξάδεηγκα: έρσ αίζζεζε γηα κηα ηδηφηεηα ελφο αληηθεηκέλνπ επεηδή 

θάηη απνθαιχθζεθε σο απηή ε ηδηφηεηα. Σν θφθθηλν ρξψκα πνπ αλήθεη ζε έλα αληηθείκελν, ην νπνίν θαηαιακβάλεη 

κηα έθηαζε ζηνλ ρψξν θάλεη ζε κέλα θαλεξφ έλα πξάγκα πνπ βξίζθεηαη ζηνλ θφζκν σο χιε. ηαλ ζπιιακβάλσ κηα 

χιε ηφηε απηή έρεη θάπνηα ζεκαζία, θάπνην λφεκα. Άξα, ζα κπνξνχζα λα ηζρπξηζηψ πσο φ,ηη είλαη αληηθείκελν 

ζθέςεο κε λφεκα θαλεξψλεη ζε κέλα ηε ζπλείδεζή κνπ, ε νπνία ηαπηφρξνλα νξίδεηαη απφ απηήλ ηε ζθέςε; Με 

άιια ιφγηα, θάζε ηη πνπ είλαη χιε έρεη ζεκαζία, γηαηί έρεη ηελ ηδηφηεηα ελφο θαηλνκέλνπ πνπ έξρεηαη ζε επαθή κε 

ηε ζπλείδεζή κνπ. Μπνξνχκε λα θαληαζηνχκε ηηο ζπλεηδήζεηο ελσκέλεο απέλαληη ζηελ έλλνηα ηνπ θφζκνπ -αθνχ ε 

θάζε ζπλείδεζε δελ θαζνξίδεη ηε ζεκαζία ηνπ θφζκνπ-, αιιά ππάξρνπλ αληηιήςεηο πξν-πξνζσπηθψλ ζπλεηδήζεσλ, 

θαη απηφ δηφηη νη ζπλεηδήζεηο δίλνπλ ηε ιχζε νδεγψληαο καο ζην λφεκα, ζε θάπνηαλ αιήζεηα. Δλ ηέιεη, φληαο 

ζπλείδεζε αλαγλσξίδσ ηηο άιιεο ζπλεηδήζεηο (θαη ηε δηθή κνπ), αλαθνξηθά κε ηνλ θφζκν. 
113

Ζ νληνινγηθή νδφο ζέιεη ηελ χπαξμε λα ζηξέθεηαη πξνο ηηο επηζηήκεο γηα λα βξεη ηηο απαληήζεηο, έηζη ζα 

απνθηήζνπκε γλψζεηο θαη θξίζεηο. Ζ άπνςε γηα ηελ θαηλνκελνινγία σο επηζηήκε, σο θαζαξή θαη αληηθεηκεληθή 
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ίδηνο ζηα θείκελά ηνπ επηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηνλ ηξφπν πνπ γλσξίδνπκε ηνλ θφζκν. 

Απφ ηε δηθή κνπ νπηηθή, ε θαηλνκελνινγηθή αλαγσγή
114

 είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηελ έλλνηα ηεο 

απφζηαζεο
115

: είλαη απηή πνπ ζα καο αλνίμεη ην δξφκν γηα κηα λέα πξνζέγγηζε, πνπ ζα καο 

δψζεη ψζεζε λα ςάμνπκε κηα άιιε φςε ησλ ήδε νξαηψλ πξαγκάησλ. ε απηά ππάξρεη ην 

ζηνηρείν ηεο απφζηαζεο. Ζ θίλεζε, ην πέξαζκα απφ ην έλα ζεκείν ζην άιιν είλαη ζεκαληηθφ, 

ζεκαληηθφηεξν φκσο είλαη απηφ πνπ ππάξρεη ζην ελδηάκεζν, ηελ δηαδξνκή, ηελ πνξεία πνπ 

δηαλχζακε γηα λα θηάζνπκε απφ ην ρ ζεκείν ζην ς˙ κηα θίλεζε ε νπνία, φπσο ζα δνχκε 

αξγφηεξα, δελ αληηζηνηρεί απιψο έλα δηάλπζκα, αιιά είλαη κηα ηαιάληεπζε απφ ην έλα ζεκείν 

ζην άιιν. 

Θεψξεζα απαξαίηεην λα παξνπζηάζσ φια ηα παξαπάλσ κε ζχληνκν ηξφπν, ψζηε λα 

θαηαιήμσ ζε απηφ πνπ ν Merleau-Ponty πηνζεηεί: ηελ αλάγθε εμέηαζεο ηνπ θφζκνπ, φρη κφλν 

απφ ηελ πιεπξά ηνπ ππνθεηκέλνπ ηεο ζπλείδεζεο, αιιά απφ ηελ πιεπξά ηνπ ελζψκαηνπ 

πλεχκαηνο πνπ ζέηεη ηνλ θφζκν εληφο παξελζέζεσλ. Αλαζηνραδφκελνη ηνλ ζηνραζκφ καο δελ 

πξνζθαινχκαζηε ζηελ απνβιεπηηθφηεηα, αιιά ζηηο εκθαλίζεηο ησλ πξαγκάησλ θαη ηνπ θφζκνπ. 

Με πην απιά ιφγηα, απηφ πνπ ν ιέεη, παξνπζηάδνληάοηνκέζα απφ ηελ ηέρλε, είλαη πσο γηα λα 

αλαθαιχςνπκε έλα αληηθείκελν ζα πξέπεη, φρη λα κειεηήζνπκε ηνλ ηξφπν πνπ απηφ εκθαλίδεηαη 

αιιά λα δνχκε ηηο δπλαηφηεηεο, ηα ελδερφκελα απηψλ ησλ δπλαηνηήησλ, ηηο φςεηο απηψλ ησλ 

εκθαλίζεψλ: φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηνπ νξαηνχ νη νπνίεο ζπλεπάγνληαη θαη ηηο αφξαηεο θξπκκέλεο 

φςεηο ηνπ. Καιψληαο καο λα μεπεξάζνπκε ηε θπζηθή ζζηάζε, ν Merleau-Ponty, ζην ΜΠ 

παξνπζηάδεη ηηο δηαζηάζεηο ηνπ νξαηνχ θαη ηελ έλλνηα ηεο αληαλάθιαζεο, θαη εμεηάδνληαο 

ζπγθεθξηκέλα ην ρξψκα σο εξγαιείν ηνπ δσγξάθνπ δίλεη ην παξάδεηγκα κηαο πηζίλαο ην λεξφ 

ηεο νπνίαο αληαλαθιά φζα ηελ πεξηβάιινπλ
116

. Αλαδεηάκε ζην εηπσκέλν ην αλείπσην, ζην θσο 

ηηο ζθηέο, ζηνπο ήρνπο ηελ ζησπή, θαη αλ αθνχγνληαη πνιχ πνηεηηθά φια απηά είλαη γηαηί 

                                                                                                                                                                                           

γλψζε, απζηεξή θαη «(…) πιήξε απηφ-ζπλεηδεζία απνηειεί ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κηα πην ζπγθεθξηκέλε επηζηήκε 

απφ φ,ηη νη επηκέξνπο έξεπλεο». Απηφ πνπ θάλεη ηελ θαηλνκελνινγία λα ππεξέρεη είλαη πσο πέξα απφ ηελ αλαδήηεζε 

ησλ απαληήζεσλ γηα ην αληηθείκελν ελδηαθέξεηαη γηα ηελ ίδηα ηε δξάζε πνπ ηηο ραξαθηεξίδεη. Ζ θαηλνκελνινγία 

εθκεηαιιεχεηαη δχν ζηνηρεία: ηηο απνβιεπηηθφηεηεο θαη ηηο εκθαλίζεηο, απηέο ηηο δχν δηαζηάζεηο πνπ αγλννχλ νη 

άιιεο επηζηήκεο, φπσο αλαθέξεη ν Sokolowvski (βι. R.Sokolowvski, Δηζαγσγή ζηε θαηλνκελνινγία, ζ. 51). 
114

Απφ ην ιαηηληθφ re-ducere, δειαδή «κηα νπηζζνρψξεζε, κηα αλαραίηηζε, κηα αλάθιεζε. (…) αλαζηέιινπκε ηηο 

απνβιεπηηθφηεηεο πνπ ηψξα εμεηάδνπκε σο ζεσξνί. Απηή ε αλαζηνιή, (…) , θαιείηαη επνρή, (…), φπνπ δειψλεη 

ηελ εγθξάηεηα πνπ νη θεπηηθνί έιεγαλ φηη ζα πξέπεη λα έρνπκε έλαληη ησλθξίζεψλ καο γηα ηα πξάγκαηα» (βι., φ.π., 

ζ. 46). 
115

Ο Merleau-Ponty θάλεη ζπρλά ιφγν γηα κεηαηφπηζε θαη γηα κεζνδηαζηήκαηα.ηηο δχν απηέο έλλνηεο αλαθέξνκαη 

αλαιπηηθφηεξα ζην 4
ν
 κέξνο ηεο εξγαζίαο.  

116
Σν θνηηψ κελ ράξε ζην πεξίβιεκα φκσο ππάξρεη γη‟ απηφ πνπ θιείλεη κέζα ηνπ. Σν λεξφ ηεο πηζίλαο είλαη ην 

ηέιεην παξάδεηγκα: ην λεξφ δελ ππάξρεη κέζα ζηελ πηζίλα αιιά θαηνηθεί ζ‟ απηήλ. Σα κάηηα καο είλαη ζαλ ην λεξφ 

ηεο πηζίλαο αληαλαθινχλ φηη ηα πεξηβάιιεη, ηα ηνηρψκαηα, ηνλ ήιην ή φ,ηη άιιν θαζξεθηίδεηαη ζ‟ απηφ, αιιά δελ 

είλαη νχηε ηα ηνηρψκαηα, νχηε ε αληαλάθιαζε ηνπ ήιηνπ. Γελ βιέπσ κφλν απηφ πνπ ππάξρεη αιιά βιέπσ απηφ πνπ 

αληαλαθιά ηνλ εαπηφ ηνπ ζηα κάηηα κνπ, θνηηψ ηα θππαξίζζηα θαη ηελ αληαλάθιαζή ηνπο ζην λεξφ πνπ ηα 

παξακνξθψλεη. Απηή ε παξακφξθσζε είλαη άιινο έλαο ηξφπνο πνπ ππάξρνπλ, πνπ κπνξνχλ λα ππάξμνπλ. Σν λεξφ 

πνπ αληαλαθιά δελ είλαη ην πεξηερφκελν ησλ αληαλαθιάζεψλ ηνπ αιιά είλαη απηή ε δπλαηφηεηα αιιαγήο ηεο φςεο 

ησλ πξαγκάησλ. Ζ αληαλάθιαζε θάλεη ηα πξάγκαηα λα ζπλαληνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο κε θάπνηνλ λέν ηξφπν, ην 

λεξφ «ζηέιλεη (ζηα πξάγκαηα πνπ ζπλαληά) ηελ ελεξγφ θαη δσληαλή νπζία ηνπ». Σν βάζνο, ν ρψξνο θαη ην ρξψκα 

απνηεινχλ ηνπ βνεζεηηθνχο παξάγνληεο εληνπηζκνχ απηήο ηεο „εζσηεξηθήο δσνγφλεζεο‟, ηεο αθηηλνβνιίαο ηνπ 

νξαηνχ (βι. M. Merleau-Ponty, Τν Μάηη θαη ην πλεχκα, φ.π., ζ. 101). 
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ελππάξρνπλ ζηηο ζρέζεηο ησλ αλζξψπσλ, νη νπνίεο απνηεινχλ ην α-δηαθαλέο θνκκάηη ηεο 

χπαξμήο καο.  

Σν ζπκπέξαζκα ζην νπνίν θαηαιήγσ, ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν ηεο εκπεηξίαο ζηελ θηινζνθία ηνπ 

Merleau-Ponty, είλαη ην εμήο: γηα λα θηάζσ ζηελ γλψζε ρξεηάδνκαη ηελ εκπεηξία, αιιά απηφ πνπ 

είλαη πην απαξαίηεην απφ ηελ ίδηα ηελ εκπεηξηθή γλψζε είλαη ν ζηνραζκφο φρη κφλν γηα ην 

εθάζηνηε αληηθείκελν, αιιά θαη ν ζηνραζκφο ηνπ ζηνραζκνχ κνπ –ε ζθέςε πεξί ηνπ εαπηνχ, 

πνπ είλαη ηαπηφρξνλα απηφο πνπ ζθέθηεηαη ηα πξάγκαηα. Δλ ηέιεη, ην ελδηαθέξνλ έγθεηηαη φρη 

κφλν ζηε γλψζε ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν, αιιά ζηελ ίδηα ηε πνξεία ε νπνία απφ ηελ κηα 

γέλλεζε ηηο εξσηήζεηο θαη απφ ηελ άιιε κε νδήγεζε ζηηο απαληήζεηο. Σν ζεκαληηθφ βξίζθεηαη 

ζηηο πνηθίιεο φςεηο ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ κε έθαλαλ λα ζέζσ ηα εξσηήκαηα, ζηηο πνιιαπιέο 

δηαζηάζεηο ηνπ νξαηνχ πνπ ζα κνπ δψζνπλ ην λφεκα. Ση ζα καο βνεζήζεη λα βξνχκε ηηο 

θξπκκέλεο πηπρέο θαη ηηο αφξαηεο φςεηο, ηηο αλείπσηεο ιέμεηο θαη ηηο ζησπειέο παχζεηο; Ο 

αλαζηνραζκφο, ε δηεξψηεζε, ε επηζηξνθή ζηα πξάγκαηα, ην λα ζέζνπκε ηνλ θφζκν εληφο 

παξελζέζεσλ θαη λα ηνλ θνηηάμνπκε απφ καθξηά: ν ίδηνο ν θφζκνο. 

1.3 Σν αληηιεπηηθό ππνθείκελν 

Ο θφζκνο απνηειεί ην πεδίν κέζα ζην νπνίν δνκνχληαη νη ακθίδξνκεο ζρέζεηο ηεο 

κεξισπνληηαλήοθηινζνθίαο: εγψ θαη ν άιινο ζπλαληηφκαζηε ζηνλ θφζκν. Ο θφζκνο ζην έξγν 

ηνπ Merleau-Ponty δελ νξίδεηαη σο έλα ζηέξεν πιαίζην, έλα πεδίν ζηαζεξφ κέζα ζην νπνίν 

θηλνχκαη θαη ηνπ νπνίνπ κπνξψ λα ζεσξεζψ θπξίαξρνο. Ο θφζκνο πξνεγείηαη ηεο χπαξμήο κνπ, 

είλαη ήδε εθεί θαη εγψ πξνζηίζεκαη σο άιιν έλα κέξνο ηνπ αλνινθιήξσηνπ φινπ. Ζ αληίιεςή 

κνπ, ε δξάζε κνπ, νη ζθέςεηο κνπ βξίζθνπλ ηε ζέζε ηνπο ζηνλ, απφ πξηλ ππαξθηφ, θφζκν. «Ο 

θφζκνο είλαη εθεί πξηλ απφ νπνηαδήπνηε αλάιπζε ζα κπνξνχζα λα θάλσ γη‟ απηφλ»
117

, γξάθεη ν 

Merleau-Ponty ζηε ΦΑ, γηα λα ζπκπιεξψζεη ιίγν πην θάησ πσο ν θφζκνο είλαη «ην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ θαη ην πεδίν φισλ κνπ ησλ ζθέςεσλ θαη φισλ ησλ ξεηψλ αληηιήςεψλ κνπ»
118

. Ο 

θηιφζνθνο δηεπθξηλίδεη πσο, θαζψο «ν άλζξσπνο είλαη ζηνλ θφζκν θαη κφλν κέζα ζηνλ θφζκν 

γλσξίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ»
119

, δελ κπνξνχκε λα θάλνπκε ιφγν γηα «εζσηεξηθφ άλζξσπν» πσο 

είδακε, ην μεπέξαζκα ηεο θπζηθήο ζηάζεο, δειαδή ε θαηλνκελνινγηθή αλαγσγή
120

, πεξλά κέζα 

απφ ηελ αληίιεςε: ε εζσηεξηθή αληίιεςε «είλαη αδχλαηε αλ δελ πξνεγεζεί ε αληίιεςε ηεο 

εμσηεξηθήο πξαγκαηηθφηεηαο»
121

. Αλ μεπεξάζσ ηε θπζηθή ζηάζε, αλ δειαδή θνηηάμσ ηνλ θφζκν 

κε έλαλ ηξφπν αιιηψηηθν, αλ πάξσ απφζηαζε θαη δσ ηα πξάγκαηα πέξα απφ ηελ κνξθή ηνπο, ζα 

ζπλαληήζσ ηνλ θφζκν μαλά σο θάηη πνπ αληηθξίδσ γηα πξψηε θνξά. Θα εληζρχζσ ην ήδε 

                                                           
117

Βι. M. Merleau-Ponty, Φαηλνκελνινγία ηεο αληίιεςεο, φ.π., ζ. 19. 
118

Βι. φ.π., ζ. 21. 
119

Απηφζη. 
120

Απηφζη. Γηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο γηα ηελ θαηλνκελνινγηθή αλαγσγή: πξψηνλ δελ είλαη δπλαηή κηα πιήξεο 

αλαγσγή, «ν απφιπηνο δειαδή απνρσξηζκφο ηνπ ππεξβαηνινγηθνχ ππνθεηκέλνπ-ζεσξνχ απφ ην επίπεδν ηνπ 

θφζκνπ». Γεχηεξνλ, αλ δελ μεπεξάζεη θάπνηνο ην ζηάδην ηεο θπζηθήο ζηάζεο ηφηε δελ κπνξεί λα κηιά γη‟ απηήλ 

«δηφηη ε άξζε ηεο, ε αλαγσγή δειαδή ζην ππεξβαηνινγηθφ ππνθείκελν, είλαη εθείλε πνπ καο ηελ απνθαιχπηεη σο 

απηνλφεηε ζέζε ηνπ θφζκνπ, ζηνλ νπνίν βξίζθεηαη παγηδεπκέλε ε ζπλείδεζε» (βι. φ.π., ζζ. 40-41). 
121

Βι. Υ. Μπαλάθνπ Καξαγθνχλε, Γηαζηάζεηο ηνπ νξαηνχ, φ.π., ζ. 38. 
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ππάξρνλ λφεκα ηνπ θφζκνπ
122

. Ο θαιιηηέρλεο,ζηνλ Merleau-Ponty, είλαη έλα ππνθείκελν πνπ 

επηζπκεί θαη αλαδεηά ηελ άιιε φςε ηνπ νξαηνχ θαη ηα έξγα ηνπ είλαη ε απφδεημε ηνπ 

γθξεκίζκαηνο κηαο νκαιήο, κηαο αλακελφκελεο ζρέζεο, ελφο ππνθεηκέλνπ πξνζηηζέκελνπ ζηνλ 

θφζκν. Ζ ίδηα ε πξάμε ηεο δεκηνπξγίαο κπνξεί λα ηνλ κεηαζέζεη απφ ηε θπζηθή ζηάζε ζηε 

θαηλνκελνινγηθή. Αλ ινηπφλ ζέινπκε λα θαηνλνκάζνπκε ην είλαη κέζα ζηνλ θφζκν, κε 

κεξισπνληηαλνχο φξνπο, ζα πξέπεη λα ζηξαθνχκε ζην ππνθείκελν ηεο αληίιεςεο: ε αληίιεςε 

αθνξά ζε έλα ζψκα ην νπνίν ζπκκεηέρεη ζηνλ θφζκν, απνξξνθά θαη πξνζδίδεη λφεκα ζε απηφλ. 

 Έρνπκε κηα «δηαξθή γέλλεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ κέζα ζηνλ θφζκν ηεο αληίιεςήο ηνπ»
123

, 

φπσο γξάθεη ν Merleau-Ponty. Δληνπίδσ, ζε ζρέζε κε ην είλαη ζηνλ θφζκν, αξρηθά ηξία 

αιιειέλδεηα ζηνηρεία -ηνλ ρξφλν (δηάξθεηα), ηνλ ηφπν (κέζα ζηνλ θφζκν), ηνλ ηξφπν 

(αληίιεςε). Δπίζεο, έρνπκε έλα ππνθείκελν ην νπνίν είλαη πηζαλφ λα ζπλαληά εθ λένπ ηνλ εαπηφ 

ηνπ εληφο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ζε θάζε λέν θνίηαγκα. Γηα ηνλ Merleau-Ponty δελ ππάξρεη 

επηινγή, ή, αλ ζέιεηε, ζέζε ηζρχνο αλάκεζα ζηνλ θφζκν θαη ζην είλαη: κηιά γηα έλα είλαη-κέζα-

ζηνλ-θφζκν/Lebenswelt
124

. Ο θφζκνο ηεο θαηλνκελνινγίαο, θαη‟ επέθηαζε ν θφζκνο ζηνλ νπνίν 

αλαθέξεηαη ν Merleau-Ponty είλαη ν βησκέλνο θφζκνο ελφο είλαηπνπ θαηέρεη κε κηα ζέζε εληφο 

ηνπ. ηε ΦΑ ν θηιφζνθνο θέξλεη ην παξάδεηγκα κε ηνλ αζζελή θαη ην κέινο θάληαζκα
125

 θαη 

ζεσξψ πσο, θαζξεθηίδεηαη ζ‟ απηφ ε ζεκαζία ηνπ είλαη-ζηνλ-θφζκν. Ο ηξαπκαηίαο αθφκα 

αηζζάλεηαη ην πφδη ηνπ, ή κάιινλ, δελ αηζζάλεηαη ηελ απνπζία ηνπ. Με ηνλ ίδην ηξφπν δελ 

αηζζάλεηαη ηελ απνπζία ηνπ θίινπ, φπσο γξάθεη, πνπ κπνξεί λα κε βξίζθεηαη απέλαληί ηνπ, 

κπξνζηά ζηα κάηηα ηνπ, αιιά ληψζεη ηελ παξνπζία ηνπ. Σν ζψκα ελφο ηξαπκαηία, πνπ δελ είλαη 

πηα αξεκειήο, κπνξεί λα καο βνεζήζεη λα θαηαιάβνπκε ηελ έλλνηα κε ζπγθξηκέλνπο φξνπο, θαη 

λα θαηαλνήζνπκεφηη απηφ πνπ βξίζθνπκε πίζσ απφ ην θαηλφκελν ηεο αληηθαηάζηαζεο ηνπ ήδε 

γλψξηκνπ θαη νηθείνπ, είλαη ε ψζεζε ελφο είλαη κέζα ζηνλ θφζκν
126

. Μηαο χπαξμεο πνπ θαιείηαη 

λα γλσξίζεη ηνλ θφζκν χπν λέν πξίζκα, λα μαλαβξεί ηνλ εαπηφ ηεο κέζα ζηνλ θφζκν, γηα ηνλ 

νπνίνλ επίζεο αλαξσηηέηαη αλ έρεη παξακείλεη ίδηνο. Δγψ κέζα ζηνλ θφζκν, ην (αλζξψπηλν) 

ζψκα κνπ εληφο ηνπ θφζκνπ κπνξεί λα δψζεη λφεκα ζηα επηκέξνπο εξεζίζκαηα θαη λα ηα 

ραξαθηεξίζεη, λα εληζρχζεη θάπνηα ζεκαζία, αμία ή χπαξμε γηα ην έκβην νλ. Δπηπιένλ, ε 

αληαλάθιαζε ηνπ εαπηνχ ζηα πξάγκαηα ηνπ θφζκνπ δελ αληηθαηνπηξίδεη ην αληηθεηκεληθφ 

εξέζηζκα, δελ πξνθχπηεη απφ ην νπηηθφ ζεκείν-κνξθή, αιιά θηλείηαη πξνο ηελ θαηεχζπλζή ηνπ 

θαη ην εξεπλά, καδί κε έλα λφεκα ην νπνίν δελ ιακβάλεηαη ππφςε σο ςπρνινγηθφο παξάγνληαο, 
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Ζ αλαγσγή «θαζηζηά θαλεξή ηελ πξνέιεπζε ηνπ θφζκνπ σο θφζκνπ κε λφεκα απφ ηελ ίδηα ηελ ζπλείδεζε. Με 

ηελ άξζε ηεο „θπζηθήο ζηάζεο‟ ε ζπλείδεζε απαιιάζζεηαη απφ ηελ πίζηε ζην απηνλφεην, απφ ηελ πεπνίζεζε 

δειαδή φηη ν θφζκνο είλαη απιψο δεδνκέλνο. (…). Ζ ζπλείδεζε, (…), αλαθαιχπηεη φηη εθείλε δηαθέξεη απφ φια ηα 

άιια, γηαηί κφλν εθείλε ππάξρεη ππεξβαίλνληαο ηνλ εαπηφ ηεο πξνο απηά θαη κφλν εθείλε κπνξεί λα ζεκαζηνδνηεί». 

Ζ ζπλείδεζε είλαη ε πεγή ησλ λνεκάησλ ηνπ θφζκνπ (βι. φ.π., ζ. 39). 
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Βι. M. Merleau-Ponty, Η Ακθηβνιία ηνπ Cézanne, ζ. 11. 
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ρη απιψο κηα έλλνηα πνπ ζπλαληάκε ζηνλ Husserl, θαη ζην Δίλαη θαη Φξφλνο ηνπ Heidegger, αιιά κάιινλ κηα 

απφ ηηο βαζηθέο εηζεγήζεηο ηεο θαηλνκελνινγίαο, ε νπνία πξνζπαζεί λα μεπεξάζεη ηνλ δηπνιηζκφ. 
125

Βι. M. Merleau-Ponty, Φαηλνκελνινγία ηεο αληίιεςεο, ζ. 160 θαη ζ. 237.  
126

Ο Merleau-Ponty αλαξσηηέηαη, αλ ην είλαη ζηνλ θφζκν καο νδεγεί ζηελ παξαδνρή πσο κέλνπκε εληφο ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ πεξηβάιινληνο, θαη αλ απηφ ηζρχεη, ηφηε κήπσο αληηζηνηρεί ζηελ „πξνζνρή ζηε δσή‟ ηνπ Bergson ή 

„ηε ιεηηνπξγία ηνπ αιεζηλνχ‟ ζηνλ Janet (βι. φ.π., ζ. 239). 
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αιιά κφλν φηαλ ην δνχκε σο κηα θαηάζηαζε
127

. Γειαδή, ην θάζε αληηθείκελν ππάξρεη κέζα ζηνλ 

θφζκν ηνπ ππνθεηκέλνπ απφ ηελ ζηηγκή πνπ ηνπ έγηλε αληηιεπηφ. ηελ πεξίπησζε ηνπ 

ηξαπκαηία, θαίλεηαη πσο απηφο εμαθνινπζεί λα ππνινγίδεη ζηελ παξνπζία ελφο κέινπο ηνπ 

ζψκαηφο ηνπ, ην νπνίν πιένλ δελ ππάξρεη, γηαηί ε πξαγκαηηθφηεηα δελ έρεη πάξεη αθφκα ζρήκα, 

ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ νη πξνυπάξρνπζεο βησκέλεο αληηιήςεηο ηνπ ηνλ απνκαθξχλνπλ απφ ηελ 

παξνχζα θαηάζηαζε. Ζ απνπζία άξλεζεο, ην γεγνλφο δειαδή φηη δελ αξλείηαη πσο 

αθξσηεξηάζηεθε δελ ηζνδπλακεί κε θαηάθαζε, δελ αξθεί γηα λα δερζεί ην γεγνλφο. Απηφ πνπ ζα 

ηνλ νδεγήζεη ζηελ απνδνρή ηεο πξαγκαηηθφηεηαο -ηεο απνπζίαο ελφο κέινπο ηνπ ζψκαηφο ηνπ-

είλαη ε απφθηεζε λέσλ εκπεηξηψλ θαη αληηιήςεσλ θέξνληαο απηφ ην λέν, αιιηψηηθν ζψκα – ην 

δηθφ ηνπ. 

Αλαδεηψληαο ηελ πεγή ησλ ζθέςεσλ
128

 γηα ηνλ θφζκν θαηαιήγνπκε ζην είλαη. Μηιψληαο γηα 

έλα είλαη-ζηνλ-θφζκν ζπκπεξαίλσ πσο ην „εδψ-είλαη‟ θαη ην είλαη αλήθνπλ ην έλα ζην άιιν θαη 

δελ ρσξίδνληαη
129

. Σν δεχηεξν, ζαθψο, ρξεηάδεηαη ην πξψην γηα λα πξνζδηνξίζεη ηνλ εαπηφ ηνπ, 

δελ „ππάξρεη‟ έμσ απφ ηνλ θφζκν, θαη ην αληίζηξνθν. Αλ δελ είκαη ζηνλ θφζκν γηα λα ηνλ θνηηψ, 

ηφηε απηφ ράλεη ηελ ηζρχ ηνπ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ν Merlau-Ponty αλαηξεί ηνλ θχξην δπτζκφ 

ππνθεηκέλνπ θαη αληηθεηκέλνπ, εμαιείθνληαο ηαπηφρξνλα φινπο ηνπο άιινπο πνπ γελληνχληαη 

απφ απηφλ. Μηα ηέηνηα πξνζέγγηζε παξαπέκπεη ζηνλ Heidegger, θαη ζηελ έλλνηα ηνπ Dasein/ex-

sistenz, ε νπνία, φπσο γξάθεη ε Dastur, έρεη κηα ζέζε εθηαηή θαη δειψλεη ηελ «ηθαλφηεηα ηνπ 

εδψ-είλαη λα εμ-ίζηαηαη, λα ίζηαηαη πάληνηε „εθηφο εαπηνχ‟, δειαδή παξαδνκέλν, εθηεζεηκέλν 

ζην είλαη, θαη επνκέλσο ηθαλφ λα παξαδψζεη ην είλαη»
130

. Ο Merleau-Ponty απνξξίπηεη, κε ηελ 

πηνζέηεζε ηεο ζέζεο ελφο είλαη ζηνλ θφζκν, ηθαλνχ λα βξίζθεηαη κέζα θαη έμσ απφ ηνλ εαπηφ 

ηνπ, ηελ κεηαθπζηθή, πνπ ζηεξίδεηαη ζηε δηάθξηζε αηζζεηνχ θαη λνεηνχ, είλαη θαη φληνο, 

ππνθεηκέλνπ θαη αληηθεηκέλνπ, αθνχ ην δεηνχκελν είλαη ην μεπέξαζκα απηήο ηεο αληίιεςεο, ησλ 

δχν άθξσλ θαη έλα „εδψ-είλαη‟ ην νπνίν «απνηειεί ην ίδην ην πεπξσκέλν ηεο ζθέςεο»
131

. Ζ 

ζθέςε δελ κπνξεί λα θαινππσζεί, λα ηεο βάιεηο φξηα, γη‟ απηφ ην πεδίν ηεο κεηαθπζηθήο, θάζε 

είδνο ζεηηθηζηηθήο απφβιεςεο, βξίζθεη ελάληην ηνλ Merleau-Ponty. 

1.3.1 Ο δνλνχκελνο θφζκνο 

Δλψ κπνξνχκε λα κηιάκε γηα λφεκα, παγησκέλεο γλψζεηο, αληηιήςεηο θαη θαζνιηθέο έλλνηεο, 

απηφ πνπ ραξαθηεξίδεη ην είλαη-ζηνλ-θφζκν είλαη ε ίδηα ε ζηάζε ηνπ εληφο ηνπ θφζκνπ, ε 
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Βι. φ.π., ζ. 240. 
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O Melreau-Ponty ζεσξεί πσο «δελ είκαη έλα „έκβην νλ‟ ή θαη έλαο „άλζξσπνο‟ ή κηα ΄ζπλείδεζε‟, (…) -είκαη ε 

απφιπηε πεγή, ε χπαξμή κνπ δελ πξνέξρεηαη απφ ηνπο πξνεγνχκελνπο φξνπο κνπ, απφ ηνλ θπζηθνθνηλσληθφ κνπ 

πεξίγπξν, πεγαίλεη πξνο εθείλνπο θαη είλαη ην ππέξηεζκά ηνπο» (βι. φ.π., ζ.18). Ζ ζθέςε γηα επηζηξνθή ζηα 

πξάγκαηα, ζηελ νπνία απνβιέπεη ν Merleau-Ponty, απνξξίπηεη ηνλ ςπρνινγηζκφ σο ππφλνηα δπτζκνχ, δειαδή σο 

νληνινγηθφ ππνθείκελν, θαη ηνλ ηζηνξηθηζκφ σο ππνζηαζηνπνίεζε κηαο δηδαζθαιίαο πνπ ιακβάλεη ρψξα εξήκελ 

καο, σο αληηθεηκεληζκφ. ηφρνο ηνπο είλαη λα εζηηάζεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζηελ (πξσηαξρηθή) ζθέςε (βι. Francoise 

Dastur, «Μartin Heidegger», ζην Encyclopédie de la Pléiade. Ιζηνξία ηεο θηινζνθίαο. Τφκνο Γ' 20φο αηψλαο. 

Σχγρξνλα θηινζνθηθά ξεχκαηα,ζζ. 161-186, ζ. 162). 
129

Βι.φ.π., ζ. 165. 
130

Ζ Dastur παξαπέκπεη ζην „Δπηζηνιή γηα ηνλ αλζξσπηζκφ‟ ηνπ Martin Heidegger (βι. φ.π., ζζ.165-6).  
131

πκπιεξψλεη «γηαηί ην είλαη θαη ε παξνπζία πξνζθέξνληαη κφλν κέζα ζηνλ νλ-παξφλ θαη δηακέζνπ ηνπ φληνο-

παξφληνο πνπ ηα ζπγθαιχπηεη» (βι. φ.π., ζ. 168). 
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πξσηαξρηθή θαηάζηαζε ελφο ζψκαηνο κέζα ζηνλ θφζκν. Ο θφζκνο, φπσο θαη ηα πξάγκαηα, δελ 

έρεη ζηαζεξή κνξθή, γη‟ απηφ θαη ε ζθέςε δε κπνξεί λα ηνπ επηβιεζεί. Με άιια ιφγηα, ε ζθέςε 

δελ κπνξεί λα ζέζεη ηνλ θφζκν θαη ηνλ εαπηφ εληφο ζπγθεθξηκέλσλ θαη απαξαβίαζησλ νξίσλ. 

Πηζαλφλ λα γελληνχληαη απνξίεο, εθφζνλ νη βησκέλεο εκπεηξίεο δεκηνπξγνχλ ηα αηνκηθά 

λνήκαηα, αιιά αληηζηξφθσο αλάινγα ηα πξνζσπηθά λνήκαηα δεκηνπξγνχληαη απφ ηηο λέεο 

εκπεηξίεο. Σν γεκάην δπλαηφηεηεο ζψκα καο αλνίγεηαη ζηνλ θφζκν πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο, 

αηζζεηεξηαθέο θαη πλεπκαηηθέο. πσο εηπψζεθε, ν θφζκνο δνλείηαη, κεηαβάιιεηαη,γη‟ απηφ δελ 

γίλεηαη λα ηζρπξηδφκαζηε πσο είλαη κηα παγησκέλε θαηάζηαζε ζηελ νπνία έξρεηαη λα πξνζηεζεί 

ε δηθή καο χπαξμε. Ο θφζκνο απνηειεί γηα ηα αληηθείκελα έλα, θπζηθφ κελ, πιαίζην ην 

νπνίν,φκσο, είλαη κεηαβαιιφκελν. πσο ιέεη ν Malebranche θαη επηζεκαίλεη ν Merleau-Ponty, ν 

θφζκνο «είλαη έλα αλνινθιήξσην έξγν»
132

. Ο θφζκνο ινηπφλ δνλείηαη ζπλερψο, γη‟ απηφ θαη δελ 

κπνξεί λα ηεζεί εληφο παξελζέζεσλ. πσο ραξαθηεξηζηηθά γξάθεη ν θηιφζνθνο ζην ΜΠ ν ίδηνο 

ν θφζκνο «δηαηαξάζζεη ελ αγλνία ηνπ» φζα πεξηβάιιεη. Δλ ηέιεη, ν θφζκνο απνηειεί κηα 

δνλνχκελε βάζε ηελ νπνία (ίζσο) εκείο βιέπνπκε σο ζηαζεξή, κέρξη λα πάξνπκε κηαλ απφζηαζε 

απφ απηήλ. 

Γηα λα γλσξίζνπκε ηνλ θφζκν ζηελ αιήζεηα ηνπ πξέπεη λα απνκαθξπλζνχκε απφ ηηο 

επηζηεκνληθέο εμεγήζεηο, αθνχ δελ είκαζηε ηα ππνθείκελα ελφο ζηαζεξνχ θφζκνπ, νχηεαπηφο 

είλαη απιψο ην αληηθείκελν ηεο ζθέςεο καο. Καινχκαζηε λα κπνχκε ζε κηα δηαδηθαζία 

πξναλαζθνπηθή, ζηελ αξρή ησλ πξνζαλαηνιηζκψλ θαη ησλ αληηδξάζεψλ καο, πξηλ αξρίζνπκε λα 

δξνχκε βάζεη ησλ αληηθεηκελνπνηεκέλσλ αληηιήςεψλ καο γηα ηνλ θφζκν. Ση ζεκαίλεη φκσο 

απηφ; Απηφ πνπ αλαδεηάκε είλαη ε πξαγκαηηθή φςε ηνπ θφζκνπ, κηα φςε πνπ δελ ζα βξνχκε 

ζηηο παξαηεξήζεηο ηεο επηζηεκνληθήο ζθέςεο, νχηε ζηνλ αληηθεηκελνπνηεκέλν θφζκν. Ο 

Merleau-Ponty πξνηείλεη ην πξναλαζθνπηθφ πεδίν
133

, δειαδή ην πεδίν εθείλν ζην νπνίν 

βξίζθνπκε ηηο πξψηεο καο επηινγέο, ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχο θαη ηηο πξψηεο εθθξάζεηο καο. Οη 

παγησκέλεο αληηιήςεηο, γηα παξάδεηγκα νη γλψζεηο πνπ απνθηήζεθαλ κεηά απφ κειέηε ή 

θαζνδήγεζε, καο νδεγνχλ ζε έλα ρψξν καθξηά απφ αιιαγέο, καο παξνπζηάδνπλ κηα ζηαζεξή 

δνκή ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Μαο ηνπνζεηνχλ ζε έλαλ ρψξν ηνλ νπνίν κπνξνχκε λα 

αληηιεθζνχκε, αιιά νη απφ πξηλ ζρεκαηηζκέλεο έλλνηεο είλαη ηφζν βαζηά ξηδσκέλεο πνπ καο 

απνκαθξχλνπλ απφ θάπνηα πηζαλή αιιαγή, απφ θάζε άλνηγκα ζε απηφλ ηνλ θφζκν. Γη‟ απηφλ ην 

ιφγν κνηάδεη αλαγθαίν λα απαγθηζηξσζνχκε απφ ηηο παγησκέλεο αληηιήςεηο θαη λα κπνχκε ζε 

κηα πξν-αλαζθνπηθή θαηάζηαζε, φπνπ ζα βιέπνπκε πην «θαζαξά» θαζνδεγνχκελνη απφ ηηο 

εκπεηξίεο θαη ηα βηψκαηά καο. Θα θηάζνπκε έηζη πάιη ζηελ αξρή, ζα θάλνπκε κηα αληίζηξνθε 

πνξεία πνπ φκσο δελ ζα καο πάεη πίζσ, παξά ζα καο νδεγήζεη ζε κηα πξσηαξρηθή ηδέα γηα ηα 

πξάγκαηα. Ζ απάληεζε ινηπφλ βξίζθεηαη ζηελ επηζηξνθή ζηα πξάγκαηα θαη ζηελ πξψηε 

εκπεηξία καο κε απηά. Θα ήηαλ νξζφηεξν, δειαδή, λα ζηξαθνχκε ζηηο αξρηθέο καο ζπλαληήζεηο, 
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Απηήλ ηελ ζέζε πεξί „αλνινθιήξσηνπ‟, ν Merleau-Ponty, θαίλεηαη λα ηελ πηνζεηεί θαη φηαλ κηιά γηα ηελ 

θηινζνθία, θαζψο ππνζηεξίδεη πσο απηή δελ έρεη ηειενινγηθφ ζθνπφ. ε αληίζεζε ινηπφλ κε ηνλ Heidegger δελ 

πηζηεχεη πσο ππάξρεη αλάγθε ελφο άιινπ, λένπ αξρηλήκαηνο (βι. M. Merleau-Ponty, Η Ακθηβνιία ηνπ Cézanne, 

φ.π., ζ. 11 αιιάθαη Edie M. James, «Merleau-Ponty the philosophy of Art history and Politics» ζην The primacy of 

perception and other essays on Phenomenological psychology, Northwestern University Press, 1964, ζ. 29). 
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Βι. Μ. Merleau-Ponty, Η Ακθηβνιία ηνπ Cézanne,φ.π., ζ. 11. 
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πξνηνχ απνδψζνπκε ραξαθηεξηζηηθά, δνκεκέλε κνξθή θαη ζρέζεηο, ζε φ,ηη καο πεξηβάιιεη˙ λα 

βξνχκε ηελ πξψηε αληίιεςή καο. Πψο ζα θαηαθέξνπκε θάηη ηέηνην; Ζ έθθξαζε, ε δεκηνπξγηθή 

πξάμε, ζχκθσλα κε ηνλ Merleau-Ponty, ζα καο νδεγήζεη εθεί. 

1.3.2 Ζ ηέρλε σο απφδνζε λνήκαηνο 

ηε ζπλάληεζε ηεο θηινζνθηθήο ζθέςεο ηνπ Merleau-Ponty κε ηελ ηέρλε κπνξνχκε λα 

βξνχκε ηνλ θφζκν ζηελ θαζαξή ηνπ κνξθή, λα θηάζνπκε ζην πξν-αλαζθνπηθφ επίπεδν. Μέζα 

απφ ηνλ ιφγν ηεο ηέρλεο κπνξνχκε λα βξνχκε έλαλ θφζκν εζσηεξηθφ, ην βάζνο ηνπ. Ζ ηέρλε σο 

έθθξαζε απνηειεί ηελ εμσηεξίθεπζε ηνπ εζσηεξηθνχ ραξαθηήξα ησλ πξαγκάησλ πνπ έγηλαλ 

βίσκα, αιιά είλαη επίζεο κηα πξνζπάζεηα λα κεηαθεξζεί ην λφεκα ζηνλ αληηιεπηφ γηα ηνπο 

άιινπο θφζκν -λα ληπζνχλ φζα βιέπνπλ νη άιινη κε ηηο φςεηο πνπ είλαη θαλεξέο κφλν ζε έλα 

ππνθείκελν. Έηζη, είηε κε ιέμεηο, κε ρξψκαηα θαη εηθφλεο, είηε κε ήρνπο, απηφ πνπ έρνπκε 

ζπιιάβεη σο πξαγκαηηθφ παίξλεη κνξθή κέζα απφ ηε ηέρλε. Σα πξάγκαηα έρνπλ θάπνηα ηζρχ, 

κηα πξφζεζε λα ζεκάλνπλ, αθφκα θαη αλ απηά δελ καο έρνπλ γίλεη αθφκε αληηιεπηά˙ νη 

θξπκκέλεο φςεηο ησλ πξαγκάησλ, απηή ε ππφθσθε έληαζε απνδίδεηαη ζηελ ηέρλε. Ζ ηέρλε 

πξνζπαζεί λα παξνπζηάζεη ηνλ θφζκν ζε φιεο ηνπ ηηο δηαζηάζεηο (πξαγκαηηθφ, εηθνληθφ, θπζηθφ, 

θαληαζηηθφ), δίλνληαο αμία φρη κφλν ζην νξαηφ θνκκάηη αιιά θαη ζηηο αφξαηεο εθδνρέο ηνπ 

θφζκνπ. Δθείλν ην νπνίν ππάξρεη είλαη ν θφζκνο. Απηφ φκσο πνπ πξέπεη λα καο ελδηαθέξεη είλαη 

λα αληηιεθζνχκε φζα πξνθαινχλ ηελ θίλεζε εληφο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Ζ ηέρλε δελ κηκείηαη 

ηε δσή, δελ αλαπαξάγεη ηνλ θφζκν, «εθφζνλ δελ ππάξρεη κία θαη κφλε αιήζεηα, έλα θαζεαπηφ 

ησλ πξαγκάησλ, ην νπνίν ν θαιιηηέρλεο ζα φθεηιε λα καο ην παξνπζηάζεη»
134

. Ζ ηέρλε δίλεη 

αιιηψηηθν λφεκα, ή κάιινλ εληζρχεη ην ήδε ππάξρνλ λφεκα αθξηβψο γηαηί απνηειεί ηξφπν 

έθθξαζεο ελφο είλαη βνπηεγκέλνπ ζηνλ θφζκν. Γηα ηνλ Merleau-Pontyε ηέρλε εκθαλίδεηαη, 

δεκηνπξγείηαη κε ζεκεία, κε ζεκαζίεο θαη ζπζηήκαηα ζεκείσλ
135

. Ζ ηέρλε, ελ νιίγνηο, 

ζρεκαηίδεηαη απφ ζεκαζίεο θαη ζεκεία πνπ ζέινπλ λα πνπλ φζα δελ εηπψζεθαλ αθφκα˙ είλαη 

άξα εθθξαζηηθή ζηε δνκή ηεο. Δίλαη φκσο θαη δεκηνπξγηθή, φληαο ην κέζν ηεο επηθνηλσλίαο καο 

κε ηνπο άιινπο, γηαηί καο ιέεη ή καο δείρλεη θάηη, είλαη ε ίδηα ε αλάδπζε ηεο χπαξμεο κέζα ζηνλ 

θφζκν. Ζ ηέρλε επηδηψθεη λα πεη ην αλείπσην, θαη φηαλ ηα θαηαθέξλεη απηφ ζπκβαίλεη γηαηί 

ππεξβαίλεη ηε γιψζζα, φπσο απηή λνείηαη ζπκβαηηθά, μεπεξλά ην ίδην ηεο ην κέζνλ˙ αθφκε θη 

φηαλ ε κνξθή ηέρλεο ζηελ νπνία αλαθεξφκαζηε έρεη γισζζηθή κνξθή, φπσο ε ινγνηερλία. Ζ 

ηέρλε έρεη γηα ιέμεηο ηα ζεκεία ηεο θαη ηα ρξεζηκνπνηεί γηα λα παξνπζηάζεη θάηη θαηλνχξην. 

Μέζσ απηψλ καο παξνπζηάδεη ηελ λέα θαηεχζπλζε πνπ ζα αθνινπζεζεί, ηε λέα πνξεία πνπ ζα 

πάξνπκε κέζα ζηνλ θφζκν. Ση είλαη ηέρλε ινηπφλ γηα ηνλ Merleau-Ponty αλ φρη ν ηξφπνο 

έθθξαζεο θαη δεκηνπξγίαο, ε ίδηα ε δήισζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ππνθεηκέλνπ ζηνλ ξεπζηφ 

θφζκν; Κάζε ηη δεκηνπξγηθφ καο ιέεη ή καο δείρλεη θάηη, είλαη ν εηζεγεηήο κηαο λέαο 

ζεκαζίαο,θαη ε κνξθή έρεη δηάθνξεο φςεηο, κεηαθξάδεηαη κε εηθφλεο, κε ήρνπο ή κε ιέμεηο, κε 

ηε κάδα χιεο, αθφκα θαη κε ην θνίηαγκα κηαο αληαλάθιαζεο. Οη λέεο απηέο ζεκαζίεο 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ηνλ ρψξν θαη ηνλ ρξφλν ζηνλ νπνίν αλαθέξνληαη. 
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Βι. φ.π., ζ. 15. 
135

Απηφζη. 
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1.4 Σν είλαη κέζα ζηνλ θόζκν θαη ε έλλνηα ηεο ζπλείδεζεο ζηνλ Merleau-Ponty 

χκθσλα κε ηνλ Merleau-Ponty, δελ κπνξνχκε λα ηνπνζεηήζνπκε ηνλ θφζκν ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε ρσξίο θξίζε θαη αιιαγή, δειαδή ρσξίο αλαγσγή
136

. Ο θφζκνο δελ 

είλαη (κφλνλ) απηφο πνπ παξνπζηάδνπλ νη επηζηήκεο: δελ απνηειείηαη απφ αληηθείκελα, 

παγησκέλεο αληηιήςεηο θαη ζηαζηκφηεηα. Ζ ζρέζε καο καδί ηνπ είλαη δσληαλή, γηλφκαζηε 

κέηνρνη ζε απηφλ απφ ηε ζηηγκή ηεο χπαξμήο καο, θαη ζηελ πνξεία ηεο ζρέζεο καο 

κεηαβαιιφκαζηε θαη ηνλ κεηαβάιινπκε˙ αιιάδεη θαη ν θφζκνο, «θάηη πάιιεηαη θαη δσληαλεχεη», 

γξάθεη ν Merleau-Ponty ζηελ ΠΚ
137

. Έλα δσληαλφ παξφλ καο πεξηβάιιεη. Δκείο ην 

ηξνπνπνηνχκε κε ηε ζεηξά καο δξψληαο κέζα ζε απηφ. Δίλαη κηα κείμε πνιιψλ πξαγκάησλ θαη 

ζσκάησλ πνπ θαλεξψλεη έλαλ θφζκν ν νπνίνο απνηειεί θαη ν ίδηνο κηα εθθξαζηηθή κνξθή. Γελ 

απέρνπκε απφ ηνλ θφζκν, αληηζέησο είκαζηε βνπηεγκέλνη ζ‟ απηφλ, δελ ηνλ θνηηάκε απφ καθξηά. 

Γελ είκαζηε απηφλνκεο-θαζαξέο ζπλεηδήζεηο, αιιά κεηέρνπκε ζε απηφλ κέζσ ηεο ζάξθαο.  

Γελληνχληαη πάιη εξσηήκαηα, αο αθήζνπκε φκσο απηά πνπ αθνξνχλ ηε ζάξθα, θαη αο 

εζηηάζνπκε ηελ πξνζνρή καο ζηελ έλλνηα ηεο ζπλείδεζεο. πσο αλαθέξζεθε νη πξάμεηο ηεο 

ζπλείδεζεο δελ ζρεκαηίδνπλ απφ κφλεο ηνπο ηνλ θφζκν σο φινλ γηαηί, ην ζψκα είλαη 

ηαπηφρξνλα παξφλ -εμ νπ θαη ε αλαθνξά ζηελ έλλνηα ηνπ ηδηνζψκαηνο. Ζ ζπγθξφηεζε ηνπ 

θφζκνπ δε γίλεηαη κφλν κε ηελ απφδνζε ησλ λνεκάησλ, ή κε ηελ απνδνρή κηαο εγθαζηδξπκέλεο 

φςεο ηνπ θφζκνπ, ην λφεκα ηνπ νπνίνπ ζπλαληάκε εξρφκελνη ζε απηφλ, απνθνκκέλνη απφ ηελ 

εκπεηξηθή γλψζε. Αλ ζπλέβαηλε θάηη ηέηνην, ηφηε ην λφεκα απηφ ζα νδεγνχζε ζε κίαλ „απφιπηε 

ζπλείδεζε‟ θαηαζθεπαζκέλε κφλν γηα λα δέρεηαη ην λφεκα πνπ ν θφζκνο ηεο παξέδσζε, ρσξίο 

λα ην ειέγμεη
138

. Γηα ηνλ Merleau-Ponty ε ζπλείδεζε ζπλδέεη ηελ χπαξμε κε ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. Ο θφζκνο πνπ πξνεγείηαη ηεο χπαξμεο κπνξεί λα δνζεί κέζα απφ ηε 

ζπλείδεζε, αιιά γηα ηνλ Merleau-Ponty ρξεηάδεηαη νιφθιεξε ε ζσκαηηθή επηθνηλσλία, αθνχ 

δελ είκαη απιψο θαη κφλνλ έιινγννλ αιιά ηελ ίδηα ζηηγκή θέξσ έλα ζψκα. πλεπψο, είκαη 

εθηαηή ζηνλ ρψξν θαη ηνλ ρξφλν, γηαηί είκαη ζψκα, ελψ ηαπηφρξνλα κπνξψ λα αλαθαιέζσ 

(κλήκε), λα δηεξσηεζψ (αλαζηνραζκφο) θαη λα θαληαζηψ (θαληαζία), γηα ηνλ ίδην αθξηβψο 

ιφγν– επεηδή είκαη εληφο ηνπ ρσξνρξφλνπ
139

. Ζ ζπλείδεζή κνπ δελ είλαη ηθαλή κφλν γηα 
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Ζ αλαγσγή απνηειεί κέζνδν ηεο θαηλνκελνινγηθήο έξεπλαο θαη «ζεκαίλεη ηελ ηνπνζέηεζε ηεο χπαξμεο ηνπ 

θφζκνπ αλάκεζα ζε παξελζέζεηο, ηελ απνρή απφ θάζε θξίζε ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε ή ηελ πξαγκαηηθφηεηα ησλ 

αληηθεηκέλσλ θαη ηε κεηαηξνπή ηνπ ζε θαηλφκελα φπσο απηά δίλνληαη ζηε ζπλείδεζε»  (βι. Μ. Merleau-Ponty, Η 

Ακθηβνιία ηνπ Cézanne, ζ. 11).  
137

«Καηηηί πάιιεηαη θαη δσληαλεχεη/ s‟ anime: αλζξψπηλε ζθέςε, ρακέλε ζηελ απφζηαζε» (βι. Μ. Merleau-Ponty, 

ΗΠξφδα ηνπ θφζκνπ, κηθξ. Φψηεο θαη Μαξία Καιιία, εθδ. Βηβιηνπσιείν ηεο „Δζηίαο‟, Αζήλα, 1992, ζ. 26). 
138

Βι. Μ. Merleau-Ponty, Η ακθηβνιία ηνπ Cézanne, φ.π., ζ. 12. 
139

ηνλ Merleau-Ponty, ζην κεζνδηάζηεκα ρψξνπ θαη ρξφλνπ θαηνηθεί ε αληίιεςε˙ απηφ πνπ γίλεηαη αληηιεπηφ 

ηαιαληεχεηαη ζηνλ ρσξνρξφλν. Ο ρψξνο θαη ν ρξφλνο ζα κπνξνχζαλ λα αληηζηνηρνχλ, κε κεξισπνληηαλνχο φξνπο, 

ζηελ έθηαζε θαη ζηελ θίλεζε. Σν κεζνδηάζηεκα ησλ δχν, απηφ πνπ γίλεηαη αληηιεπηφ, αθνξά ζε φζα ιακβάλνπλ 

ρψξα εληφο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ θπζηθνχ πεδίνπ θαη ζε κηα ζηηγκή (stimulus). Υψξνο θαη ρξφλνο είλαη ην θνηλφ 

αληηιεπηηθφ πεδίν ππνθεηκέλνπ θαη θφζκνπ, έηζη βξίζθνπκε ηνλ Merleau-Ponty λα κηιά γηα έλα είλαη-ζηνλ-θφζκν 

δίλνληαο ηε δηάζηαζε ηεο ζχλδεζεο ησλ δπν ζε έλα „εληφο‟ πνπ ελλνείηαη. Σν είλαη-ζηνλ-θφζκν ζπκπιεξψλεηαη απφ 

ηελ αληαλάθιαζε ηνπ εαπηνχ καο ζηα πξάγκαηα θαη ζηνπο άιινπο, θαζψο αλνίγεη ηνλ εαπηφ ηνπ πξνο κηα 

θαηάζηαζε. Δπίζεο, ν ρσξνρξφλνο, αθνξά ην είλαη κέζα ζηνλ θφζκν θαη ηελ αληίιεςε, αθνχ δελ ππνζέηεη έλα 

αληηθείκελν ηεο γλψζεο, αιιά ζπλδέεηαη κε ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο πξν-αληηθεηκεληθήο ζέαζεο, θαη απνηειεί πξφζεζε 
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ελλνηνινγηθή ηαμηλφκεζε, γηα λνεηηθή δηεξγαζία, θαη (είκαη) έλα ζψκα ην νπνίν βξίζθεηαη κέζα 

ζηνλ θφζκν, εθάπηεηαη κε απηφλ. Δίκαη κηα εμσηεξηθεπκέλε εζσηεξηθφηεηα ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ 

ππάξρσ σο εζσηεξηθεπκέλεεμσηεξηθφηεηα, αθξηβψο γηαηί ε ζρέζε κνπ κε ηνλ θφζκν είλαη 

ακθίδξνκε θαη ε επηβεβαίσζε έξρεηαη θαηαξράο απφ ην ζψκα κνπ. Ζ ζπλείδεζε δελ κπνξεί λα 

ππάξμεη ρψξηα απφ φια ηα άιια γχξσ ηεο, ζαλ ζεκείν αλαθνξάο φζσλ γλσξίδνπκε˙ ζαλ θάηη 

πνπ ίπηαηαη πάλσ απφ ηνλ θφζκν θαη ηνλ νξίδεη. Σνλ έρεη αλάγθε γηα λα ππάξμεη. ηνλ Merleau-

Ponty ινηπφλ έρνπκε έλα ζψκα κε ζπλείδεζε. Γηα λα κπνξέζεη ε ζπλείδεζή
140

 κνπ λα γίλεη ε 

απφιπηε βεβαηφηεηα γηα ηελ χπαξμή κνπ - απφ κέλα ηελ ίδηα - πξέπεη λα ππάξρεη θάηη ζην νπνίν 

λα απεπζχλεηαη, λα αλαθέξεηαη, λα απνβιέπεη ζε θάηη.  

«Ζ πεξηγξαθηθή δηάζηαζε ηεο ελ ηε γελέζεη αληίιεςεο απαηηεί έλαλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο 

έλλνηαο ηεο ζπλείδεζεο»
141

, γξάθεη ν Merleau-Ponty ζηε Γ. Ζ ζπλείδεζε δελ αλαιχεη απιψο 

φζα ζπκβαίλνπλ γχξσ ηεο, παξά είλαη κηα ζηηγκηαία θαηάζηαζε, αθφκα θαη ε πξάμε κνπ 

ζπλδέεηαη κε ην πεξηβάιινλ, θαη αλάινγα κε ηνλ ηξφπν πνπ θηλνχκαη αιιάδεη ην θαηλνκεληθφ 

πεδίν. Ζ ζπλεηδεηφηεηα έρεη επίπεδα θαη πιεπξέο πνπ δελ είλαη πάληα νξαηά ή ππαξθηά κφλν κε 

ηε λνεηηθή δηαδηθαζία, γη‟ απηφ κηα ζέζε πνπ ππνζηεξίδεη πσο ε θαηνρή κηαο αλαπαξάζηαζεο ή 

νη θξίζεηο καο γηα ηηο θαηαζηάζεηο, είλαη ε ζπλείδεζή καο, δελ κπνξεί λα επζηαζεί. «Αιιά απηφ 

πνπ θαινχκε θχζε είλαη ήδε ζπλείδεζε ηεο θχζεο, απηφ πνπ θαινχκε δσή είλαη ήδε ζπλείδεζε 

ηεο δσήο θαη απηφ πνπ θαινχκε ςπρηθφ είλαη αθφκα έλα αληηθείκελν vis-a-vis ζηε ζπλείδεζε»142. 

Ο Merleau-Ponty φξηζε ζηελ αξρή ηε ζπλείδεζε σο κηα πεξηνρή ηεο χπαξμεο θαη σο έλα 

ζπγθεθξηκέλν ηχπν ηεο ζπκπεξηθνξάο. Πξνρσξψληαο φκσο ν ίδηνο, θαη ν αλαγλψζηεο ηνπ, 

βξίζθεη πψο ε ζπλείδεζε πξνθχπηεη σο ν ρψξνο ησλ ηδεψλ θαη παξνπζηάδεηαη σο ε ελνπνίεζε 

ηεο χπαξμεο143. Ζ ζπλείδεζε δελ ζπλδέεη ην ππνθείκελν κε ηνλ θφζκν, φπσο νχηε νη θξίζεηο ή νη 

αλαπαξαζηάζεηο δελ ζπλδένληαη κε απηφ. Ζ ζπλείδεζε πξνέξρεηαη απφ ην ζχλνιν ησλ 

πξνζέζεσλ πνπ δίλνπλ λφεκα ζηνλ θφζκν: πξνζέζεηο δηαθαλείο, ζαθείο ή εθείλεο πνπ θάπνηεο 

θνξέο βηψλνληαη παξά γλσξίδνληαη. Κακηά πξφζεζε δελ έρεη εθπιεξσζεί αλ δελ γίλεη πξάμε, 

                                                                                                                                                                                           

νιφθιεξεο ηεο χπαξμήο καο. Τπνθείκελν θαη θφζκνο κπνξνχλ, πξψηνλ, λα ζπγρξνλίδνληαη, δειαδή λα ζπκθσλνχλ 

ρξνληθά, θαη δεχηεξνλ λα ζπλδεζνχλ ζε κηα ζρέζε αλαλεψζηκε, πνπ δελ ηειεηψλεη ζηελ αξρηθή επαθή ηνπ 

ππνθεηκέλνπ κε θάζε αληηθείκελν ηνπ θφζκνπ. Σν ππνθείκελν εμαθνινπζεί λα ζρεκαηίδεη γλψκε θαη λνήκαηα γηα 

ηνλ θφζκν ησλ αληηθεηκέλσλ. Ζ αληίιεςή ηνπ, ινηπφλ, ηξνπνπνηείηαη ζπλερψο.  
140

Ο Κφληνο πεξλά απφ ηελ αλαγσγή ζε έλα πεδίν πνπ είλαη απαξαίηεην, αιιά φπσο αλαθέξεη έπεηαη ηεο αλαγσγήο 

«απηφ ην πεδίν είλαη ε ππεξβαηνινγηθή ζπλείδεζε θαη ην νλ πνπ δίδεηαη κε απφιπηε βεβαηφηεηα θαη ζε απφιπηε 

ελάξγεηαείλαη ην βίσκα (Erlebnis) απηήο ηεο ζπλείδεζεο, δειαδή ηα ελεξγήκαηα (Akten) ηεο ζπλείδεζεο φπσο 

ρνξεγνχληαηζηελαλαζηφραζε (Reflexion): ηα ελεξγήκαηα πνπ επηηειεί ην εγψ παξέρνληαη ζην ίδην, κέζσ ηεο 

αλαζηφραζεο,κε ηξφπν απφιπηα βέβαην θαη ρσξίο νπδεκία εκπεηξηθή ή δηαλνεηηθή δπλαηφηεηα ηνπ κε-είλαη ηνπο» 

(βι. Π. Κφληνο, Δηζαγσγή ζηε θαηλνκελνινγηθή αλαγσγή, Παλεπηζηήκην Παηξψλ, Πάηξα, ζ. 15, ειεθηξνληθή 

πεγή). 
141

«Με άιια ιφγηα, (…) είλαη ζηελ αξεηή ηνπ γεγνλφηνο πσο ε ζπλείδεζε ηνπ παηδηνχ, ην νπνίν βιέπεη ηα 

αλζξψπηλα αληηθείκελα λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη μεθηλά λα ηα ρξεζηκνπνηεί θαη ην ίδην κε ηε ζεηξά ηνπ, είλαη ηθαλφ 

λα αλαθαιχςεη άκεζα ζε απηέο ηηο πξάμεηο θαη ζε απηά ηα αληηθείκελα ηελ πξφζεζε απφ ηελ νπνία είλαη νη νξαηνί 

κάξηπξεο. Ζ ρξήζε ηνπ αλζξψπηλνπ αληηθεηκέλνπ είλαη πάληα ιίγν ή πνιχ λα απνδερηείο θαη λα ππνζέζεηο γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ ην λφεκα ηεο πξάμεο ε νπνία ην παξάγεη» (βι. M. Merleau-Ponty, The Structure of behavior, φ.π., 

ζ. 170). 
142

Ζ κεηάθξαζε δηθή κνπ (βι. φ.π., ζ. 184). 
143

Απηφζη. 
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ελψ φζν κηα πξφζεζε πιεζηάδεη ζηελ πξάμε αιιάδεη, θαζψο ν θφζκνο θαη εγψ δελ είκαζηε 

ζηαζεξνί παξάγνληεο. 

Απηφ πνπ πξέπεη λα ππνγξακκίζνπκε εδψ είλαη πσοε ζρέζε καο κε ηνλ θφζκν δελ αλήθεη ζηηο 

πξάμεηο ηηο νπνίεο ειέγρεη ε ζπλείδεζε, γηαηί πέξα απφ ηηο ζθέςεηο καο ππάξρεη «κηα νξηζκέλε 

ελέξγεηα ππαξθηήο ψζεζεο»
144

. Ο θφζκνο έρεη θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά: έρεη θαζνιηθή κνξθή, 

ηνλ ζπιιακβάλνπκε λνεηά (απηφ ίζσο καο νδεγεί ζε ιάζνο ηνπνζεηήζεηο), θαη, ηέινο, θιείλεη 

κέζα ηνπ έλα λφεκα πνπ ηνλ ζπγθξνηεί, θαη καο δίλεη ηελ ψζεζε λα ηνλ αλαθαιχςνπκε, λα γίλεη 

ζε καο αληηιεπηφο. Ο αληηιεπηφο θφζκνο καο σζεί λα ηνλ αλαθαιχςνπκε κέζα απφ ηηο ελέξγεηέο 

καο, δειαδή βησκαηηθά. Σν ηξίην ζηνηρείν ηνπ θφζκνπ είλαη πνπ καο ελδηαθέξεη άκεζα: 

αλαδεηάκε πην έληνλα ηε ζχλδεζή καο κε ηνλ θφζκνζηνθξπθφ λφεκα ηνπ. Δίλαη ην θνκκάηη 

εθείλν πνπ ν θαιιηηέρλεο ςάρλεη επίκνλαλα αγγίμεη. Δκείο, σο ζεαηέο, κέλεη λα αληηιεθζνχκε ην 

θξπκκέλν λφεκα ζηνλ πίλαθα, ζηηο ιέμεηο, ηελ παχζε πνπ κεζνιαβεί αλάκεζα ζηνπο ήρνπο, 

θαζψο απηά γίλνληαη αζέκηηα νη κεζνιαβεηέο ζηε ζρέζε καο κε ην θξπθφ λφεκα ηνπ θφζκνπ. Οη 

εκπεηξίεο, ηα βηψκαηα, ε πξσηαξρηθή αληίιεςε ζα απνδεηρζνχλ γηα άιιε κηα θνξά νη ζηαζεξνί 

θξίθνη ηεο αιπζίδαο πνπ καο ζπλδέεη κε ηνλ θφζκν, θαζψο γηα λα κπνξέζνπκε λα αληηιεθζνχκε 

ηα θξπκκέλα λνήκαηα, ηηο αφξαηεο φςεηο, θαινχκαζηε λα επηζηξέςνπκε ζηνλ εαπηφ. Σν 

ππνθείκελν πνπ δεη εκπεηξηθά δελ είλαη έλα θαζαξά λνεηηθφ ππνθείκελν, αιιά έλα ππνθείκελν 

κε ζάξθα, ηνπνζεηεκέλν εληφο ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ θαη ηεο ηζηνξίαο
145

. Ζ ιέμε θιεηδί γηα ηελ 

έλλνηα ηεο ζάξθαο είλαη ν ρσξνρξφλνο, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν επηθνηλσλεί κε ηνλ ηφπν θαη ηηο 

ζηηγκέο πνπ βηψλεη ην ελζψκαην ππνθείκελν. Ζ ζέζε ηνπ ελζαξθσκέλνπ ππνθεηκέλνπ – ην εδψ 

θαη ην ηψξα - γίλεηαη ην ζεκείν έθθξαζήο ηνπ: ακθηβάιιεη
146

 θαη γη‟ απηφ πξνζπαζεί δηαξθψο, 

πξάηηεη ψζηε λα κπνξέζεη λα θηάζεη κέζσ ηεο έθθξαζεο ζηε δεκηνπξγία.  

Αλαθεθαιαηψλνληαο ζπγθξαηψ ηα εμήο: ε ζπλείδεζε έρεη απνβιεπηηθφ ραξαθηήξα, δειαδή 

θαηεπζχλεηαη πξνο έλα πεξηερφκελν εηεξνγελέο πξνο απηήλ
147

. Σν απνβιεπηηθφ πεξηερφκελν ηεο 

ζπλείδεζεο είλαη αλεμάξηεην απφ απηφ ηνπ ελεξγήκαηνο, ηεο πξάμεο, αληηζηνίρσο αλάινγα, 

αθξηβψο γηαηί δελ βιέπνπκε ηα αηζζήκαηα ησλ ρξσκάησλ, αιιά ηα ρξψκαηα
148

. Χζηφζν απηά 

καο πξνθαινχλ θάπνηα αίζζεζε ή ζπλαηζζήκαηα, έρνπκε ζπλδέζεη γηα παξάδεηγκα ην θφθθηλν 

ρξψκα κε ηελ ιέμε „πάζνο‟. ηε ζπλείδεζε ελππάξρεη έλα θαζαξφ εγψ, απηφ ζην νπνίν 

                                                           
144

Βι. Μ. Merleau-Ponty, Η ακθηβνιία ηνπ Cézanne, φ.π., ζ. 12. 
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πσο αλαθέξζεθε ζηηο πξψηεο ζειίδεο, έηζη θαη εδψ, ην ππνθείκελν ηνπνζεηείηαη κέζα ζηνλ θφζκν αιιά ζε 

αλαθνξά κε ηνλ θπζηθφ θφζκν θαη ηελ ηζηνξία ηνπ θάζε ππνθεηκέλνπ γηα λα θηάζεη κέζσ ηεο έθθξαζεο ζηε 

δεκηνπξγία θαη ηελ ειεπζεξία.  
146

Έρνπκε έλα ππνθείκελν πνπ ακθηβάιιεη θαη ζε απηφ πξνζηίζεηαη ε ζπλερήο πξνζπάζεηά ηνπ λα θηάζεη ζηελ 

εθθξαζηηθή ηνπ ειεπζεξία.Σελ εθθξαζηηθή ειεπζεξία ηε ζπλαληάκε θπξίσο ζηελ Ακθηβνιία ηνπ Cézanne, ελψ Τν 

Μάηη θαη ην Πλεχκαθαζψο θαη Τν Οξαηφ θαη ην Αφξαην εζηηάδνπλ ην ελδηαθέξνλ ζηελ έλλνηα ηεο ζάξθαο θαη ζηε 

δηαζηαπξσκέλε ζρέζε αληηιεπηνχ θαη αληηιακβαλφκελνπ, αηζζεηνχ θαη αηζζαλφκελνπ(βι. Μ. Merleau-Ponty, Η 

Ακθηβνιία ηνπ Cézanne,φ.π.,ζ. 13). 
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Βι. Μ. Merleau-Ponty, Φαηλνκελνινγία ηεο αληίιεςεο,φ.π., ζ. 27. 
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Ο Husserl κηιά γηα εκκελέο πεξηερφκελν (reell) φηαλ κηιά γηα αλαπαξαζηαζηαθάελεξγήακηα. «Έλα ηέηνην 

πεξηνερφκελν δηαθέξεη απφ ππνθείκελν ζε ππνθείκελν φηαλ απνβιέπνπκε ζε αληηθείκελα θαηά ηε γισζζηθή 

επηθνηλσλία, αιιά θαη θαηά ηε ζπκθσλία ζηελ αληίιεςε,φηαλ δχν ή πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη βιέπνπλ ην ίδην 

αληηθείκελν απφ δηαξνεηηθέοφςηεο» (βι. Φ. Βαζηιείνπ, Π. Θενδψξνπ, Δηζαγσγή ζηε θαηλνκελνινγία ηνπ Έληκνπλη 

Φνχζεξι, εθδ. Νήζνο, Αζήλα, 2018, ζ. 135). 
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κπνξνχκε λα αλαδεηήζνπκε ηηο πξψηεο καο αληηιήςεηο, ηελ ξνή ηνπ βηψκαηνο, θαζψο απηφ ην 

βίσκα άξρηζε εληφο ηνπ πξνεκπεηξηθνχ ρξφλνπ. Παξ‟ φια απηά, γηα ηνλ Γάιιν θηιφζνθν ην 

ζεκαληηθφ ζηελ ζρέζε είλαη θαη θφζκνπ δελ εληνπίδεηαη ζηελ ζπλείδεζε, αιιά ζηελαληίιεςε. Ζ 

αληίιεςε είλαη πνπ παξνπζηάδεηαη σο πξσηαξρή απφ ηνλ Merleau-Ponty: ε εκπεηξία ηεο 

αληίιεςεο είλαη εκθαλήο ηε ζηηγκή πνπ ηα πξάγκαηα, νη αιήζεηεο θαη νη αμίεο ππήξμαλ γηα εκάο. 

Ζ αληίιεςε δελ είλαη παξά ν εθθνιαπηφκελνο ιφγνο ησλ βησκάησλ καο: καο δηδάζθεη, πέξα απφ 

θάζε δνγκαηηζκφ, ηνπο αιεζηλνχο φξνπο ηνπ αληηθεηκεληθνχ εαπηνχ θαη καο θαιεί λα 

αλαδεηήζνπκε λέεο γλψζεηο, αιιά θπξίσο καο ζπξψρλεη πξνο ηελ δξάζε. Ζ αληίιεςε δελ 

θξίλεηαη ζαλ κηα εξψηεζε ζρεηηθά κε ηελ αλάγθε αληηθαηάζηαζεο ηεο αλζξψπηλεο γλψζεο απφ 

ηελ αίζζεζε, αιιά δίλεη κηα φςε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη γη‟ απηφ νδεγεί ζηελ γλψζε, ε νπνία 

ζα ηελ θάλεη ηφζν αηζζεηή φζν ηελ ίδηα ηελ αίζζεζε, θαη ζα αλαδηακνξθψζεη ηε ζπλείδεζε ηνπ 

πλεχκαηνο. ηελ πξαγκαηνπνίεζε, ζηελ θαξδηά ηεο πην πξνζσπηθήο καο εκπεηξίαο, κηαο γφληκεο 

αληίθαζεο πνπ ππνζηεξίδεη ηελ εκπεηξία ηεο ζρέζεο ησλ άιισλ, εθεί πεξηζζφηεξν απφ 

νπνπδήπνηε αιινχ, ε ππεξνρή ηεο πξσηαξρηθήο αληίιεςεο είλαη ην αληίδνην ζηνλ ζθεπηηθηζκφ 

θαη ηνλ πεζηκηζκφ
149

.  

Ζ αληίιεςε αληηκεησπίδεη -ή ηνπιάρηζηνλ απηφ θαιείηαη λα θάλεη- ηνλ θφζκν θαη ηα 

αληηθείκελά ηνπ σο αλεμάληιεηεο πεγέο, ζηηο νπνίεο κπνξψ πάληα λα επηζηξέθσ, θαη θάζε 

επηζηξνθή πεξηθιείεη κηα αθφκε επηζηξνθή ζηελ πξσηαξρηθή αληίιεςε. Χζηφζν, απηφ πνπ 

ζεκεηψλεη ν Merleau-Ponty, ζε ζρέζε κε ηελ εκπεηξηθή γλψζε (ηελ γλψζε ηεο αληίιεςεο), είλαη 

πψο ν άλζξσπνο δεκηνχξγεζε ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ κηα ζηαζεξή βάζε δεδνκέλσλ θαη 

γλψζεσλ, ηα νπνία ηαμηλφκεζε θαη νλφκαζε επηζηήκεο. Ο Merleau-Ponty ζπρλά αλαθέξεη ηνλ 

φξν „επηζηήκε‟ θαη „επηζηήκεο‟, ρσξίο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο λα μεθαζαξίδεηγηα πνηαλ ή πνηεο 

επηζηήκεο θάλεη ιφγν. Θα ήζεια ινηπφλ λα αλαθεξζψ ζηηο επηζηήκεο γηα ηηο νπνίεο γίλνληαη 

ζπρλέο αλαθνξέο ζηηο θηινζνθηθέο ηνπ έξεπλεο, αιιά θαη ζην εξψηεκα ην νπνίν ν Husserl 

ζέιεζε λα απαληήζεη – θαη γηα ην νπνίν νMerleau-Ponty επεξεαζκέλνο απφ απηφλ ζέιεζε λα 

βξεη ηελ δηθή ηνπ απάληεζε: είλαη ε Φηινζνθία θαζαξή επηζηήκε; Πξνρσξψληαο έλα βήκα 

παξαπέξα, ζα κπνξνχζακε κε θάπνηνλ ηξφπν λα απνδείμνπκε πψο ε θηινζνθία είλαη ε κεηέξα 

ησλ επηζηεκψλ θαη λα κηιήζνπκε γηα κηα επηζηξνθή ζε απηήλ; 

1.5 Αληίιεςε θαη επηζηεκνληθή γλώζε 

Γηα ηνλ Merleau-Ponty δελ ππάξρεη κηα ζπγθεθξηκέλε επηινγή έλλνηαο γηα ηηο αλαθνξέο ηνπ 

ζρεηηθά κε ηνλ άλζξσπν: νλ, χπαξμε, Δίλαη, ππνθείκελν. Αλ φκσο ζα έπξεπε λα επηιέμσ κηα 

έλλνηα, πνπ απνδίδεη φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα απηφ πνπ ν Merleau-Ponty ζέιεη λα παξνπζηάζεη, 

ηφηε ζα επέιεγα ην είλαη-ζηνλ-θφζκν. Απηφ είκαζηε γηα ηνλ Γάιιν θηιφζνθν: ππάξμεηο 

ζσκαηηθέο κέζα ζε έλαλ θφζκφ πνπ αιιάδεη δηαξθψο,θαη κε ηνλ νπνίν είκαζηε αιιειέλδεηνη, 

αγθηζηξσκέλνη πεξηπαηεηέο ηνπ. Έθαλα, ζηελ αξρή ηνπ πξψηνπ κέξνπο, αλαθνξά ζηελ 
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«(…) νπφηε ην πξφβιεκα δελ είλαη πηα λα εξεπλήζνπκε πψο κπνξεί ε θξηηηθή ζθέςε λα πνξηζηεί δεπηεξνγελή 

ηζνδχλακα απηήο ηεο δηάθξηζεο [θαληαζηηθνχ-πξαγκαηηθνχ], αιιά λα θαηαζηήζνπκε ξεηή ηελ αξρέγνλή καο γλψζε 

ηνπ „πξαγκαηηθνχ‟, λα πεξηγξάςνπκε ηελ αληίιεςε ηνπ θφζκνπ σο εθείλν πνπ ζεκειηψλεη γηα πάληα ηελ ηδέα καο 

ηεο αιήζεηαο. Γελ πξέπεη ινηπφλ λα αλαξσηηφκαζηε αλ αληηιακβαλφκαζηε ζη‟ αιήζεηα έλαλ θφζκν, πξέπεη λα 

πνχκε αληίζεηα: ν θφζκνο είλαη απηφ πνπ αληηιακβαλφκαζηε» (βι. φ.π., ζζ. 28-29). 
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Gestalttheorie, σζηφζν ζην ζεκείν απηφ θξίλσ αλαγθαία κηα εθηελέζηεξε πξνζέγγηζε. Απηφ πνπ 

θαηά ηoλ Merleau-Ponty επηδηψθνπλ ε ςπραλάιπζε
150

, ε Gestalt, αιιά θαη νη ζεηηθέο επηζηήκεο 

είλαη λα εμεγήζνπλ ηηο ζπκπεξηθνξέο θαη ηηο αληηδξάζεηο καο, δειαδή ηα απνηειέζκαηα ησλ 

ζπλαληήζεσλ καο κε ηνλ θφζκν, θαη φρη ηελ ίδηα ηελ ζπλάληεζε είλαη θαη θφζκνπ. Βξίζθεη 

ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, θπξίσο ζηε ΦΑ θαη ζηε Γ, ζηε ςπραλάιπζε θαη ζηελ Gestalt, θαζψο 

πξνζπαζνχλ λα δνπλ ην ππνθείκελν σο νληφηεηα θαη φρη σο έλα αληηθείκελν πξνο κειέηε. 

Χζηφζν, δελ ζηακαηά λα επαλαιακβάλεη πσο ε ζρέζε αλζξψπηλεο χπαξμεο θαη θφζκνπ είλαη 

κεηαβιεηή, ακθίδξνκε θαη δηαξθήο. 

Αο μεθηλήζνπκε απφ ηελ δηαπίζησζε πσο ε γλψζε πνπ έρσ γηα ηνλ θφζκν, πξνθχπηεη απφ ηε 

δηθή κνπ αληίιεςε ησλ πξαγκάησλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εκπεηξίακνπσο χπαξμεο κέζα ζε 

απηφλ
151

. Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο επηζηήκεο - ηα ζχκβνια, νη εμηζσηηθνί ηχπνη, νη νξηζκνί - δε 

καο βνεζνχλ λα γλσξίζνπκε ηελ ζρέζε καο κε ηνλ θφζκν παξά ζε έλα επίπεδν γλσζηαθφ, ζαλ 

έλα κεηξήζηκν γεληθεπκέλν ζχλνιν. Δλψ ν άλζξσπνο έζεζε ηηο βάζεηο γηα ηηο επηζηεκνληθέο 

εμεγήζεηο, εθάξκνζε καζεκαηηθνχο ηχπνπο, γεσκεηξηθέο ζρέζεηο, δελ παχεη λα πξνζπεξλά ηελ 

ηππηθή ηδηφηεηα ηνπ επηζηήκνλα αθήλνληαο ηελ αλζξψπηλε θχζε λα πξνπνξεπζεί. πλεπψο, γηα 

φπνηαλ αιήζεηα θαη αλ καο κηινχλ νη επηζηήκεο -ηζηνξηθή, θνηλσληνινγηθή, θπζηθνκαζεκαηηθή, 

ςπραλαιπηηθή, θπζηνινγίαο- ν άλζξσπνο ηελ αληηιήθζεθε θαη πξνζπάζεζε λα ηελ ηαμηλνκήζεη, 

είηε κε ιέμεηο είηε κε αξηζκεηηθνχο ηχπνπο θαη ζχκβνια. Δθείλν πνπ γίλεηαη θαηαλνεηφ, κέζα 

απφ ην έξγνπ ηνπMerleau-Ponty, είλαη πσο ε αλζξψπηλε χπαξμε δελ ππάξρεη αλεμάξηεηα απφ 

ηνλ θφζκν, θαη αθφκε πην ζεκαληηθφ είλαη φηη απηή ε ζρέζε θφζκνπ-είλαη απνδεηθλχεηαη 

ακθίδξνκε. Πψο αληηιακβάλεηαη ινηπφλ ν Merleau-Ponty θαη πψο νη επηζηήκεο –θπζηθή, 

καζεκαηηθά, θπζηνινγία- ηελ ζρέζε αλζξψπνπ-θχζεο;  
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Ζ Gestalt πξνζπάζεζε λα δψζεη ηελ ελαιιαθηηθή ελφο αληηθεηκέλνπ ηεο ςπρνινγίαο κε ηε δνκή ηεο 

ζπκπεξηθνξάο, πξνζβάζηκε ηφζν απφ ην εζσηεξηθφ φζν θαη απφ ην εμσηεξηθφ. πσο έδεημε ε δνκή, σο έλλνηα, δελ 

είλαη ιηγφηεξν νξαηή ζε αληηθεηκεληθά παξαηεξήζηκε ζπκπεξηθνξά ζε ζρέζε κε ηελ εκπεηξία ηνπ εαπηνχ καο, ππφ 

ηελ πξνυπφζεζε βέβαηα ε αληηθεηκεληθφηεηα λα κελ κπεξδεχεηαη κε απηφ πνπ είλαη κεηξήζηκν. Γηα ηνλ Merleau-

Ponty δελ ππάξρνπλ δχν αιήζεηεο, κηα ηεο επαγσγηθήο ςπρνινγίαο θαη κηα ηεο δηαηζζεηηθήο θηινζνθίαο. Γελ 

ππάξρνπλ δπν είδε γλψζεο αιιά δχν δηαθνξεηηθνί βαζκνί ηεο εμήγεζεο ηεο ίδηαο γλψζεο. Καηαιήγεη πσο 

θηινζνθία θαη ςπρνινγία ηξέθνληαη απφ ηα ίδηα θαηλφκελα, ζπκπέξαζκα πνπ ηεθκεξηψλεηαη απφ ηελ ζηάζε πνπ 

θξαηά απέλαληη ζηηο ζεσξίεο ηεο Gestalt αιιά θαη απφ ηηο αλαθνξέο ηνπ ζηνπο Koffka &Kohler (βι. Edie M. James, 

The primacy of perception, ζ. 24). 
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«,ηη μέξσ γηα ηνλ θφζκν, αθφκα θαη κέζσ ηεο επηζηήκεο, ην μέξσ κε αθεηεξία κηα δηθή κνπ ζέαζε ή εκπεηξία 

ηνπ θφζκνπ, ρσξίο ηελ νπνία ηα ζχκβνια ηεο επηζηήκεο δε ζα ζήκαηλαλ ηίπνηα. Σν φιν ζχκπαλ ηεο επηζηήκεο είλαη 

δνκεκέλν πάλσ ζηνλ βησκέλν θφζκν». Λίγν πην θάησ γξάθεη ραξαθηεξηζηηθά πσο «είκαη ε απφιπηε πεγή», 

εθηείλνκαη θπζηθά θαη θνηλσληθά, ε χπαξμή κνπ «δελ πξνέξρεηαη απφ ηνπο πξνεγνχκελνπο φξνπο κνπ, απφ ηνλ 

θπζηθνθνηλσληθφ κνπ πεξίγπξν, πεγαίλεη πξνο εθείλνπο θαη είλαη ην ππέξεηζκά ηνπο, γηαηί έγψ είκαη πνπ θάλσ λα 

είλαη γηα κέλα απηή ε παξάδνζε ηελ νπνία επηιέγσ λα αλαιάβσ εθ λένπ ή απηφο ν νξίδνληαο πνπ ε απφζηαζή ηνπ 

απφ κέλα ζα θαηαιπφηαλ, εθφζνλ δελ ηνπ αλήθεη σο ηδηφηεηα, αλ δελ ήκνπλ εγψ εθεί γηα λα ηε δηαηξέμσ κε ην 

βιέκκα κνπ». Ο Merleau-Ponty κπνξεί λα καο κπεξδέςεη, αθνχ ζεσξεί ην είλαη σο ηελ απφιπηε πεγή ελψ 

ηαπηφρξνλα δελ παχεη λα ηνλίδεη πσο ε ίδηα χπαξμε απνηειεί κέξνο ηνπ φινπ. ηελ ζρέζε ππνθεηκέλνπ-

αληηθεηκέλνπ δελ ππάξρεη ληθεηήο, ν δπτζκφο άξεηαη θαζψο ε ζρέζε ησλ δχν είλαη ζρέζε εμάξηεζεο. Απηφ πνπ ίζσο 

ελλνεί ζηε ΦΑ είλαη πσο έρνπκε πξνηεξαηφηεηα θαζψο κπνξνχκε λα θηλεζνχκε ζηνλ ρψξν θαη ζε ζρέζε κε ηνλ 

ρξφλν, λα αλαθαιέζνπκε κλήκεο, λα θαληαζηνχκε πάλσ ζην πξαγκαηηθφ, ππνζηεξηδφκελνη φκσο απφ ηνλ θπζηθφ 

θφζκν» (βι. Μ. Merleau-Ponty, Φαηλνκελνινγία ηεο αληίιεςεο,φ.π., ζζ. 17-18). 
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Ο Merleau-Ponty ηνλίδεη ηελ πξνηεξαηφηεηα ηνπ βησκέλνπ θφζκνπ έλαληη απηνχ ηεο 

επηζηήκεο. πσο γξάθεη ζηε ΦΑ, «[ε] εηδεηηθή κέζνδνο είλαη ε κέζνδνο ελφο θαηλνκελνινγηθνχ 

ζεηηθηζκνχ, ν νπνίνο ζεκειηψλεη ην δπλαηφ ζην πξαγκαηηθφ»
152

, ελψ ιίγεο παξαγξάθνπο πην 

πίζσ καο είρε πεξηγξάςεη ηη αθξηβψο είλαη ε εηδεηηθή αλαγσγή
153

, ε ρνπζεξιηαλή (δειαδή) 

αλαγσγή, φπσο δηεπθξηλίδεη. Βησκέλνο θφζκνο νξίδεηαη σο ν θφζκνο ηνλ νπνίν γλψξηζα, γηα ηνλ 

νπνίν ζρεκάηηζα θάπνηα άπνςε φληαο κέζα ζε απηφλ, σο ελεξγφ, θηλνχκελν θαη δξαζηήξην 

ζψκα. Βξίζθνκαη εληφο ηνπ θφζκνπ -θαηέρσ ζψκα
154

, ραξαθηεξίδσ θαη ραξαθηεξίδνκαη απφ ηα 

ρσξνρξνληθά δεδνκέλα, επηθνηλσλψ- , αιιά θαη ν θφζκνο δαλείδεηαη απφ εκέλα φζα ζηνηρεία 

ηνπ επηζηξέθσ. Απηφ πνπ ηζρχεη ζηνλ Sartre γηα ηελ έλλνηα ηνπ ζψκαηνο είλαη πσο απηφ 

απνηειεί «ην θαηεμνρήλ ςπρηθφ αληηθείκελν, ην κνλαδηθφ ςπρηθφ αληηθείκελν»
155

. Ζ θαηνρή 

ζψκαηνο είλαη ζπλεηδεζηαθφ θαηλφκελν θαη ηαπηφρξνλα έλαξμε ηεο ζρέζεο κνπ κε ηνλ θφζκν. 

Γηα ηνλ Merleau-Ponty φκσο, ε γλψζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ζπλάληεζή κνπ κε ηνλ θφζκν 

πξνήιζε εκπεηξηθά, είλαη πξνζσπηθή ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ είλαη αληηθεηκεληθή. Αο ην δνχκε πην 

πξνζεθηηθά. 

Έλα ζηνηρείν ην νπνίν επηδηψθεη λα εληνπίζεη ε θαηλνκελνινγία είλαη κε πνηνλ ηξφπν νη 

απνδείμεηο ηεο επηζηήκεο κπνξνχλ λαζεσξεζνχλ εκπεηξηθέο, αθνχ νη ίδηνη νη επηζηήκνλεο 

δνχζαλ θαη δξνχζαλ εληφο ηνπ βησκέλνπ θφζκνπ, θαη αλαπφθεπθηα πεξηέγξαςαλ, θαηέγξαςαλ 

θαη αλέιπζαλ απηά πνπ νη ίδηνη έδεζαλ. Ζ εκπεηξία ινηπφλ πξνεγείηαη ηεο επηζηήκεο, ηελ νπνία 

ν Merleau-Ponty νλνκάδεη δεπηεξνγελή έθθξαζε ηεο πξψηεο
156

. Αλ παξαηεξήζνπκε ζα δνχκε 

πσο νη ηίηινη ησλ έξγσλ ηνπ Τν Μάηη θαη ην Πλεχκα, Νφεκα θαη κε-λφεκα θαηΤν Οξαηφ θαη ην 

αφξαην απνηεινχλ έλα είδνο απφδεημεο απηήο ηεο ζέζεο: ε εκπεηξία είλαη εμίζνπ αηζζεηή 

εκπεηξία θαη εκπεηξία ηνπ πλεχκαηνο. Σν κάηη βιέπεη αιιά βιέπεη θαη πλεπκαηηθά. Οη εκπεηξίεο 

θαη ηα νπηηθά δεδνκέλα, κε άιια ιφγηα, δελ αλήθνπλ κφλν ζηηο θαηαθηήζεηο ησλ αηζζήζεσλ, 

αιιά γίλνληαη νξαηά εμίζνπ ζην πλεχκα. Δθείλν πνπ βιέπσ πξνεγείηαη ηεο πξνζπάζεηάο κνπ λα 

ζπλαληήζσ ηελ άιιε ηνπ πηπρή, ηελ αφξαηε, ηελ άιιε φςε απηνχ πνπ ήδε ππάξρεη θαη ε νπνία 

ζπκπιεξψλεηαη απφ ην πλεχκα. Ζ φξαζε είλαη κηα ιεηηνπξγία ηφζν πλεπκαηηθή φζν θαη ην 

πλεχκα είλαη ιεηηνπξγία νπηηθή, ζσκαηηθή, πξαγκαηηθή. Ζ ζρέζε ησλ δχν είλαη ζρέζε ηαχηηζεο 

θαη απηφ ην είδακε ζηνλ ηξφπν πνπ ζπιιακβάλεη ν Merleau-Ponty ηε θαληαζία: ην θαληαζηηθφ 

ζηεξίδεηαη ζην πξαγκαηηθφ˙ αθνχ ε ηδέα γηα λα γελλεζεί ην θαληαζηηθφ ρξεηάδεηαη θάπνην 

εκπεηξηθφ δεδνκέλν. Καηά ηελ γλψκε κνπ, ε πξσηαξρηθή ζέζε ηεο εκπεηξίαο, θαη πην 
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Βι. φ.π., ζ. 30. 
153

Γξάθεη ζηε ΦΑ, ελψ πξνεγνπκέλσο είρε απνξξίςεη ηελ αηζζεηηξηαθή αλαγσγή ηνπ θφζκνπ θαη απηήλ ηνπ 

ππεξβαηνινγηθνχ ηδεαιηζκνχ: «Ζ εηδεηηθή αλαγσγή, αληίζεηα, είλαη ε απνθαζηζηηθφηεηα λα θάλνπκε ηνλ θφζκν λα 

εκθαληζηεί έηζη φπσο είλαη πξηλ απφ θάζε επηζηξνθή ζηνλ εαπηφ καο, είλαη ε θηινδνμία λα θάλνπκε ηνλ 

αλαζηνραζκφ εθάκηιιν κε ηε κε ππνβεβιεκέλε ζηνλ αλαζηνραζκφ δσή ηεο ζπλείδεζεο.» (βι. φ.π., ζ.28). 
154

ηε ΦΑ δίλεη ηε ζεκαζία απηνχ «ην ζψκα είλαη ην φρεκα ηνπ είλαη ζηνλ θφζκν θαη έρσ ζψκα ζεκαίλεη γηα ηνλ 

δψληα ζκίγσ κε έλα πξνζδηνξηζκέλν πεξηβάιινλ, ζπληαπηίδνκαη κε νξηζκέλα ζρέδηα θαη δεζκεχνκαη ζπλερψο ζε 

απηά» (βι. φ.π., ζ. 161). 
155

Βι. Ο. Pucciani, «Jean-Paul Sartre», φ.π., ζ. 222. 
156

Ο Merleau-Ponty γξάθεη ραξαθηεξηζηηθά «Σν φιν ην ζχκπαλ ηεο επηζηήκεο είλαη νηθνδνκεκέλν πάλσ ζηνλ 

βησκέλν θφζκν θη αλ ζέινπκε λα ζθεθηνχκε ηελ ίδηα ηελ επηζηήκε κε ζνβαξφηεηα, λ „ απνηηκήζνπκε κε αθξίβεηα 

ην λφεκα θαη ηελ ζπνπδαηφηεηά ηεο, νθείινπκε λ‟ αθππλίζνπκε πξψηα απηή ηελ εκπεηξία ηνπ θφζκνπ ηεο νπνίαο 

είλαη ε δεπηεξνγελήο έθθξαζε» (βι. Μ. Merleau-Ponty, Φαηλνκελνινγία ηεο αληίιεςεο,φ.π., ζ. 17). 
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ζπγθεθξηκέλα ηεο εκπεηξίαο ηεο αληίιεςεο, φπσο επίζεο ε ζπλνρή ηεο φξαζεο θαη ηνπ 

πλεχκαηνο, αληαλαθινχληαη ζηελ ακθίδξνκε ζρέζε ηνπ ππνθεηκέλνπ κε ηνλ θφζκν.  

1.5.1 Σν δήηεκα ηεο γλψζεο θαη ηεο αιήζεηαο 

Ζ θάζε επηζηήκε εζηηάδεη ηηο έξεπλέο ηεο ζε πνιχ ζπγθεθξηκέλα εξσηήκαηα, ε θηινζνθία 

φκσο ςάρλεη λα βξεη απφ πνχ πεγάδνπλ ηα ίδηα ηα εξσηήκαηα θαη ν ιφγνο είλαη ν εμήο: θάζε 

εξψηεκα δεκηνπξγείηαη θαηά ηηο ζπλαληήζεηο καο κε ηνλ θφζκν. Αλ επηδίσθα έλαλ γεληθφηεξν 

νξηζκφ ηνπ φξνπ „θηινζνθία‟, φπσο απηφο απνξξέεη απφ ηα ζπγγξάκκαηα ηνπ Merleau-Ponty, 

ηφηε ζα κνπ αξθνχζε λα πσ πσο θηινζνθία θαιείηαη ν αλαζηνραζκφο ηνπ ζηνραζκνχ καο, απηνχ 

πνπ ήδε πξφιαβε λα γίλεη αληηθείκελν δηεξψηεζεο, απηφ πνπ ήδε ππήξρε θαηζην νπνίν 

θαινχκαζηε λα επηζηξέθνπκε θάζε θνξά πνπ ε χπαξμή καο αληηιακβάλεηαη θάηη θαηλνχξην. 

πσο ην ζέηεη ν ίδηνο ζηε ΦΑ ε θηινζνθία είλαη γηα ηνλ θηιφζνθν κηα ζπλερήο δηεξψηεζε, είλαη 

κηα «αλαλενχκελε εκπεηξία ηνπ δηθνχ ηεο μεθηλήκαηνο»
157

, ζπκπιεξψλνληαο αξθεηέο ζειίδεο 

πην θάησ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε εκπεηξία πξνζβιέπεη ζηελ θηινζνθία, θαη δίλεη ζηε 

θηινζνθία ηε ζεκαζία κηαο δηεπθξηληζκέλεο εκπεηξίαο
158

. Απηέο νη ζπλαληήζεηο, 

κεηαβαιιφκελεο αιιά κε ζηνηρεία επαλάιεςεο (γηαηί αθνξνχλ ζην ίδην αλζξψπηλν ζψκα), 

γίλνληαη αληηθείκελν απφ ηηο επηζηήκεο ηεο Φπραλάιπζεο, ηεο Φπζηνινγίαο, ηεο Φπζηθήο, ησλ 

Μαζεκαηηθψλ θαη ηεο Γεσκεηξίαο, ηεο Ηζηνξίαο, ηεο Κνηλσληνινγίαο θαη ησλ Πνιηηηθψλ 

Δπηζηεκψλ - ηνπιάρηζηνλ απηέο ελδηαθέξνπλ πεξηζζφηεξν ηνλ θηιφζνθφ καο. Ζ θάζε επηζηήκε 

πξνζιακβάλεη ηελ εκπεηξία κε ηνπο δηθνχο ηεο φξνπο,δηαηεξψληαο ζπλάκα ηνπο δχν πφινπο ηεο 

ζρέζεο, είλαη-θφζκνο , ζηαζεξνχο. Απφ ηε κεξηά ηεο, ε κεξισπνληηαλήθηινζνθία κάρεηαη λα 

μεπεξάζεη απηή ηελ απφζηαζε πνπ δεκηνπξγείηαη αλάκεζα ζηνλ θφζκν θαη ην είλαη έρνληαο σο 

φξν ζπκκεηνρήο ηελ αληηιεπηηθή εκπεηξία. Ζ αληηιεπηηθή εκπεηξία γίλεηαη ην πεδίν δηα-δξαζεο 

αλζξψπνπ θαη θφζκνπ, θαζψο έηζη κπνξνχκε λα μεπεξάζνπκε ηα δίπνια πνπ ηδεαιηζκφο θαη 

εκπεηξηζκφο έρνπλ αλαδείμεη
159

. 

Δλψ νη πξναλαθεξζείζεο επηζηήκεο δίλνπλ ηηο γλψζεηο γηα ηα αληηθείκελα ηνπ θφζκνπ, ε 

θηινζνθία πξνρσξά πέξα απφ ηελ αληηθεηκεληθή γλψζε, πεξλά θάησ απφ ηελ επηθάλεηα, πάεη 

πέξα απφ ην ζεκαίλνλ. Αο ην δνχκε πξνζεθηηθφηεξα: επηιέγσ αλ ζα δηαηεξήζσ φζα ζπλάληεζα 

αληηιακβαλφκελε ηνλ θφζκν, γηαηί αλ γηα παξάδεηγκα κνπ δφζεθε κηα δεδνκέλε ηδέα ηελ νπνία 

απνξξίπησ, ηελ ίδηα ζηηγκή εθείλε παχεη λα ππάξρεη γηα κέλα, ζηνλ αληηιεπηηθφ κνπ θφζκν 

ράλεη ηελ ηζρχ ηεο, «ζα θαηαιπφηαλ, εθφζνλ δελ ηνπ αλήθεη (εθείλν πνπ κνπ δφζεθε) σο 
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Βι. φ.π., ζ. 26. 
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Βι. φ.π., ζ. 73. 
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Ο ηδεαιηζκφο θαη ν εκπεηξηζκφο δελ αξθνχλ γηα λα πξνζεγγίζνπκε ηνλ θφζκν, έηζη φπσο απηφο ππάξρεη ζε 

αιιειεπίδξαζε κε ηνλ άλζξσπφ. «Ο πξψηνο θαίλεηαη λα ζθάιιεη θαζψο εθθηλεί απφ κηα „ππεξ-εμνπιηζκέλε λφεζε, 

πνπ ήδε θαηέρεη απηφ, ην νπνίν πξφθεηηαη λα αληηιεζεί‟ θαη αθνξά έλα „θαζαξφ cogito‟ πνπ θαζνδεγεί ηε ζθέςε 

ζην απνηέιεζκα φπνπ ζέιεη ην ίδην λα θηάζεη. Δλ ζπλερεία, ν εκπεηξηζκφο „ππνβηβάδεη ηε ζπλείδεζε ζε απιφ δέθηε 

ηνπ εμσηεξηθνχ θφζκνπ‟, ππνζθειίδνληαο ηελ ελεξγεηηθφηεηα ηνπ πλεχκαηνο. Ζ θξηηηθή πνπ αζθεί ζηνλ 

αλαζηνραζκφ αθνξά ζηελ ακέιεηα ηνπ ηειεπηαίνπ λα ζπκεζεί απφ πνχ μεθίλεζε, γη‟ απηφ θαη ηνλίδεη φηη „ν 

αλαζηνραζκφο είλαη έλα ζχζηεκα ζθέςεσλ θιεηζηφ‟». Ο αλαζηνραζκφο, φπσο θαη ε θαληαζία, δελ μεθηλνχλ απφ ην 

κεδέο, απαηηείηαη έλαο ηφπνο φπνπ ε ζθέςε βξίζθεη πξφζθνξν έδαθνο γηα λα εμειηρζεί, θαη απηφ δελ είλαη άιιν απφ 

ηνλ αληηιεπηηθφ νξίδνληα (βι. Αλη. Μπιάηζηνπ, Η έλλνηα ηνπ χθνπο ζηε θηινζνθηθή ζθέςε ηνπ Maurice Merleau-

Ponty, ζζ. 26-27). 
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ηδηφηεηα, αλ δελ ήκνπλ εγψ εθεί γηα λα ηε δηαηξέμσ κε ην βιέκκα»
160

. Αλ δε κπνξνχζα λα 

δηαθξίλσ ηηο ηδηφηεηεο ησλ πξαγκάησλ απηνκάησο εθείλα δε ζα είραλ θάπνηα αμία. ζα βιέπσ, 

απηά κπνξνχλ λα νξηζηνχλ απφ εκέλα. Οη άιιεο επηζηήκεο „ππνλννχλ‟ ζχκθσλα κε ηνλ 

θηιφζνθν κηα ζπλείδεζε πνπ έξρεηαη θαη ηνπνζεηείηαη κέζα ζε έλαλ θφζκν
161

. Ο θφζκνο δελ 

αξρίδεη λα ππάξρεη απφ ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη ε ζπλείδεζή κνπ, πξνυπάξρεη απηήο, είλαη 

ηζηνξηθφο θφζκνο. Δίκαη χπαξμε εληφο ηεο ηζηνξηθήο ξνήο ηνπ θφζκνπ, φρη ζπλείδεζε πνπ 

εκθαλίδεηαη ζε έλαλ θφζκν ιεπθφ, αληηθεηκεληθά δνζκέλν. Δθείλν πνπ έρεη ζεκαζία γηα εκέλα 

είλαη ην δηθφ κνπ βίσκα, πνηεο εκπεηξίεο ζα γλσξίζσ κέζα ζηνλ θφζκν. Δδψ ν Merleau-Ponty 

θηάλεη ζηελ θαίξηα επηδίσμε ηεο θαηλνκελνινγηθήο πξνζέγγηζεο, ηελ επηζηξνθή ζηα ίδηα ηα 

πξάγκαηα: λα ηνπνζεηεζνχκε δειαδή ζηνλ θφζκν θελνί, ψζηε λα απνθηήζνπκε γλψζε κέζα απφ 

ηηο εκπεηξίεο καο
162

. Ζ επηζηξνθή ζηα πξάγκαηα πξνθχπηεη σο ε απάληεζε ζην πξφβιεκα ηεο 

γλψζεο, αθνχ ν θφζκνο πξνυπήξρε ηεο γλψζεο κνπ γη‟ απηφλ, θαη‟ επέθηαζε θάζε 

επηζηεκνληθήο γλψζεηο. Οη πξάμεηο καο εγγξάθνληαη κέζα ζηελ αληίιεςή καο, θαη καο νδεγνχλ 

επίζεο ζε λέεο ή αλαλεσκέλεο γλψζεηο, αιιά απηφ δε ζεκαίλεη φηη ππάξρεη έλαο εζσηεξηθφο 

άλζξσπνο αλεμάξηεηνο απφ ην ζψκα ηνπ. Δδψ θξίλεηαη ην παηρλίδη κεηαμχ θηινζνθίαο θαη 

επηζηεκψλ: φρη κφλν ζηνλ ηξφπν πνπ εξκελεχνπλ ηηο αλζξψπηλεο εκπεηξίεο ζε ζρέζε κε ηνλ 

θφζκν, αιιά θαη ζηνλ ηξφπν πνπ αληηκεησπίδνπλ ην αλζξψπηλν ζψκα˙ θαη απηφο δελ είλαη άιινο 

παξά ζαλ έλα εξγαιείν κε ιεηηνπξγίεο θαη ηθαλφηεηεο. 

Οη ζεσξίεο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ, κεηά απφ επαιήζεπζε, ζεσξνχληαη πιένλ επηζηεκνληθά 

αιεζείο, γη‟ απηφ θαη ν Husserl ζην θείκελφ ηνπ Η Φηινζνθία σο θαζαξή επηζηήκε
163

, πξνζπαζεί 

λα βξεη επαιεζεπηηθέο απαληήζεηο ζηα θηινζνθηθά εξσηήκαηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζηέςνπλ 

ηελ θηινζνθία βαζίιηζζα ησλ επηζηεκψλ. Μηα ζεσξία ηέηνηαο θχζεο δελ αξθεί απιψο λα ιερζεί 

αιιά λα κηιήζεη ζηηο ίδηεο ηηο εκπεηξίεο ησλ ζπλεηδήζεσλ. Δθφζνλ γίλεη απνδερηή, ηφηε έρεη ηε 

δπλαηφηεηα, «αλ ην έξγν είλαη πεηπρεκέλν (…) λα δηδάζθεη απφ κφλν ηνπ ηνλ ίδην ηνλ εαπηφ 

ηνπ»
164

. Γειαδή αλ έλα έξγν ή κηα θηινζνθηθή ηδέα εδξαησζεί απηφ ζεκαίλεη φηη απεπζχλεηαη 

θαη επεξεάδεη άιιεο ζπλεηδήζεηο, θαη φηη γηα ην ίδην ην έξγν απνηειεί ζεκείν ζπλάληεζεο. Γηφηη 

πέξαλ ηεο πξσηαξρηθήο εκπεηξίαο θαη ησλ πξνζσπηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ έξρνληαη ζε 

αιιειεπίδξαζε, έρνπκε ηελ επηζηξνθή ζηα βησκέλα αληηθείκελα θαη ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ 

ησλ ζρέζεσλ. Ο Merleau-Ponty ειπίδεη πσο, αλ θάλνπκε ιφγν γηα πξσηαξρηθή ηζηνξηθφηεηα,ηφηε 
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Σν βιέκκα, ε φξαζε, ε νπηηθή ηθαλφηεηα, φια απηά πνπ εηζρσξνχλ κέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο αίζζεζεο ζηελ 

αληίιεςή κνπ, έρνπλ θνξπθαία ζέζε ζηελ θηινζνθία ηνπ Merleau-Ponty (βι. φ.π., ζ.18). 
161

Γηα ηνλ Merleau-Ponty ην ζεκαληηθφ είλαη «λα αλαγλσξίζνπκε ηελ ίδηα ηε ζπλείδεζε σο πξφζηαγκα ηνπ θφζκνπ, 

πξννξηζκέλε γηα έλαλ θφζκν ηνλ νπνίν νχηε πεξηιακβάλεη νχηε θαηέρεη, αιιά πξνο ηνλ νπνίν θαηεπζχλεηαη 

αθαηάπαπζηα» (βι. φ.π., ζ. 31). 
162

Γηα παξάδεηγκα, γηα ηνλ Husserl νχηε ε αλαιπηηθή κέζνδνο νχηε ε εμεγεηηθή νδφο ζα έδηλε ηηο απαληήζεηο γηα ηελ 

ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ηνλ θφζκν. πσο παξαηεξεί, νη δχν αξρηθέο επηδηψμεηο ηνπ Husserl απνηεινχλ ζε θάπνην 

βαζκφ άξλεζε ηεο επηζηεκνληθήο κεζφδνπ. Απηφ πνπ επηδίσθε ήηαλ δχν πξάγκαηα, ζχκθσλα πάληα κε ηνλ 

Merleau-Ponty: λα ζέζεη ηηο βάζεηο γηα κηα «πεξηγξαθηθή ςπρνινγία» θαη λα επηζηξέςεη «ζηα πξάγκαηα ηα 

ίδηα».Βιέπνπκε επίζεο πσο θαη γηα ηνλ ίδην ηνλ Merleau-Ponty ε πεξηγξαθή απνηεινχζε θαη γηα ηνλ ίδην θαηάιιειε 

κέζνδν γηα λα θηάζεη ζηηο απαληήζεηο ηνπ (βι. φ.π., ζ. 18). 
163

Βι. Ed. Husserl, «H Φηινζνθία σο θαζαξή επηζηήκε», πξδ. Γεπθαιίσλ, ηρ.12, εθδ. Γσδψλε, Γεθέκβξηνο 1974, 

ζζ. 409-467. 
164

Βι. φ.π., ζ. 460. 
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«ε δσληαλή θαη απηνζρεδηαζηηθή ζθέςε ηεο επηζηήκεο ζα κάζεη λα ζηξέθεηαη πξνο ηα ίδηα ηα 

πξάγκαηα θαη ηνλ εαπηφ ηεο, ζα μαλαγίλεη θηινζνθία»
165

. Καηαιήγεη ινηπφλ ζην ζπκπέξαζκα 

πσο έλα έξγν, θηινζνθηθφ ή κε, ζεσξείηαη θνξέαο λνήκαηνο φηαλ θέξεη θάπνην λφεκα, γηα ηνλ 

ίδην ηνλ εθθξαζηή ηνπ αιιά θαη γηα ηνπο απνδέθηεο ηνπ.  

πσο αλαθέξζεθε, ε θαηλνκελνινγία ζθνπφ έρεη λα πεξηγξάςεη, φρη λα αλαιχζεη νχηε λα 

εμεγήζεη. Γηα ηνλ θηιφζνθν δελ είκαη ην ζχλνιν ησλ ιεηηνπξγηψλ κνπ, δελ είκαη κφλν βηνινγηθφ 

νλ ή ςπρηθφ πξφζσπν. Έρνπκε γλψζεηο θαη εκπεηξίεο γηα ηνλ θφζκν, νη νπνίεο καο βνεζνχλ λα 

θηάζνπκεθαη λα εμειίμνπκε ηελ επηζηήκε θαη ηα ζχκβνιά ηεο
166

. Έηζη, ν Merleau-Ponty, 

επηζηξέθεη ζηελ ηδηαίηεξε ζεκαζία, ή, αλ ζέιεηε,ζηε βάζε πνπ παξέρεη ν βησκέλνο θφζκνο. 

Καηαιήγνπκε πσο, πξψηα έρνπκε ηελ εκπεηξία ηνπ θφζκνπ, κεηά ηηο επηζηεκνληθέο εμεγήζεηο 

θαη ζπκπεξάζκαηα. Απφ ηελ κηα δελ κπνξνχκε λα ππάξρνπκε σο νληφηεηεο πνπ ειέγρνπλ θαη 

ξπζκίδνπλ (εμ‟ νινθιήξνπ) ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Απφ ηελ άιιε, ζπκκεηέρνπκε ζηηο αιιαγέο ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο αθνχ είκαζηε δσληαλέο νληφηεηεο, κε ζπλείδεζε, αηζζήζεηο, θαληαζία, 

θνηλσληθά, ςπρνινγηθά, ηζηνξηθά ραξαθηεξηζηηθά.  

Μέζα απφ ηηο ζέζεηο ηνπ Merleau-Ponty γηα ηελ επηζηήκε, δίλεηαη ε επθαηξία λα 

πξνζεγγίζνπκε ηελ έλλνηα ηεο αιήζεηαο. Οη επηζήκεο θξίλνπλ σο επηηαθηηθή αλάγθε λα 

απνθαιχςνπλ ηελ αιήζεα, λα θηάζνπλζε έλα ηειηθφ θαη απαξαβίαζην ζπκπέξαζκα. Οη γλψζεηο 

καο γηα ηνλ θφζκν δελ ζα είλαη πνηέ νινθιεξσκέλεο, θαζψο δελ ππάξρεη κία Αιήζεηα
167

 ε νπνία 

λα αξθεί λα θαιχπηεη ή λα απνθαιχπηεη φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηνπ βηψκαηνο. Ζ ζέζε ηνπ 

Heidegger πσο «ε αιήζεηα ησλ φλησλ, ζπκβαίλεηκέζα ζην έξγν ηέρλεο»
168

, θαίλεηαη λα βξίζθεη 

ζχκθσλν ηνλ Merleau-Ponty θαζψο κέζα ζην έξγν ηέρλεο, φπσο πηζηεχνπλ θαη νη δχν γελληέηαη 

έλα λφεκα ην νπνίν καο πξνζθέξεη έλα λέν θνίηαγκα ηεο αιήζεηαο. Γελ ππάξρεη κηα αιήζεηα, 

έλα αληηθεηκεληθφ λφεκα θαη ζε απηφ ζηεξίδεηαη ε ηέρλε θαη ν δεκηνπξγφο ηεο: ζηε δπλαηφηεηα 

επαλαπξνζδηνξηζκνχ ησλ πξαγκαηηθνηήησλ. Άιισζηε απφ ηε ζρέζε εαπηνχ θαη πξαγκάησλ δελ 

κπνξψ λα ζπιιάβσ παξά ηε κηζή αιήζεηα
169

. Δίκαη εγψ ζπλ απηφ ην άιιν, ην νπνίν φκσο δε ζα 

ην έβιεπα, δε ζα ππήξρε αλ δελ γλψξηδα ηελ χπαξμή κνπ, αλ δελ αληηιακβαλφκνπλα ηε 

δπλαηφηεηά κνπ λα ην ζθέθηνκαη
170

. Ζ αιήζεηα καο εμαξηάηαη απφ ηελ παξνχζα έλσζε ησλ 
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Δίδε ηζηνξηθφηεηαο: ε ηζηνξηθφηεηα σο ηζηνξηθφ γεγνλφο, ε ηζηνξηθφηεηα σο ηζηνξηθή ελζσκάησζε θαη ηέινο σο 

κνπζεηαθή ηζηνξία (βι. Ο. Mongin, «Since Lascaux» ζην The Merleau-Ponty aesthetics reader: philosophy and 

painting, Johnson, A. Galen (ed), κηθξ. M. Smith, Northwestern University Press, Illinois, 1993, ζζ. 245-255, ζ. 

249).  
166

Βι. Μ. Μerleau-Ponty, Φαηλνκελνινγίαηεοαληίιεςεο, φ.π., ζ.18. 
167

Τπάξρσ κέζα ζηα πξάγκαηα θαη ηνλ θφζκν, έηζη απνθηνχλ λφεκα ηα πξάγκαηα πνπ ζπλαληψ: ηα πξάγκαηα 

ππάξρνπλ φπσο εγψ ηα νξίδσ θαη κνπ δίλνπλ ηνλ θφζκν κνπ (βι. Μ. Merleau-Ponty, Η Ακθηβνιία ηνπ Cézanne, 

φ.π., ζ. 21). 
168

Παξαζέησ νιφθιεξν ην απφζπαζκα «Σν έξγν ηέρλεο κε ηνλ ηξφπν ηνπ μαλνίγεη ην Δίλαη ησλ φλησλ. Απηφ ην 

μάλνηγκα, δειαδή ε απνθάιπςε, δειαδή ε αιήζεηα ησλ φλησλ, ζπκβαίλεη κέζα ζην έξγν ηέρλεο. Μέζα ζ‟ απηφ ην 

έξγν έρεη ηεζεί ελ έξγσ [ = έρεη ελεξγνπνηεζεί θαη ζηαζεξνπνηεζεί] ε αιήζεηα ησλ φλησλ» (βι. Μartin Heidegger, Η 

Τέρλε θαη ν ρψξνο, εηζγα.-κηθξ. Γ. Σδαβάξαο, εθδ. Ίλδηθηνο, ζεηξά Έδηθηα ηεο Ηλδίηθνπ, Αζήλα, 2006, ζ. 15). 
169

«Ζ πξψηε αιήζεηα δελ κπνξεί φκσο παξά λα είλαη κηζή. Δίλαη έλα άλνηγκα πξνο θάηη άιιν» (βι. M. Merleau-

Ponty, Σεκεία, φ.π., ζ. 28). 
170

Σν θάζε ηη πνπ ζθέθηνκαη αλαθέξεηαη ζε κέλα, αθνχ εγψ ην νξίδσ ζχκθσλα κε ηε ζθέςε κνπ, ελψ δελ κπνξψ λα 

ην ζθεθηψ κε ηνλ ίδην ηξφπν δεχηεξε θνξά. Με ηα ιφγηα ηνπ Merleau-Ponty «δελ κπνξψ λα ζθέθηνκαη ην ίδην 
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ζεκείσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζηηγκήο. Αθφκα θαη κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ νη ζεκαζίεο 

αιιάδνπλ, θαη αλαθαιχπηνπκε πσο νη παγησκέλεο αληηιήςεηο είλαη ξεπζηέο. πλεπψο ε αιήζεηα 

δελ κπνξεί λα νξηζηεί σο εληαία θαη ζπκπαγήο. Δλ ηέιεη, ε αιήζεηα εληνπίδεηαη ηελ ζηηγκή πνπ 

«εγθαζηδξχεηαη κηα εζσηεξηθή επηθνηλσλία ζηνλ ππθλφ πξνζσπηθφ θαη δηαπξνζσπηθφ ρξφλν», 

φπνπ ην παξφλ κνπ παίξλεη ηε κνξθή αιήζεηαο θαιχπηνληαο ηα άιια γεγνλφηα πνπ γλψξηζα
171

. 

Γη‟ απηφ, φηαλ ζεσξψ πσο εληφπηζα έλα ζεκείν αιήζεηαο, έλα αλαδπφκελν λφεκα, ζα πξέπεη λα 

ζπκάκαη πσο ε αιήζεηα δελ έρεη νχηε αξρή νχηε ηέινο. πσο είδακε, ν θφζκνο πξνεγείηαη ηεο 

χπαξμήο κνπ, γη‟ απηφ δελ κπνξψ λα ηνλ παξαγάγσ, έζησ λνεκαηηθά. Ζεπηζηξνθή ζηα 

πξάγκαηα, ηελ νπνία πξνηείλεη ε θαηλνκελνινγία, κπνξεί λα καο ηνπνζεηήζεη ζηνλ θφζκν πξηλ 

απφ ηελ γλψζε
172

. Αθνινπζψληαο ηα βήκαηα ηνπ Husserl, ν Merleau-Ponty ζεσξεί, πσο ε 

επηζηξνθή ζηα πξάγκαηα έξρεηαη λα καο ζπξψμεη ζε έλαλ θφζκν πνπ κνηάδεη δνκεκέλνο 

αλεμάξηεηα ηε δηθή καο παξεκβνιή. Ο Merleau-Ponty μεθαζαξίδεη πξψηνλ, πσο ε γλψζε δελ 

είλαη αληίιεςε θαη δεχηεξνλ, πσο «ν ηδηαίηεξνο ηφπνο ηεο αιήζεηαο είλαη απηή ε επαλάιεςε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ζθέςεσο κέζα ζηε λέα ηνπ ζεκαζία»
173

.  

Ζ κεξιπσληηαλή θηινζνθία δελ εζηηάδεη κφλν ζην πλεπκαηηθφ, ην λνεκαηηθφ, ην 

θαληαζηηθφ,αιιά αληίζηνηρα επηθαιείηαη ην ζσκαηηθφ, ην αηζζεηηθφ, ην εμσηεξηθφ. Ζ θηινζνθία 

ζπλεπψο δελ αλαθέξεηαη κφλν ζηηο εζσηεξηθέο δηαζηάζεηο ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο, δελ επηιέγεη 

ην πλεπκαηηθφ έλαληη ηνπ ζσκαηηθνχ. Απηφ καο ην απνδεηθλχεη ε πξσηαξρηθή ζεκαζία ηεο 

δπλαηφηεηάο καο ηεο αληίιεςεο. Αλ ε αληίιεςή κνπ ζηεξηδφηαλ ζηελ εζσηεξηθφηεηά κνπ ηφηε 

δε ζα κνπ έδηλε ην πξαγκαηηθφ. Σν παξάδεηγκα πνπ δίλεη ν θηιφζνθνο κε ηε ιάκπα θαη ηελ πίζσ 

φςε πνπ δελ βιέπνπκε καο βνεζά εδψ λα θαηαλνήζνπκε πσο ην νξαηφ δελ δίλεη ηελ αιήζεηα 

ζηελ νιφηεηά ηεο. Ζ αληίιεςε φκσο κπνξεί λα εληζρχζεη ηελ πξνζπάζεηα
174

.Ζ αληίιεςή κνπ 

δελ είλαη επηζηεκνληθή γλψζε, δελ είλαη πξάμε, δελ είλαη ζπκπεξαζκαηηθφ δεδνκέλν, αιιά είλαη 

ην βάζνο θαη ε πξνυπφζεζε ησλ πξάμεσλ κνπ
175

. Απηή είλαη ε δχλακή ηεο. Δίλαη ε πην ηζρπξή 

απφδεημε ηεο ακθίδξνκεο ζρέζεο πνπ έρεη ην ζψκα κνπ κε ηνλ θφζκν, δειαδή ην θπζηθφ κνπ 

πεξηβάιινλ, ην πεδίν ησλ ζθέςεσλ θαη ησλ αληηιήςεψλ κνπ
176

. πκπεξαζκαηηθά, γηα ηνλ 

Merleau-Ponty, ε αιήζεηα γηα ηνλ θφζκν δελ εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ αλζξψπηλε ζθέςε 

θαη ηελ επηζηεκνληθή γλψζε. Γελ κπνξνχκε λα ελεξγνχκε κφλν βάζεη ηεο εζσηεξηθφηεηάο καο, 

                                                                                                                                                                                           

πξάγκα κε ηνλ ίδην ηξφπν πέξα απφ κηα ζηηγκή». Χζηφζν, ε ζθέςε κνπ δελ είλαη ζηηγκηαία κε ηελ έλλνηα ηεο 

αζήκαληεο πθήο ηεο αιιά κε ηελ ζεκαζία ηεο πηζαλήο εμήγεζε ηεο (βι. απηφζη) 
171

Γηα λα ππάξμεη κηα αιήζεηα ηφηε γελλήζεθε κηα ζεκαζία, θάπνην βίσκα εληζρχζεθε κε λφεκα, γηαηί ε αιήζεηα 

«είλαη έλα άιιν φλνκα ηεο ηδεκαηνγέλεζεο, πνπ ε ίδηα είλαη ε παξνπζία φισλ ησλ παξφλησλ ζην δηθφ καο» (βι. 

φ.π., ζ.153 θαη 154). 
172

Βι. Μ. Merleau-Ponty, Η Ακθηβνιία ηνπ Cézanne, φ.π., ζ. 19. 
173

«έζησ θαη αλ ην αληηθείκελν θξαηά αθφκε κέζα ζηηο πηπρέο ηνπ ζρέζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ρσξίο λα ηηο 

δηαθξίλνπκε» (βι. M. Merleau-Ponty, Η Πξφδα ηνπ θφζκνπ, φ.π., ζ. 172). 
174

«Δίλαη αιήζεηα πσο απηή ε ιάκπα έρεη πίζσ φςε, απηφο ν θχβνο έρεη θαη άιιε πιεπξά. Αιιά απηή ε θφξκνπια, 

„είλαη αιήζεηα‟, δελ αληαπνθξίλεηαη ζε απηφ πνπ καο δίλεη ηελ αληίιεςε. Ζ αληίιεςε δελ καο δίλεη γεσκεηξηθέο 

αιήζεηεο αιιά αιήζεηεο παξνπζίαο» (βι. M. Merleau-Ponty, The Primacy of perception,φ.π., ζ. 14). 
175

Ζ αληίιεςε, φπσο γξάθεη ν Merleau-Ponty, «δελ είλαη κηα επηζηήκε ηνπ θφζκνπ», νχηε ελέξγεκα, αιιά κηα 

ζηεξεή βάζε, «ην θφλην πάλσ ζην νπνίν μερσξίδνπλ φια ηα ελεξγήκαηα, ηα νπνία θαη ηελ πξνυπνζέηνπλ» (βι. φ.π., 

ζζ. 20-21). 
176

Βι. φ.π., ζ. 21. 
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ζα ήηαλ αζχκθνξν. Ενχκε κέζα ζηνλ θφζκν, δελ θπξηαξρνχκε πάλσ ζε απηφλ, νχηε ηνλ 

παξαηεξνχκε κε ηνλ ηξφπν πνπ ην θάλεη έλαο επηζηήκνλαο. Ζ χπαξμή καο αθνινπζεί ηε ξνή ηνπ 

θφζκνπ.  

1.5.2 Ζ άξζε ηνπ δπτζκνχ 

Ζ ζρέζε ππνθεηκέλνπ-αληηθεηκέλνπδηαηεξεί πξσηεχνπζα ζέζε ζε ζεσξεηηθέο θαη 

επηζηεκνληθέο εμεγήζεηο αλαθνξηθά κε ηε ζρέζε αλζξψπηλεο χπαξμεο θαη θφζκνπ. Ο Merleau-

Ponty κέζσ ηεο αληίιεςεο θαη ηεο αίζζεζεο ηεο φξαζεο θαηαθέξλεη λα γθξεκίζεη ην 

νηθνδφκεκα ηεο δηάθξηζεο ππνθεηκέλνπ θαη αληηθεηκέλνπ, ή αιιηψο ηελ ζρέζε ηεξαξρίαο ησλ 

δχν ζηελ νπνία βαζίδνληαη νη επηζηεκνληθέο εμεγήζεηο. «Βιέπσ ζεκαίλεη εηζέξρνκαη ζε έλα 

ζχκπαλ φλησλ ηα νπνία δείρλνληαη»
177

, θαη απηφ ζεκαίλεη επίζεο πσο κπνξψ λα δσ θαη ηνλ 

εαπηφ κνπ ζε απηφ ην ζχκπαλ ησλ νξαηψλ πξαγκάησλ. Μπνξψ λα δσ ηελ αληαλάθιαζε ηνπ 

εαπηνχ κνπ φρη κφλν ζηνλ θαζξέθηε, αιιά θαη ζηα πξάγκαηα πνπ θνηηάδσ
178

. Ζ φξαζε είλαη ε 

αίζζεζε πνπ ζακε ζπξψμεη ζηελ θίλεζε
179

. Με ην ζψκα κνπ κπνξψ λα πιεζηάζσ ην νξαηφ, λα 

ην αγγίμσ θαη ζηελ επαθή ζα αλαθαιχςσ πσο είκαη θαη ε ίδηα έλα αηζζεηφ. Σα ζψκα καο 

απνηειεί ηελ πην ηξαληαρηή απφδεημε κηαο δηπιήο ζπλζήθεο
180

: κπνξεί λα δεη φζα ππάξρνπλ 

γχξσ ηνπ αιιά θαη λα γίλεη νξαηφ, φπσο επίζεο κπνξεί λα αγγίμεη φζα ην πεξηβάιινπλ αιιά 

ππάξρεη εμίζνπ σο ελ δπλάκεη αγγηγκέλν «πξάγκα». Σν γεγνλφο πσο κπνξψ λα δσ ηνλ εαπηφ κνπ 

ζηνλ θαζξέθηε θαη λα αγγίμσ ην ίδην κνπ ην ζψκα κε θαζζηζηά αληηιεπηηθφ νλ θαη αληηθείκελν 

ηεο αληίιεςεο ηελ ίδηα ζηηγκή, θαη απηηφ είλαη ην πξψην βήκα γηα λα αληηιεθζνχκε ην ζψκα καο 

έηζη φπσο ππάξρεη κέζα ζηνλ θφζκν, σο ζάξθα. Ζ δηπιήο θχζεο ζπκκεηνρή καο ζηνλ θφζκν ησλ 

πξαγκάησλ ζα εμνπδεηεξψζεη ηελ πεπνίζεζε πσο ν θφζκνο δνκείηαη ζηε ζθέςε ηνπ 

ππνθεηκέλνπ.πσο παξαηεξεί ε Dastur «ηνλ Heidegger - φπσο άιισζηε θαη ζηνλ Hegel - 

απαληάηαη ε ηδέα κηαο ζπλέρεηαο ζηελ αλάπηπμε ηεο Μεηαθπζηθήο σο αλαπαξαζηαηηθήο ζθέςεο, 

(…), κε ηελ θαζηέξσζε ηεο ππεξνρήο ηνπ βιέκκαηνο, ηεο φξαζεο»
181

. Ο Merleau-Ponty κε ηε 

ζεηξά ηνπ θξαηά απφ ηε Μεηαθπζηθή φ,ηη κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ εμέιημε ηεο ζχγρξνλεο 
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«θαη δελ ζα δείρλνληαλ αλ δελ κπνξνχζαλ λα θξπθηνχλ ηα κελ πίζσ απφ ηα δε ή πίζσ απφ κέλα» (βι. Μ. 

Μerleau-Ponty, Φαηλνκελνινγία ηεο αληίιεςεο, φ.π., ζ. 141). 
178

Ο Merleau-Ponty γξάθεη ζηε ΦΑ, κεηά απφ πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ηα πξάγκαηα ππάξρνπλ γηα καο 

σο νξαηά αληηθείκελα «θάζε αληηθείκελν είλαη ν θαζξέθηεο φισλ ησλ άιισλ». Λίγν πην θάησ ζπκπιεξψλεη 

δίλνληαο ην παξάδεηγκα κηαο ιάκπαο πάλσ ζην ηξαπέδη. «δελ ηεο πξνζδίδσ κφλν ηηο πνηφηεηεο πνπ είλαη νξαηέο απφ 

ηε ζέζε κνπ, αιιά θαη φζεο κπνξνχλ λα „δνπλ‟ ην ηδάθη, νη ηνίρνη ή ην ηξαπέδη, θαη ε πίζσ κεξηά ηεο ιάκπαο πνπ 

δελ είλαη ηίπνηε άιιν απφ ηελ πξφζνςε ηελ νπνία „δείρλεη‟ ην ηδάθη». Ζ ζρέζε είλαη θαη εδψ ζρέζε ακνηβαίαο 

δηακφξθσζεο. Σν νξαηφ αληηθείκελν, φπσο ην νξαηφ κνπ ζψκα, έρεη κηα ζέζε ζην ρψξν, απφ ηελ νπνία – αθφκα θαη 

αλ παξακέλεη αθίλεην – κπνξεί λα δηακνξθψλεη θαη αλ δηακνξθψλεηαη απφ ηα πξάγκαηα γχξσ ηνπ. Γελ κπνξψ λα 

αληηκεησπίδσ ηα αληηθείκελα κε ηνλ ηξφπν πνπ ην θάλεη ε επηζηήκε. Ζ δηαθνξά έγθεηηαη ζην γεγνλφο πσο εθείλε 

εθεπξίζθεη ζρέζεηο, π.ρ. ηεο ηζφηεηαο, ηεο απφζηαζεο, ηεο ηαρχηεηαο, ηηο νπνίεο απνξξίπηεη ε αληίιεςε ή/θαη ηηο 

δηαςεχδεη ην ζψκα καο (βι. απηφζη). 
179

Ζ θίλεζε «απνηειεί ην θπζηθφ επαθφινπζν θαη ηελ σξίκαλζε κηαο φξαζεο. Γηα έλα νπνηνδήπνηε πξάγκα ιέσ φηη 

ην έρνπλ θηλήζεη˙ ην ζψκα κνπ φκσο θηλείηαη, ε θίλεζή κνπ μεδηπιψλεηαη» (βι. M. Merleau-Ponty, Τν Μάηη θαη ην 

πλεχκα, φ.π., ζ. 67). 
180

Χο «δηπιήζπλζήθε» αλαθέξεη ν Π.Κφληνο απηφ πνπ «πθίζηαηαη» ην ζψκα ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ λα βιέπεη θαη λα 

γίλεηαη νξαηφ απφ ηνπο άιινπο (βι. Π. Κφληνο, (2006, Μάξηηνο 5), Merleau-Ponty: Ο θηιφζνθνο έλα ζψκα ζηνλ 

θφζκν, Καζεκεξηλή, ειεθηξνληθή έθδνζε). 
181

Βι. Fr. Dastur, «Martin Heidegger», φ.π., ζ. 169. 
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ζθέςεο, ρσξίο λα ζέηεη εξσηήκαηα ησλ νπνίσλ νη απαληήζεηο βξίζθνληαη κφλν ζηηο δνκεκέλεο 

έλλνηεο ή ζηελ αληηθεηκεληθφηεηα
182

. ηε ζέζε ηεο αλαπαξαζηαηηθήο ζθέςεο ζεσξψ πσο ν 

θηιφζνθνο ηνπνζεηεί ηνλ αληηιεπηφ θφζκν, δηαηεξψληαο θαη εμειίζζνληαο ηνλ ξφιν ηεο φξαζεο. 

Ο Merleau-Ponty, δηαηεξψληαο ηε θηινζνθηθή πίζηε ζε έλα είλαη-ζηνλ-θφζκν, ζα απαληήζεη 

ζηα εξσηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ άξζε ηνπ δπτζκνχ ππνθεηκέλνπ θαη αληηθεηκέλνπ.Ίζσο 

ε απάληεζε λα βξίζθεηαη ζε κηα επηζηξνθή ζηελ αιήζεηα ηεο αληηιεπηηθήο εκπεηξίαο
183

, φπσο 

παξαηεξεί ν Lefort. Σε ζέζε απηή ππνζηεξίδεη θαη ε Μνπξίθε, θαζψο ζεσξεί πσο, απηφ πνπ 

επηδηψθεη ν Merleau-Ponty, είλαη λα απνδνζεί ζηε θηινζνθία ε ζεκαζία κηαο ζθέςεο 

πξνεξρφκελεο απφ ηελ αληηιεπηηθή εκπεηξία θαη λα απαγθηζηξσζεί απφ ηελ εκκνλή ζηνπο 

δπτζκνχο. Σν κεζνδνινγηθφ ηνπ εξγαιείν, εαληίιεςε, «ζπλδέεηαη κάιινλ κε ηελ αλάδεημε ηεο 

ζηελήο ζπζρέηηζεο, ηεο εζσηεξηθήο ζχλδεζεο ελζψκαηνπ ππνθεηκέλνπ θαη θφζκνπ»
184

. Γηα ηνλ 

Heidegger, ε έκθαζε δελ δίλεηαη ζηνλ θφζκν αιιά ζην ηξφπν ηνπ ππάξρεηλ, ν νπνίνο καο δίλεη 

ηελ πξψηε αιήζεηα. Κάζε αλάιπζε γηα ηελ αλζξψπηλε εκπεηξία, αληηιεπηηθή ή κε, γίλεηαη ην 

κέζν γηα λα ηεζνχλ θη άιια ζεκειηψδε εξσηήκαηα γηα ην είλαη
185

. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν 

Merleau-Ponty ραξαθηεξίδεη ηηο ζρέζεηο ππνθεηκέλνπ θαη αληηθεηκέλνπ, αλζξψπηλνπ φληνο θαη 

θφζκνπ, καο παξαπέκπεη ζηνλ Husserl θαη ζηε δηεπθξίληζε πνπ ν Merleau-Pontyδίλεη γηα ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν θηιφζνθνο ελαληηψζεθε ζηνλ „ςπρνινγηζκφ‟ ηνπ Kant. Πξνηείλεη, ινηπφλ, 

ηε ζπλζεηηθή δπλαηφηεηα ηνπ ππνθεηκέλνπ, ην ζηνραζκφ επί ηνπ αληηθεηκέλνπ, θαη θπξίσοηελ 

ηδέα πσο ην ππνθείκελν δελ παξάγεη ην αληηθείκελν, αιιά πξνζπαζεί λα πεξηγξάςεη ηελ ελφηεηα 

ππνθεηκέλνπ-αληηθεηκέλνπ-θφζκνπ
186

. Ο Merleau-Ponty αθνινπζεί, ελ κέξεη, απηφ ην ηξηπιφ 

ζρήκα επηιέγνληαο λα αλαθέξεηαη ζε έλα είλαη-ζηνλ-θφζκν. 

ηνλ ίδην ηνλ Μerleau-Ponty παξαηεξνχκε πσο ππάξρεη κηα ζπλερήο αλαθνξά ζε δεχγε -

νξψλ-νξαηφ, αγγίδσλ-αγγηγκέλν, πεξηέρνλ-πεξηερφκελν, ήρνο-ζησπή, εγψ-θφζκνο, εγψ-άιινη. Ζ 

ζρέζε φκσο πνπ ηα ραξαθηεξίδεη δελ είλαη αληηζεηηθή ή ζρέζε πξνηεξαηφηεηαο, φπσο ζηηο 

επηζηήκεο, παξά είλαη ζρέζε ακθίδξνκε, ζρέζε αληαιιάγκαηνο, ακνηβαίαο δηακφξθσζεο. ηελ 

ζρέζε ππνθεηκέλνπ-αληηθεηκέλνπ, ν Μerleau-Ponty ζεσξεί πσο ην ππνθείκελν νξίδεη ην 

αληηθείκελν, μεθαζαξίδνληαο πσο, αλ ην αληηθείκελν δελ ππήξρε ην ππνθείκελν δε ζα κπνξνχζε 
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Βι. Cl.Lefort, «Maurice Merleau-Ponty», φ.π., ζ. 267.  
183

Ζ θηινζνθηθή ζθέςε έρεη σο αληηθείκελά ηεο φζα κπνξνχλ λα ιερζνχλ θαη απηά γηα ηα νπνία ππάξρεη δηαθσλία. 

Έρνληαο ηελ εκπεηξία ηεο αληίιεςεο σο απφδεημε ηεο ζπλάληεζήο καο κε ηα νξαηά κπνξνχκε λα ζπιιάβνπκε 

αιιηψο ηηο θαζηεξσκέλεο αληηιήςεηο θαη λα ππάξμεη κηα αλαδηαηχπσζε ηνπ νξαηνχ (βι. απηφζη). 
184

Βι. Αι. Μνπξίθε, Δπίκεηξν ζην: M. Merleau-Ponty, Σεκεία, φ.π., ζ. 402. 
185

Βι.M. Merleau-Ponty, The Primacy of perception, φ.π., ζ. 13). 
186

Ο Husserl επηδίσθε λα μεθαζαξίζεη πσο δελ ππάξρεη πιήξεο αλαγσγή, γη‟ απηφ θαη δελ κπνξνχκε λα ζέζνπκε 

εαπηνχο σο ην απφιπην πλεχκα. «Δίκαζηε ζηνλ θφζκν» (ζζ. 33-4). Ο Husserl, νδεγψληαο ζηε ζθέςε πσο φζα 

ζηνραδφκαζηε έρνπλ ζέζε ζηε ξνή ηνπ ρξφλνπ θαη δελ ππάξρεη νινθιεξσηηθή ζθέςε/αιήζεηα. Ζ θαηλνκελνινγηθή 

αλαγσγή δελ θάλεη ιφγν γηα ηδεαιηζκφ θαη δχλακε ηεο ζθέςεο, αιιά γηα κηα χπαξμε πνπ είλαη ζηνλ θφζκν. 

Απνβιεπηηθφηεηα, γηα ηνλ Merleau-Ponty, είλαη «ε ελφηεηα ηνπ θφζκνπ, πξνηνχ θαλ ηεζεί απφ ηε γλψζε θαη κέζα 

ζε έλα ελέξγεκα ξεηά εθπεθξαζκέλεο ηαπηνπνίεζεο, βηψλεηαη ζαλ λα έρεη ήδε θηηαρηεί ή λα είλαη ήδε εθεί» (βι. 

Μ. Μerleau-Ponty, Φαηλνκελνινγία ηεο αληίιεςεο, φ.π., ζ. 30). 
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λα ην ζθεθηεί, ζα ππήξρε κφλν σο ηδεαηφηεηα
187

. Δδψ δηαθξίλνπκε, πέξα απφ ηε ζρέζε 

πξαγκαηηθνχ-θαληαζηηθνχ, ηελ αιιειεπίδξαζε, ηε δηαζηαχξσζε ησλ ζρέζεσλ, ηελ ακθίδξνκε 

πνξεία πνπ δηέπεη ηηο ζρέζεηο, ηνπο φξνπο ησλ νπνίσλ άιια θηινζνθηθά ξεχκαηα 

αληηδηαζηέιινπλ. Έηζη θαηαιήγνπκε ζην εμήο: εθφζνλ δελ κπνξνχκε λα ππάξμνπκε παξά 

ζθεθηφκελνη θαη θηλνχκελνη εληφο ηνπ θφζκνπ, ηφηε εκείονη ίδηνη εληνπίζακε ηηο ζρέζεηο, 

νξίζακε ηελ επηζηήκε, θαη ζέζακε ηηο πξνηάζεηο πνπ λνεκαηνδνηνχλ ηα πξάγκαηα. 

Τπνθείκελν θαη ζχκπαλ αιιειεπηδξνχλ θαη θάλνπλ ηνλ θηιφζνθφ καο λα ςάρλεη κηα 

ζπλείδεζε νξζνινγηθά πξνζαλαηνιηζκέλε, πνπ φκσο δεκηνπξγήζεθε εληφο ζπκπηψζεσλ
188

. Ζ 

χπαξμή κνπ είλαη ε αξρηθή πεγή, φρη κε κηα έλλνηα ηεξάξρεζεο πάλσ ζηηο άιιεο ππάξμεηο θαη ηνλ 

θφζκν, αιιά σο ε πεγή απφ ηελ νπνία εθβάιινπλ, αιιά θαη εηζέξρνληαη, φιεο νη ζεκαζίεο πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ηε ζρέζε κνπ κε ηνλ θφζκν θαη ηνπο άιινπο. ηε θηινζνθία ηνπ Merleau-Ponty, 

ν άλζξσπνο είλαη θνηλσληθφ θαη θπζηθφ νλ -έλαο ηζηνξηθφο άλζξσπνο- γη‟ απηφ θαη ε αληίιεςή 

καο παξακέλεη ε ηθαλφηεηά ε νπνία ζεκαηνδνηεί φιεο ηηο ζρέζεηο καο. «Σν λα αληηιεθζνχκε ηνλ 

θφζκν ζεκαίλεη λα ηνλ απνξξίςνπκε κηα ζηηγκή, λα ηνπ αξλεζνχκε ηε ζπλελνρή καο»
189

. Κάπσο 

έηζη αξρίδνπλ λα γελληνχληαη ηα πξψηα εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλζηε ζρέζε καο κε ηνλ θφζκν θαη 

ηνλ εαπηφ. Αλ ε γλψζε καο εμαξηά θαη εμαξηάηαη απφ ηνλ θφζκν, ζα ππάξρεη κηα αλαγθαία θαη 

θπζηθή αληαιιαγή, κηα ακνηβαία ζπλχπαξμε, θαη απηή είλαη πνπ ζα δψζεη κνξθή θαη 

πεξηερφκελν ζηελ αληίιεςε. Ζ ζέζε καο είλαη εληφο ηνπ θφζκνπ. Γη‟ απηφ θαη κπνξνχκε αλά 

πάζα ζηηγκή λα θνηηάμνπκε γχξσ καο θαη λα δνχκε κηα λέα φςε, ή κηα λέα δηάζηαζε ηεο ήδε 

γλψξηκεο φςεο,ζε θάζε ζεκείν ηνπ νξίδνληα. 

ε έλα επξχηεξν πιαίζην, σο ππνθείκελν, ε ζπλείδεζή κνπ δελ νξίδεηαη απφ ην ζχλνιν ησλ 

εηθφλσλ πνπ πξνβάιινπλ κπξνζηά ηεο σο δεδνκέλα. Αιιά, φπσο γξάθεη ν Merleau-Ponty ζηε 

Γ, ε ζπλείδεζή καο κπνξεί λα ηαπηηζηεί κε ην ζχλνιν ηεο εκπεηξίαο καο, αλ ζπιιάβνπκε ζηε 

ζπλείδεζε γηα ηνλ εαπηφ ηε ζπλείδεζε γηα ηνλ θφζκν σο κέξνο ηεο δσήο καο190. ,ηη ζπλαληάκε 

βξίζθεηαη αξρηθά ζην ρψξν σο αληηθείκελν ηεο νξαηήο πξαγκαηηθφηεηάο ηεο ζπλείδεζεο. Σν 

ππνθείκελν γλσξίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ θνηηάδνληαο απφ ηε ζέζε πνπ βξίζθεηαη ηελ εθάζηνηε 

ζηηγκή. Με απηφ ηνλ ηξφπν, θαη θαηαλνψληαο ηα πξάγκαηα πνπ έρνπλ θάπνην λφεκα γηα ην ίδην, 

θαηαθηά ηελ αληίιεςε. Απηή ε ζπλάληεζε κε ηα πξάγκαηα κνηάδεη αλαπφθεπθηε. Γη‟ απηφ θαη ε 

πξαγκαηηθφηεηα ίζσο λα θαίλεηαη πξνζρεδηαζκέλε ή εμαξηεκέλε απφ ηελ χπαξμή καο, αθνχ 

ρσξίο απηήλ, ηα αληηθείκελα δελ ζα είραλ ην λφεκα πνπ εκείο ηνπο δψζακε, λφεκα πνπ νξίδεη ηηο 
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Οξίδσ ην ηδεαηφ κέζα απφ ην αηζζεηφ, έηζη φπσο δίλεηαη ζην ΟΑ: «Σν αηζζεηφ πξάγκα είλαη ππεξβαηηθφ (…). Σν 

αηζζεηφ πξάγκα δελ είλαη ζην εδψ θαη ζην ηψξα, αιιά νχηε είλαη άρξνλν θαη αηαμηθφ, κηα ηδεαηφηεηα». πλεπψο ην 

ηδεαηφ δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ρσξνρξνληθά. Γελ κπνξψ λα ην ηνπνζεηήζσ θάπνπ κέζα ζηελ ηζηνξία. Γη‟ 

απηφ θαη αλ δελ ππάξμεη ζπλάληεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ κε ην ππνθείκελν δελ κπνξεί παξά λα παξακέλεη α-ηειέο, έλα 

πξάγκα πνπ ε φξαζή κνπ δελ έρεη δηαπεξάζεη αθφκα (βι. M. Merleau-Ponty, The Visible and the invisible, φ.π., ζ. 

xlvii). 
188

«Θέιεη λα είλαη ζπλείδεζε ηεο νξζνινγηθφηεηαο κέζα ζηελ ζπκπησκαηηθφηεηα» (βι. Fr. Châtelet, «Οη 

Τπαξμηζκνί», φ.π., ζ. 258). 
189

Βι. φ.π., ζ. 261. 
190

Βι. M. Merleau-Ponty, The Structure of behavior, φ.π., ζ. 223. 
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ζρέζεηο καο κε ηνλ θφζκν
191

. Ζ δσή καο ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί πξνζρεδηαζκέλε, αθνχ ηα 

πξάγκαηα εκθαλίδνληαη ζε εκάο θάησ απφ θάπνηεο ζπλζήθεο. Χζηφζν, ε δσή είλαη γεκάηε 

επηινγέο, θαη αλ εγψ δελ ζηξέςσ ην βιέκκα κνπ πξνο ηα πξάγκαηα, θαη αλ δελ ηα αληηιεθζψ, αλ 

δελ ηνπο απνδψζσ λφεκα βάζεη ησλ εκπεηξηψλ κνπ, δελ ζα έρνπλ ηζρχ ζηνλ θφζκν κνπ. Ζ δσή 

καο κνηάδεη κε ηελ θνπθθίδα, πνπ ζα γίλεη γξακκή ή θχθινο ζηνλ θακβά, πνπ ζα αθνινπζήζεη 

κηαλ πνξεία, ε νπνία ζαθψο ζα κπνξνχζε λα πάξεη άιιε ηξνπή, λα κείλεη αηειήο γξακκή ή 

αλνηρηφο θχθινο. Γελ ζα σθεινχζε ελ ηέιεη λα δερζνχκε πσο ε δσή καο είλαη κέξνο ελφο 

ζρεδίνπ ή πσο θαηά θάπνηνλ ηξφπν είλαη πξνθαζνξηζκέλε λα θαηαιήμεη θάπνπ. Ο δξφκνο 

αλνίγεηαη απφ εκάο, θξχβεη πνιιέο παξαθάκςεηο θαη δηαζηαπξψζεηο. Αθφκα θαη αλ ε 

πξνζπάζεηα απνηχρεη, αλ ε επηινγή απνδεηρζεί ιάζνο θαη νδεγεζνχκε αιινχ, απφ εθεί ζα 

ζπλερίζνπκε(είκαζηε ζρεδφλ αλαγθαζκέλνη). Ζ δσή καο δελ είλαη πξνθαζνξηζκέλε. Χζηφζν, 

θάπνηεο απφ ηηο αξρηθέο καο ζπλαληήζεηο θαη εκπεηξίεο ίζσο απνδεηρζνχλ θεθαιαηψδνπο 

ζεκαζίαο γηα ηελ πνξεία καο
192

. Οη πξψηεο αληηιήςεηο είλαη γηα ηνλ Merleau-Ponty, δνκηθήο 

ζεκαζίαο, αιιά δελ είλαη απνηξεπηηθέο˙ θάζε άιιν, είλαη ε αξρή κηαο δηαδξνκήο πνπ δελ 

μέξνπκε πνχ ζα νδεγήζεη.  

1.5.3 Ζ αληίιεςή κνπ γηα ηνλ θφζκν θαη ν ρσξνρξφλνο 

Ο θφζκνο είλαη ην έδαθνο ησλ ζρέζεσλ κνπ. Τπάξρεη απηφ πνπ βιέπσ, ην νξαηφ, φπσο 

ππάξρεη ε άιιε ηνπ φςε, ην αφξαην θαζψο επίζεο ππάξρεη ην ζεκείν πνπ δηακνξθψλεη ηελ φςε 

απηνχ ηνπ νξαηνχ. Ζ αιεζηλή γλψζε, φπσο ζα δνχκε, ηξνπνπνηείηαη, δελ είλαη παγησκέλε, 

αιιηψο ζα πεξηφξηδα ηελ αληίιεςή κνπ. Αλ, γηα παξάδεηγκα, έκελα ζηαζεξή ζε θάηη πνπ κνπ 

δφζεθε, ζα απέθιεηα ηηο δχν φςεηο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Κη αλ νδεγνχκαη ζηελ ακθηβνιία απηφ 

ζπκβαίλεη γηαηί δελ ππάξρεη θαζαξή γλψζε. Απφ ηε κηα, ην ζχλνιν καο βνεζά λα βξνχκε ηελ 

αιήζεηα. Απφ ηελ άιιε, ε κεηαβιεηή ηνπ θχζε καο εκπνδίδεη
193

. Σν δηθφ κνπ λφεκα έρεη 

ζεκαζία, ε αληίιεςή κνπ γηα έλαλ θφζκν πνπ είλαη παξψλ ζην ζχλνιφ ηνπ, φρη ε γλψζε φζσλ 

κνπ έκαζαλ, νχηε ε αθνκνίσζε θαη ε ζπγθαηάζεζε ζε φζα κε δίδαμαλ. Ση καο πξνηείλεη ν 

Merleau-Ponty; Πξψηνλ, λα πξνζέρνπκε, γηαηί ε πξνζνρή ζα καο βνεζήζεη λα βξνχκε ηηο 

ζρέζεηο φζσλ βιέπνπκε άηαθηα ηνπνζεηεκέλα κέζα ζηνλ θφζκν. Γεχηεξνλ, λα 

αληηιακβαλφκαζηε φζα νη αηζζήζεηο καο ππνζηεξίδνπλ σο ππάξρνπζεο ζρέζεηο. Σέινο, λα 
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«Ζ δσή καο έρεη πάληνηε ηε κνξθή ηνπ ζρεδίνπ ή ηεο επηινγήο θαη εκθαλίδεηαη έηζη ζ‟ εκάο απζφξκεηε» (βι. M. 

Merleau-Ponty, Η Ακθηβνιία ηνπ Cézanne,φ.π., ζ. 49). 
192

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ έρεη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν Merleau-Ponty παξνπζηάδεη ηε δσή θαη ην έξγνπ ηνπ Leonardν 

daVinci (1452 – 1519) ζην θείκελφ ηνπ γηα ηνλ Cézanne . Δθεί ν θηιφζνθνο παξαζέηεη γεγνλφηα απφ ηε παηδηθή δσή 

ηνπ δσγξάθνπ, θαη ηνλ απνρσξηζκφ απφ ηε κεηέξα ηνπ, θαη ηα ζπλδέεη κε ηνλ ηξφπν πνπ ν ίδηνο δεκηνπξγνχζε: 

«δελ αγάπεζε παξά κηα κφλν γπλαίθα ζηε δσή ηνπ, ηε κεηέξα ηνπ» θαη έηζη «δελ ηνπ έκελε λα θάλεη ηίπνηε άιιν 

παξά λα γίλεη απηή ε δηαλνεηηθή δχλακε, (…), απηφο πνπ άθελε εκηηειείο ηνπο πίλαθέο ηνπ πξνθεηκέλνπ λα 

επηδνζεί ζε παξάμελεο εκπεηξίεο». Απηφ δίλεη ηελ εληχπσζε, ζπλερίδεη ν Merleau-Ponty πσο «δελ σξίκαζε πνηέ 

πξαγκαηηθά‟ θαη πσο ην πλεχκα ηνπ ήηαλ απιψο «έλα κέζν γηα λα απνθεχγεη ηε δσή» (βι. φ.π., ζζ. 50-55, ζ. 53). 
193

Γη‟ απηφ ηνλ ιφγν, φζα καο δηδάζθεη ε επηζηήκε δελ επζηαζνχλ παξά γηα ιίγν, «είλαη θελά πιαίζηα γηα λεθξά 

κάηηα» (βι. Fr. Châtelet, «Οη Τπαξμηζκνί», φ.π., ζ. 263). 
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θνηηάκε, γηαηί ε φξαζε είλαη ε πην άκεζε θξίζε: θξίζε ρσξίο πεξηηηέο ζθέςεηο, πεξηγξαθέο ή 

αλαιχζεηο
194

. 

Ο ηξφπνο πνπ βιέπσ ηα πξάγκαηα έρεη άκεζε ζρέζε κε ηα βηψκαηά κνπ θαη ηηο ζθέςεηο κνπ: 

ππάξρεη ε πξσηνηαγήο εκπεηξία αιιά θαη ε αληίιεςε, ε νπνία ζπλαληά εθ λένπ ηα πξάγκαηα 

θάζε θνξά πνπ απηά βξίζθνληαη ζην δξφκν ηεο. Ζ πξσηνηαγήο εκπεηξία ζρεκαηίδεη ηελ 

αληίιεςή κνπ γηα ηα πξάγκαηα, ζεκαηνδνηεί ηελ πξψηε επαθή πνπ έρσ κε απηά. Ζ αληίιεςε, κε 

ηε ζεηξά ηεο, είλαη ελεξγή ζε θάζε ζπλάληεζή κνπ κε ηνλ θφζκν, αθνχ εκπινπηίδεη ηελ 

πξσηαξρηθή αληίιεςε δνκνχκελε ζε απηήλ. Αιιά, ιφγσ ηεο κεηαβιεηήο θχζεο ηνπ θφζκνπ θαη 

ηνπ εαπηνχ, ε αληίιεςε εηζάγεη λέα λνήκαηα ζηα ήδε ππάξρνληα. αθψο θαη ε πξψηε αληίιεςε 

γηα ηα πξάγκαηα θαζνδεγεί ηελ πνξεία ηεο ζρέζεο κνπ κε απηά, αιιά δελ κπνξεί παξά λα 

ππνρσξεί κε ηελ πξνζζήθε λέσλ αληηιήςεσλ, θαη λα αθήλεη ρψξν ζηα λέα λνήκαηα. 

Απνδεηθλχεηαη εθ λένπ φηη ζθέςεηο θαη αηζζήζεηο δηέπνληαη απφ κηα ζρέζε ακθίδξνκε θαη 

ζπκπιεξσκαηηθή, κε ην ζψκα λα εκπεξηθιείεη θαη ηηο δχν, ρσξίο λα ζέηεη ηε κηα πάλσ απφ ηελ 

άιιε.  

πσο ήδε μεθαζαξίζακε, γηα ηνλ Γάιιν θηιφζνθν δελ είκαη κηα εζσηεξηθφηεηα πνπ θέξεη 

έλα ζψκα, νχηε κηα αλζξψπηλε χπαξμε πνπ βηψλεη ηηο θαηαζηάζεηο κέζσ κηαοζπλείδεζεο, ηεο 

νπνίαοδελ κπνξεί λα ειέγμεη πιήξσο ηηο δηεξγαζίεο
195

. Ο άλζξσπνο θηλείηαη κέζα ζε έλαλ θφζκν 

πνπ αιιάδεη δηαξθψο. Γηα ηνπο άιινπο ππάξρσ σοεμσηεξηθφηεηα ξεπζηή θαη κπνξψ λα 

επεξεάδσ θαη λα κεηαβάιισ ηηο ππάξμεηο πνπκε ζπλαληνχλ. Ζ φιε επαθή επηθέξεη αιιαγέο 

ηφζν ζην ππνθείκελν πνπ δξα θαη εθάπηεηαη κε ηελ εμσηεξηθή πξαγκαηηθφηεηα, φζν θαη ζηελ 

ίδηα ηελ εμσηεξηθφηεηα, ε νπνία δελ κπνξεί λα κέλεη ακεηάβιεηε ζηελ επαθή κε ηελ αλζξψπηλε 

χπαξμε. Ζ ζρέζε είλαη ακθίδξνκε: φηαλ ηα κέξε ηνπ φινπ αιινηψλνληαη ηφηε θαη ην φινλ 

κεηακνξθψλεηαη. Σέινο, απηή ε κεηαηφπηζε
196

, εθφζνλ θαηαιακβάλεη ρψξν εληφο ηνπ θφζκνπ 

αλαγθαία αλαθέξεηαη θαη ζηνρξφλν. Ο Merleau-Ponty ζεσξεί πσο ν ρψξνο θαη ν ρξφλνο είλαη 

ζηνηρεία ζπγγελή, δηφηη ε παξνπζία ή ε έθηαζε ζηνλ ρψξν πξνεμνθιεί κηα θάπνηα ρξνληθή 

ηαπηφηεηα. Άιισζηε, φ,ηη ραξαθηεξίδεηαη απφ ξεπζηφηεηα εκπιέθεηαη ζηελ ηζηνξία, ή αιιηψο 

ζην ρξφλν. Υξφλνο θαη ηζηνξία ηίζεληαη ζηνλ ίδην άμνλα, αθνχ νηηδήπνηε πθίζηαηαη 

ραξαθηεξίδεηαη απφ δηάξθεηα, θαη φ,ηη δηαξθεί έρεη κηα ζέζε ζηελ ηζηνξία. Ζ ηζηνξία γηα ηνλ 

θηιφζνθν είλαη ην θέληξν ησλ ζθέςεσλ ηνπ, εθεί φπνπ γελληνχληαη απνξίεο θαη ζαπκαζκνί
197

. 

Γηα ηνλ Merleau-Ponty ε ηζηνξία εμαζθαιίδεη ην κέιινλ καθξηά απφ ηαθηηθέο θαη κεζφδνπο, 

αμηνινγηθέο θξίζεηο θαη θαηαθάζεηο ηνπ εαπηνχ.  

                                                           
194

«Ζ αλάιπζε ηνπ ζηνραζκνχ πεξηγξάθεη, είλαη νιφθιεξε αληίιεςε φπσο θαη κηα ζπγθερπκέλε θαηαλφεζε» (βι. 

φ.π., ζ. 264). 
195

«ε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα πάςεη εληειψο ε ζπλείδεζε λα είλαη εθείλν πνπ είλαη κέζα ζηελ αληίιεςε, 

δειαδή έλα γεγνλφο, νχηε κπνξεί λα πάξεη πνηέ πιήξσο ζηελ θαηνρή ηεο ηηο δηεξγαζίεο ηεο» (βι. Μ. Μerleau-

Ponty, Φαηλνκελνινγία ηεο αληίιεςεο, φ.π., ζ. 110). 
196

Ο Merleau-Ponty αλαθέξεηαη ζηνλ φξν κεηαηφπηζε (ή κεηακφξθσζε ή κεηαπνίεζε) ζηελ Πξφδα ηνπ θφζκνπ. 

Παξαζέησ εδψ έλα απφ ηα απνζπάζκαηα «κε ηα κάηηα θαξθσκέλα ζηνλ θφζκν θαη ηελ ίδηα ηε ζηηγκή πνπ πίζηεπαλ 

(νη δσγξάθνη) πσο ηνπ δεηνχλ ην κπζηηθφ κηαο επαξθνχο αλαπαξάζηαζεο, πξαγκαηνπνηνχζαλ ελ αγλνία ηνπο εθείλε 

ηε κεηαπνίεζε ή εθείλε ηε κεηακφξθσζε πνπ ε δσγξαθηθή αξγφηεξα ξεηψο έζεζε σο ζθνπφ ηεο» (βι. M. Merleau-

Ponty, Η Πξφδα ηνπ θφζκνπ, φ.π., ζ. 80 αιιά θαη ζζ. 76, 131-2) 
197

Βι. M. Merleau-Ponty, Σεκεία, φ.π., ζ. 112. 
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Δγψ θαη ν θφζκνο βξηζθφκαζηε ζηνλ ίδην νξίδνληα, θαη νη ζπληζηψζεο απηήο ηεο ζρέζεο 

αιιάδνπλ δηαξθψο. Γη‟ απηφ θαη ν θηιφζνθνο «πξνηείλεη κηα ζρέζε „δηαηνκήο‟ αλάκεζα ζε 

άλζξσπν θαη θφζκν»
198

. Ο ρψξνο θαη ν ρξφλνο είλαη ζαθέζηαηα έλλνηεο πνπ νη θπζηθέο 

επηζηήκεο έρνπλ νηθεηνπνηεζεί, σζηφζν ν Merleau-Ponty έξρεηαη λα πξνζζέζεηκηα θηινζνθηθή 

δηάζηαζε. Ζ αηζζεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ Merleau-Ponty γηα ηνλ ρσξνρξφλν ήηαλ έλα απφ ηα 

πξψηα ζεκεία πνπ κνπ θίλεζαλ ην ελδηαθέξνλ, θη απηφ γηαηί ππάξρνπλ αξθεηέο αληηιήςεηο γηα 

ηελ «δχλακε» ηεο ηέρλεο «λα εγθισβίδεη», «λα ζηακαηά» ή «λα παγψλεη» ηνλ ρξφλν, ηε δσή ελ 

γέλεη. Γηα ηνλ Merleau-Ponty, ν θαιιηηέρλεο δελ απνδέρεηαη παζεηηθά ηε ξνή ηνπ θφζκνπ, αιιά 

κάιινλ ζα ήηαλ ηθαλνπνηεκέλνο αλ κπνξνχζε λα έρεη «πνιιέο δσέο γηα λα κπαίλεη ζην θάζε 

πεδίν εκπεηξίαο κε ηελ πιήξε εγθαηάιεηςε πνπ ην ίδην απαηηεί»
199

. Μηα εγθαηάιεηςε πνπ 

πξνυπνζέηεη ηελ αλαγλψξηζε ηεο πξσηνηαγνχο εκπεηξίαο θαη ησλ ζηαδίσλ κέζα απφ ηα νπνία 

πεξλά ε αληίιεςε, ψζηε λα δηαθξίλεη ζην ηέινο ηνλ θφζκν ζηελ αξρηθή ηνπ κνξθή. 

Οη αληηιήςεηο πνπ έρνπκε γηα ηνλ θφζκν δελ ηαπηίδνληαη κε ηε ζέζε πνπ έρνπκε ζε απηφλ. 

Θα πξέπεη λα ηνλ θνηηάμνπκε ζαλ ζέακα, γηαηί δελ είλαη ην είδνο ηεο χπαξμήο καο, ε νπζία καο, 

πνπ ζα ηνλ θαζνξίζεη, αιιά ην γεγνλφο ηεο χπαξμήο καο, ην είλαη καο
200

. Ζ νπζία, απηφ πνπ 

αλαδεηά θαη επηδηψθεη λα νξίζεη ε θαηλνκελνινγία, δελ είλαη ν ζθνπφο αιιά έλα κέζν πξνο ηε 

γλψζε ηνπ εαπηνχ θαη ηνπ θφζκνπ. Απηφ πνπ καο ελδηαθέξεη είλαη ε έληαμή καο ζηνλ θφζκν, φρη 

ε εηδεηηθή/νπζηαθή καο θχζε, αιιά ε πξαγκαηηθή. Ο Merleau-Ponty γξάθεη ραξαθηεξηζηηθά 

πσο «ε χπαξμή καο είλαη ηφζν ζθηρηά πηαζκέλε κέζα ζηνλ θφζκν, ψζηε δελ κπνξεί, ηε ζηηγκή 

πνπ ξίρλεηαη κέζα ηνπ, λα γλσξίδεη ε ίδηα ηνλ εαπηφ ηεο»
201

. Δίκαζηε ζε ηέηνην βαζκφ 

εληαγκέλνηκέζαζηνλ θφζκν, ππάξρνπκε ζε απηφλ κε ηφζεο πνιιέο ηδηφηεηεο θαη κπνξνχκε λα 

δνχκε ηνλ εαπηφ καο λα θαζξεθηίδεηαη ζε απηφλ, ηφζν πνπ καο είλαη δχζθνιν λα δηαθξίλνπκε ηηο 

ζηηγκέο ηεο ζπλάληεζήο καο καδί ηνπ.  

Ζ εηδεηηθή αλαγσγή βξίζθεη ηνλ Merleau-Ponty αληίζεην, αθνχ, ελψ ζέιεη λα δείμεη ηνλ 

θφζκν πξηλ ζπλαληήζεη ηνλ εαπηφ, εληνχηνηο ζεσξεί ηνλ θφζκν θαηλφκελν θαη ηνλ εαπηφ κηα 

ζπλείδεζε κε αηζζήζεηο κε ηθαλέο λα δηαρσξίζνπλ ην αληηιεπηφ απφ ην θαληαζηηθφ
202

. Γηα ηνλ 

Merleau-Ponty αληηιακβάλνκαη ζεκαίλεη πσο έρσ ηελ ηθαλφηεηα λα δηαθξίλσ ην πξαγκαηηθφ 

απφ ην θαληαζηηθφ. Μφλν θαη κφλν ην γεγνλφο πσο θαηαλνψ ηε δχλακε πνπ δηαθνξνπνηεί ην 

πξαγκαηηθφ απφ ην θαληαζηηθφ, απηφ ηνπνζεηεί απηφκαηα ηε δηάθξηζή ηνπο εληφο κνπ πξηλ κπσ 

ζε δηαδηθαζία αλάιπζεο γηα ην αλ ππάξρνπλ ή φρη ηδεαηφηεηεο. Δθφζνλ έρνπκε εκπεηξηθή γλψζε 

γηα ην πξαγκαηηθφ θαη ην θαληαζηηθφ, ην επφκελν πνπ ζα αλαδεηήζνπκε είλαη ηελ πξψηε πεγή 

γλψζεο καο γηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα, «λα πεξηγξάςνπκε ηελ αληίιεςε ηνπ θφζκνπ σο εθείλν 

                                                           
198

«Ζ ίδηα ε θηινζνθηθή ζθέςε πξέπεη, θαηά ηε γλψκε ηνπ, λα εγθαηαζηαζεί κέζα ζ‟ απηφ ην πεδίν ησλ πξψησλ 

απεξίζηαιησλ εκπεηξηψλ θαη πξνζαλαηνιηζκψλ ηνπ ππνθεηκέλνπ, ην νπνίν ζα απνθαιχςεη φρη σο δπλαηφηεηα 

ππεξβαηηθήο ζπλείδεζεο αιιά σο ακθίζεκε (ελεξγφ θαη παζεηηθή ηαπηφρξνλα) χπαξμε» (βι. Αι. Μνπξίθε, «Μηα 

θηινζνθία ηεο έθθξαζεο», επίκεηξν ζηα Σεκεία, ζζ. 407-8). 
199

Βι. Μ. Merleau-Ponty, Σεκεία, φ.π., ζ. 41. 
200

Βι. Μ. Merleau-Ponty, Φαηλνκελνινγία ηεο αληίιεςεο, φ.π., ζ. 26. 
201

Βι. φ.π., ζζ. 26-7. 
202

«θνπεχσ θαη αληηιακβάλνκαη έλαλ θφζκν» (βι. φ.π., ζ. 28). 
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πνπ ζεκειηψλεη γηα πάληα ηελ ηδέα καο ηεο αιήζεηαο»
203

. Σν δεηνχκελν δελ είλαη αλ θαηαλννχκε 

ηνλ θφζκν ζηελ νιφηεηά ηνπ, αιιά αλ είκαζηε βέβαηνη πσο απηφ πνπ αληηιακβαλφκαζηε είλαη ν 

θφζκνο
204

. Ο θφζκνο, ζηε θπζηθή ηνπ κνξθή, έηζη φπσο ηνλ αληηιεθζήθακε ζηηο πξψηεο 

ζπλαληήζεηο καο, μεζσξηάδεη θαζψο αιιειεπηδξνχκε κε ηνπο άιινπο, θαζψο ζπγρξνληδφκαζηε 

κε ηε ξνή ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Απηφ πνπ αληηιακβάλνκαη θαη απηφ πνπ ζθέθηνκαη ή 

θαληάδνκαη, ή αθφκα απηφ ζην νπνίν πξνζδνθψ, δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο.  

Δθείλν πνπ βιέπνπκε, αηζζαλφκαζηε, γλσξίδνπκε εκπεηξηθά ή ην ζπλαληάκε γηα πξψηε θνξά 

είλαη ν θφζκνο˙ εκείο ζα ηνλ αθνκνηψζνπκε θαη ζα μερσξίζνπκε ην ηδεαηφ απφ ην πξαγκαηηθφ. 

Ο θφζκνο δελ βξίζθεηαη εθεί κε ηηο αιήζεηεο ηνπ δεδνκέλεο, έηνηκεο λα ηηο αλαθαιχςνπκε, αιιά 

εκείο θηλνχκαζηε πξνο απηφλ˙ φηαλ εκείο ηνλ ζπλαληάκε ζηηο λέεο ηνπ αιήζεηεο, απηφο είλαη εθεί. 

Ζ αληίιεςή καο θάλεη ην δηαρσξηζκφ. Αλαγλσξίδεη ην πξαγκαηηθφ απφ κηα ςεπδαίζζεζε θαη 

απηφ ζπκβαίλεη επεηδή ηελ ψξα πνπ ζπλαληάκε ηελ ςεπδαίζζεζε ην αληηιακβαλφκαζηε θαη 

κπνξνχκε λα θάλνπκε αλαθνξά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Ζ ακθηβνιία επηβεβαηψλεη ζ‟ εκάο ηελ 

ηθαλφηεηα εληνπηζκνχ ησλ ιαζψλ, άξα ηελ επηθξάηεζε ελ ηέιεη ηεο αιήζεηαο. «Ζ αληίιεςε δελ 

πξνεηθάδεηαη αιεζηλή, αιιά νξίδεηαη γηα καο σο πξφζβαζε πξνο ηελ αιήζεηα»
205

. Ζ αληίιεςή 

κνπ απφ κφλε ηεο δελ είλαη αξθεηή γηα λα κε νδεγήζεη ζηελ αιήζεηα, λα γλσξίζσ ηνλ θφζκν. 

Γελ κνπ απνδεηθλχεη, κέζσ ηεο θαζαξφηεηαο ηνπ ιφγνπ ηεο, ηελ ηέιεηα πξαγκαηηθφηεηα, 

απινχζηαηα δηφηη «ν θφζκνο δελ είλαη εθείλν πνπ ζθέθηνκαη αιιά εθείλν πνπ δσ, είκαη αλνηρηφο 

ζηνλ θφζκν, επηθνηλσλψ αλακθίβνια καδί ηνπ αιιά δελ ηνλ θαηέρσ, είλαη αλεμάληιεηνο»
206

. 

Φηάλνπκε πάιη ζε έλα πξνεγνχκελν ζπκπέξαζκα: δελ ππάξρεη απφιπηε αιήζεηα˙ πψο ζα ήηαλ 

άιισζηε δπλαηφλ, αθνχ ν θφζκνο βξίζθεηαη ζε ζπλερή θίλεζε θαη εκπεξηέρεηαη απφ ελεξγέο 

ζπλεηδήζεηο, νη φπνηεο επηθνηλσλνχλ καδί ηνπ. Ο θφζκνο κνηάδεη κε απηφ πνπ δεη ε θάζε χπαξμε 

ρσξηζηά, φρη κφλν κε απηφ πνπ είλαη ηθαλή λα ζθεθηεί ε θάζε ζπλείδεζε απφ κφλε ηεο. Ζ 

θαηλνκελνινγηθή αλαγσγή θάλεη ηε δπλαηφηεηα πξαγκαηηθφηεηα, θάλεη ηελ αληίιεςή καο γηα 

ηνλ θφζκν λα είλαη ν θφζκνο, φπσο ε ηδέα γηα ην cogito καο παξέρεη ηε ζηγνπξηά ηεο χπαξμήο 

καο
207

. 

1.6 Φύζε θαη πξαγκαηηθόηεηα 

Θεσξψ πσο έλα απαξαίηεην βήκα, γηα λα γίλεη πην μεθάζαξνο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν 

Merleau-Ponty παξνπζηάδεη ηνλ αληηιεπηφ θφζκν, είλαη λα πξνζεγγίζσ ηηο έλλνηεο ηνπ 

πξαγκαηηθνχ θαη ηνπ ζψκαηνο, έρνληαο σο γλψκνλα ηε θχζε. Έηζη, έπεηηα ζα πεξάζσ ζηε 

ζρέζε αληίιεςεο θαη πξάμεο πην νκαιά. Αο ππνζέζνπκε πσο έρνπκε έλαλ θχθιν ζην θέληξν ηνπ 

νπνίνπ βξίζθεηαη ε αληίιεςε θαη ζηηο αθηίλεο ηνπ δηαζηαπξψλνληαη νη ππφινηπεο έλλνηεο πνπ 

καο αθνξνχλ: ν θφζκνο, ην είλαη, ην νξαηφ, ην αφξαην, νη αηζζήζεηο, ε έθθξαζε, ν ρψξνο θαη ν 

ρξφλνο, ην ζψκα, ην πλεχκα, νη εκπεηξίεο, ε ζπλείδεζε θαη ε ζάξθα. Ζ πξψηε εξψηεζε ζα ήηαλ 

γηαηί ε αληίιεςε βξίζθεηαη ζην θέληξν απηνχ ηνπ θχθινπ; Ζ αληίιεςε απνηειεί ζεκείν 
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Βι. φ.π., ζ. 29. 
204

Απηφζη. 
205

Απηφζη. 
206

Απηφζη. 
207

Βι. φ.π., ζ. 30. 
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θαηαλφεζεο θαη απαξαίηεην „πέξαζκα‟ γηα ηνπο πην πάλσ φξνπο, δηφηη ζρεηίδεηαη κε ελεξγέο 

ηδηφηεηεο, δειαδή κε φζα αιιειεπηδξνχλ κε ην ζψκα κνπ, κε φζα ήξζαλ ζε επαθή κε κέλα, ή 

θαη ηνλ θφζκν κνπ, θαληαζηηθφ ή πξαγκαηηθφ. Αθνξά ζε φζα κε άγγημαλ θαη κε έθεξαλ έλα 

βήκα πην θνληά ζηνλ εαπηφ κνπ, θαη φρη κφλν φζα εγψ άγγημα θαη αλαθάιπςα ζηνλ θφζκν θαη 

ηνπο άιινπο. Ζ αληίιεςε, πέξα απφ ηα θνηλά ζεκεία ηεο ζρέζεο κνπ κε ηνλ θφζκν, αλαθέξεηαη 

ζηηο δχν φςεηο πνπ έρεη, ηελ νξαηή θαη ηελ αφξαηε φςε, ελψ επίζεο κπνξεί λα κε κεηαθέξεη ζην 

παξειζφλ (ελζχκεζε)
208

 ή ζην κέιινλ (θαληαζία). Αο δνχκε ινηπφλ, πξψηα πψο θχζε θαη 

θφζκνο κεηαθξάδνληαη κεηνποκεξισπνληηαλνχο φξνπο ηνπ νξαηνχ θαη ηνπ αφξαηνπ, θαη έπεηηα 

πψο ε δηθή κνπ παξνπζία κέζαζηνλ θφζκν επηβεβαηψλεη ηελ πξνηεξαηφηεηα ηεο αληίιεςεο ζηελ 

επηθνηλσλία πνπ θηίδσ καδί ηνπ. 

1.6.1 Φχζε θαη ζεφο ζηε θηινζνθία ηνπ Merleau-Ponty 

Ζ έλλνηα ηεο θχζεο ζηελ ΑΣ έρεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, αθνχ γηα ηνλ δσγξάθν Cézanne, ν 

νπνίνο είλαη επεξεαζκέλνο απφ ηνπο εκπξεζηνληζηέο, ε θχζε απνηειεί έλα ηέιεην έξγν: «απ‟ 

απηήλ πξνέξρνληαη ηα πάληα, κέζα απ‟ απηήλ ππάξρνπκε˙ αο μεράζνπκε ηα ππφινηπα»
209

. ηελ 

ηέρλε ηεο δσγξαθηθήο, φπσο ζεκεηψλεη ν Merleau-Ponty, ζπκβαίλεη ην εμήο παξάδνμν: ε θχζε 

είλαη ε πεγή ζηελ νπνία επηζηξέθεη ν δσγξάθνο ψζηε λα βξεη ην πξαγκαηηθφ. Ο ηξφπνο φκσο κε 

ηνλ νπνίνηελ αλαδεηεί είλαη κέζσ ησλ αηζζήζεσλ. Οηηδήπνηε ππάξρεη γχξσ καο κπνξεί λα 

απνηειέζεη εξέζηζκα γηα δεκηνπξγία. Γη‟ απηφ θαη ε θχζε γίλεηαη ν νδεγφο ηνπ θαιιηηέρλε «έηζη 

φπσο απηή δίλεηαη ζηελ άκεζε εληχπσζε»
210

. Ο Merleau-Ponty αληρλεχεη ζηα έξγα ηνπ Cézanne 

ηελ επηζπκία ηνπ δσγξάθνπ λα ζπλελψζεη ηέρλε θαη θχζε. Σελ ίδηα επηζπκία εληνπίδεη θαη ζηνλ 

DaVinci, θαζψο ν θηιφζνθνο αλαθεξφκελνο ζηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ δσγξάθνπ, ζεκεηψλεη πσο 

ν θαιιηηέρλεο δελ έςαρλε ηε γλψζε ζηελ απζεληία, αιιά ζηξεθφηαλ ζηε θχζε θαη ζηε δηθή ηνπ 

θξίζε
211

. Θα κπνξνχζε ε θχζε λα είλαη ε πεγή ηεο γλψζεο καο γηα ηνλ θφζκν θαη ηνλ εαπηφ; ε 

θάπνηνλ βαζκφ λαη, ε θχζε καο κπνιηάδεη κε θάηη πνπ δελ είλαη απιψο „πιεξνθνξία‟. Απηφ πνπ 

έξρεηαη λα ζπκπιεξψζεη φζα καο έκαζε ε θχζε είλαη ε αληαλάθιαζε ηνπ εαπηνχ καο ζε απηήλ. 

ηε κεξισπνληηαλή θηινζνθία δηαθξίλνπκε ηελ επηξξνή ηεο ζπηλνδηθήο θηινζνθίαο, ζε φηη 

αθνξά ηε ζέζε ηνπ Spinoza πεξί Φχζεο θαη, θαη‟ επέθηαζε ηνπ Θενχ, αιιά θαη ζηηο έλλνηεο ηνπ 

ζψκαηνο, ηνπ πλεχκαηνο θαη ηεο θαληαζίαο. πσο αλαθέξζεθε, ε θαηλνκελνινγία κειεηά ηηο 

                                                           
208

Ο Merleau-Ponty ζην ΟΑ αλαθέξεηαη ζην παξειζφλ γξάθνληαο πσο «δελ ππάξρεη πξαγκαηηθή ζχκπησζε κε ην 

είλαη απφ ην παξειζφλ» ε κλήκε δηαηεξεί θάηη απφ φζα πξνεγήζεθαλ θαη φηαλ αλαθαιψ ηνπνζεηνχκαη ζην 

παξειζφλ «γίλνκαη μαλά απηφ πνπ ήκνπλ», γη‟ απηφ θαη είλαη δχζθνιν λα δνχκε πσο κπνξεί λα ππάξμεη ην παξειζφλ 

σο κηα δηάζηαζε ηνπ παξφληνο (βι. M. Merlau-Ponty, The Visible and the invisible, φ.π., ζ. 121). 
209

Βι. Μ. Μerleau-Ponty, Η Ακθηβνιία ηνπ Cézanne, φ.π., ζ. 33. πκπιεξψλσ, παξαζέηνληαο έλα απφζπαζκα απφ 

ηα Γξάκκαηα ζηνλ Cézanneηνπ Rilke: «νη εκπξεζηνληζηέο δσγξάθηδαλ ζαλ λα έιεγαλ: Αγαπψ απηφ ην πξάγκα, αληί 

λα δσγξαθίδνπλ ζαλ λα ιέλε: Ηδνχ απηφ. (…) ψζηε λα βιέπεη θαλείο, θαζαξά, αλ ην έρνπλ αγαπήζεη. Κάηη πνπ δελ 

δηαθξίλεηαη εχθνια θαη κεξηθνί κάιηζηα ζα πνπλ φηη δελ κπνξεί λα γίλεη θαλ ιφγνο γηα αγάπε. Γηαηί έρεη αλαισζεί 

νιφθιεξε ζηελ πξάμε δεκηνπξγίαο» (βι. Rainer Maria Rilke, Γξάκκαηα ζηνλ Cézanne, κηθξ. Κσλζηαληίλα Φαξξνχ, 

εηζ-ζεκ. Θαλάζεο Λάκπξνπο, ΡΟΔ, Αζήλα, 2010, ζ. 70). 
210

«Γίρσο λα πξνζδηνξίδεη ηα πεξηγξάκκαηα, δίρσο λα πιαηζηψλεη ην ρξψκα κέζσ ηνπ ζρεδίνπ, δίρσο λα ζπλζέηεη 

ηελ πξννπηηθή νχηε ηνλ πίλαθα». Απηή ε επηδίσμε, φπσο παξαηεξεί ν Bernard κνηάδεη κε απηνθηνλία γηα ηνλ 

Cézanneαθνχ παιεχεη λα αγγίμεη ην πξαγκαηηθφ αξλνχκελνο ηα κέζα πνπ απηφ ηνπ πξνζθέξεη (βι. φ.π., ζζ. 33-34). 
211

Βι. φ.π., ζ. 54. 
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νπζίεο. Γηα ηνλ Spinoza ε πξαγκαηηθφηεηα απνηειεί ηελ ίδηα ηελ νπζία
212

 αθξηβψο γηαηί, φπσο 

αλαθέξεη, φζα ππάξρνπλ ζηε Φχζε απνηεινχλ πξαγκαηηθφηεηα. Δδψ ζπλαληάκε έλα απφ ηα 

θνηλά ζεκεία ησλ δπν θηινζφθσλ, θαζψο ν Merleau-Ponty ζεσξεί κε ηε ζεηξά ηνπ πσο εκείο, σο 

ελζψκαηα ππνθείκελα, αλήθνπκε ζε απηήλ ηελ (θπζηθή) πξαγκαηηθφηεηα
213

. Αλ πάκε έλα βήκα 

πην πέξα, απηφ ζεκαίλεη πσο ζηε Φχζε κπνξνχκε λα βξνχκε ηε πξψηε καο γλψζε, ην λφεκα πνπ 

αλαδεηάκε ζηελ πην θαζαξή ηνπ κνξθή. 

Σν επφκελν εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη είλαη αλ, θαη ζε πνην βαζκφ ππάξρεη ηαχηηζε ηνπ Θενχ 

θαη ηεο Φχζεο, έηζη φπσο ηα ζπλαληάκε ζηνπο δχν θηινζφθνπο. ηελ πξψηε θηφιαο ζειίδα ηεο 

Ηζηθήο ν Spinoza δίλεη ην δηθφ ηνπ νξηζκφ γηα ην Θεφ: «κε ηηο ιέμεηο αηηία εαπηνχ ελλνψ απηφ 

ηνπ νπνίνπ ην ζχλνιν ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζπλεπάγεηαη θαη ηελ χπαξμε, ή αιιηψο , απηφ ηνπ 

νπνίνπ ε θχζε δελ κπνξεί λα λνεζεί παξά κφλν ζαλ θάηη ην ππαξθηφ»
214

. Ζ χπαξμε απνηειεί 

κέξνο θαη θπζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο νπζίαο -ηεο αλψηεξεο νπζίαο Θενχ-Φχζεο. Απηή δελ 

πξνέξρεηαη απφ θάπνπ αιινχ, γηαηί είλαη αηηία ηνπ ίδηνπ ηεο ηνπ εαπηνχ. ,ηη ηε ραξαθηεξίδεη 

είλαη απηή ε ίδηα. Πιενλ, εθείλν πνπ πξέπεη λα πξνζέμνπκε ζρεηηθά κε ηηο ηδηφηεηεο πνπ ν 

Spinoza δίλεη ζην Θεφ, πέξαλ ηνπ φηη ν ίδηνο απνηειεί ηελ αηηία ηνπ εαπηνχ ηνπ θαη ησλ 

πξαγκάησλ πνπ ππάξρνπλ, είλαη ε δηεπθξίληζε φηη ν Θεφο δελ δεκηνπξγεί αιιά παξάγεη, δειαδή 

ε νπζία ηνπ απνηειεί πξνυπφζεζε ησλ άιισλ ππάξμεσλ. Ο Θεφο είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλνο 

αιιά, ηαπηφρξνλα, θαη πεγή εμάξηεζεο ησλ φλησλ ηνπ θφζκνπ ηα νπνία αλήθνπλ θαη ζπλάκα 

νθείινπλ ηελ χπαξμήο ηνπο ζε απηφλ, ρσξίο φκσο θακία ηειενινγία. Γελ πξνδηαγξάθεη ηελ 

πνξεία ηνπο. Ο Spinoza καο δίλεη ηξεηο ιέμεηο θιεηδηά πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνλ Θεφ: άπεηξν, 

αηψλην θαη ειεχζεξν νλ. Γξάθεη γηα έλαλ Θεφ-νπζία, πνπ είλαη δηαξθψο ελεξγφο, δελ παχεη, είλαη 

θαζαξή ζεηηθφηεηα. Αθφκα, ζηνλ Spinoza Θεφο θαη θφζκνο ηαπηίδνληαη. πλεπψο, φηαλ κηιάκε 

γηα θφζκν κηιάκε γηα Θεφ-Φχζε (θπζηθφ > ζετθφ > θνζκηθφ). ην ζχλνιν ηεο θηινζνθίαο ηνπ 

Merleau-Ponty δελ γίλνληαη ζπρλά αλαθνξέο ζηνλ Θεφ. ηε ΠΚ, ν Merleau-Ponty, δίλεη κηα 

παξαιιειία κεηαμχ ηεο γιψζζαο θαη ηνπ Θενχ: «ε γιψζζα, ζαλ ην λνπ ηνπ Θενχ, πεξηέρεη ην 

ζπέξκα φισλ ησλ δπλαηψλ ζεκαζηψλ»
215

, θαιχπηεη θάζε ελδερφκελν πνπ γίλεηαη 

πξαγκαηηθφηεηα. Ο Θεφο δελ ππάξρεη σο ηδέα εμσηεξηθή ησλ αηζζήζεσλ, δελ ίπηαηαη πάλσ απφ 

ηα θεθάιηα καο, αιιά ζαλ έλαο εαπηφο κέζα καο πνπ δειψλεη ηελ άγλνηα καο. ην θείκελφ ηνπ Η 

πιάγηα ιαιηά θαη νη θσλέο ηεο ζησπήο,ν Merleau-Ponty ζεκεηψλεη πσο δελ είκαζηε νη ζπλέπεηεο 

κηαο αξρήο πνπ νλνκάδεηαη Θεφο, νχηε ηα εξγαιεία ηεο βνχιεζήο ηνπ, «ππάξρεη κηα 
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«Οπζία είλαη ν εζψηεξνο λφκνο ζπλνρήο ησλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ζχκπαληνο, ε ηάμε πνπ ηα δηέπεη» (βι. Π. 

Κνλδχιεο, Η Κξηηηθή ηεο κεηαθπζηθήο ζηε λεφηεξε ζθέςε, ηφκνο 1
νο

, εθδ. ΠΔΚ., 2012, ζ. 263). 
213

Σα δχν πξψηα έξγα ηνπ Merleau-Ponty, Γ θαη ΦΑ, φπσο γξάθεη ε Μπαλάθνπ, δνκνχληαη ζε έλαλ άμνλα ηνλ 

νπνίν ζηα επφκελα βήκαηά ηνπ, ν Merleau-Ponty, ρεηξίδεηαη σο ζεκείν εθθίλεζεο ηεο ζθέςεο ηνπ. «Ο άμνλαο απηφο 

αθνξά ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζρέζεο ηεο ζπλείδεζεο θαη ηεο θχζεο, ηεο δεχηεξεο απηήο ζεσξνχκελεο ππφ ηελ 

επξεία έλλνηα κηαο ζπγθξφηεζεο ζηνηρείσλ ή γεγνλφησλ partesextrapartes, εμσηεξηθψλ, δειαδή, κεηαμχ ηνπο θαη 

ζπλδεφκελσλ κε ζρέζεηο αηηηφηεηαο» (βι. X. Μπαλάθνπ-Καξαγθνχλε, Γηαζηάζεηο ηνπ νξαηνχ, φ.π., ζ.  75).  
214

Βι. Δκ. Ραθηηδήο, Τν νληνινγηθφ πξφβιεκα ζηελ θηινζνθία ηνπ Spinoza, Διιεληθή Φηινζνθηθή Δπηζεψξεζε, 

ηεχρνο 7, 1990, ζζ. 17-18. 
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Βι. Μ. Merleau-Ponty, Η Πξφδα ηνπ θφζκνπ, φ.π., ζ. 22. 



67 

 

νηνλείαδπλακία ηνπ Θενχ ρσξίο εκάο»
216

, δηαθξίλεη κηαλ ζρέζε εμάξηεζεο, ζρέζε αληηζηξνθήο, 

εαπηνχ θαη ζενχ. Δίλαη καδί καο, εκείο ηξνθνδνηνχκε ηε δίθε ηνπ παξνπζία. 

Ζ αλαθνξά ηνπ Merleau-Ponty γηα ηε ζηηγκή ζηελ νπνία γηλφκαζηε νξαηνί απφ θάπνηνλ 

άιινλ, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε δηαθνξεηηθή ζέζε απφ ηελ δηθή καο, κπνξείλα καο νδεγήζεη λα 

ζθεθηνχκε ηνλ Θεφ, «ν νπνίνο είλαη παληαρνχ παξψλ»
217

, ε χπαξμή ηνπ, ην είλαη ηνπ Θενχ, είλαη 

γηα καο άβπζζνο
218

 -φπσο κπνξεί λα είλαη θαη έλα νξαηφ ππνθείκελν. Άξα, ζα κπνξνχζακε λα 

θξαηήζνπκε πσο, γηα ηνλ Spinoza, ν Θεφο είλαη ε αλψηεξε νπζία ζηελ νπνία νθείινπκε ηελ 

χπαξμή καο, θαη γηα ηνλ Merleau-Ponty, πσο κέξνο ηεο χπαξμήο καο είλαη ν Θεφο. πσο 

ζεκεηψλεη ν Merleau-Ponty, «πεξηέξγσο ν άλζξσπνο γίλεηαη εθ‟ εμήο ν πξνλνκηαθφο θνξέαο ηεο 

(ππεξβαηηθφηεηαο)»
219

. Ο ζπηλνδηθφο Θεφο απνηειεί ηελ αηηία, ηελ πεγή θάζε ππαξθηνχ ηξφπνπ 

ζηε θχζε, ρσξίο σζηφζν λα κηιά γηα έλαλ ππεξβαηηθφ Θεφ: είλαη εληαίνο, κνλαδηθφο, αηψληνο θαη 

άπεηξεο νπζίαο. Ζ νπζία απηή δηαθξίλεηαη απφ ηηο άιιεο ιφγσ ηεο απηνηέιεηάο ηεο, είλαη κία θαη 

αδηαίξεηε. Θεφο θαη νπζία καδί, θχζε θαη νπζία καδί, θαη θαη‟ επέθηαζε ην ίδην ην ζχκπαλ, 

είλαη αηψλην, άπεηξν θαη αχηαξθεο, ηειείσο αλεμάξηεην. Άξα, ε νπζία είλαη απνηέιεζκα άπεηξσλ 

θαηεγνξεκάησλ απφ ηα νπνία θάπνηα γίλνληαη αληηιεπηά ζε εκάο θαη πνπ ηεο δίλνπλ ηε κνξθή 

πνπ έρεη
220

. 

Ο Θεφο ζηνλ Spinoza είλαη ε θχξηα πεγή ηνπ εαπηνχ θαη ησλ άιισλ
221

. Κάζε ηη ππαξθηφ 

πεξηθιείεη κέζα ηνπ θάηη ην ηέιεην. Άξα ζα κπνξνχζακε λα ππνζηεξίμνπκε πσο θάηη ην 

πξαγκαηηθφ είλαη θαη κέξνο ηνπ ηέιεηνπ. Αθνχ πξνήιζα απφ ηνλ άπεηξν θαη αηψλην Θεφ, ηελ πην 

νινθιεξσκέλε θχζε, ηφηε ελέρσ έλα ζεκείν ηειεηφηεηαο. Ο Θεφο-Φχζε είλαη ην ζχλνιν ησλ 

πξαγκάησλ, ηα νπνία ελεξγνχλ θαη κπνξνχλ λα επεξεάδνπλ άιια πξάγκαηα ηεο θχζεο. Κάζε ηη 

ππαξθηφ έρεη δχλακε ηθαλή λα αιιάμεη ηα πξάγκαηα ηεο θχζεο. Ο Spinoza ηαπηίδεη ηνλ Θεφ κε 

ηε Φχζε, ηελ νπνία δηαθξίλεη ζε θπφκελε θχζε-natura naturata θαη ζε θχνπζα θχζε-natura 

naturans. Ζ πξψηε αληηπξνζσπεχεηαη απφ ηηο ππαξθηέο νληφηεηεο, άπεηξεο ή πεπεξαζκέλεο, ελψ 

ε δεχηεξε πξνβάιιεη σο ελεξγφο αξρή ησλ πξαγκαηηθψλ φλησλ. Γηαηί καο ελδηαθέξεη απηή ε 

πξνζέγγηζε ζηελ παξνχζα εξγαζία; Γηα ηνλ Spinoza ηα ππαξθηά φληα είλαη 
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Βι. Μ. Merleau-Ponty, Τν Μάηη θαη ην πλεχκα, φ.π., ζ. 85. 
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Ζ φςε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο είλαη αληίζηνηρε κε ηελ γλψζε πνπ έρεη ν θάζε έλαο γηα ηνλ Θεφ, γλψζε ηελ νπνία 

θνπβαιά κέζα ηνπ. Ζ ηθαλφηεηα ηεο λφεζεο πνπ θαηέρνπκε ζα καο βνεζήζεη λα θαηαλνήζνπκε πσο κφλν έηζη, 

δειαδή κε ηε γλψζε ηνπ ζείνπ, ζα νδεγεζνχκε ζηε «δηαηήξεζε θαη εμχςσζε ηεο θχζεο ηνπ». Μφλν φηαλ γίλεη 

θαηαλνεηφ πσο ε αιεζηλή θχζε καο είλαη γλψζε ζα πάςνπκε λα αληηπαξαβάιινπκε ηνπο εαπηνχο καο απέλαληη ζηε 

θχζε. Πνηα κνξθή έρεη απηή ε γλψζε; ίγνπξα δελ είλαη αγαζφ πνπ κπνξείο λα θιέςεηο απφ ην δηπιαλφ ζνπ, αιιά 

έρεη λα θάλεη κε ηελ πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεη ν θαζέλαο γηα λα ηελ θαηαθηήζεη, αθξηβψο γηαηί ηελ θνπβαιά 

κέζα ηνπ θαη κέζσ ηεο λφεζεο ζα επηδηψμεη ηελ θαηάθηεζή ηεο. Αλ θαηαθηεζεί ε αιεζηλή γλψζε, ζα πάςνπκε λα 

είκαζηε κεκνλσκέλα φληα. Απηέο νη απφςεηο νδεγνχλ ηνλ Spinoza ζηελ εθδήισζε κπζηηθηζηηθψλ απφςεσλ. Απφ ηε 

ζηηγκή πνπ ππάξρεη γλψζε γηα ηνλ Θεφ ππάξρεη θαη ε αγάπε γη‟ απηφλ. ινη θνπβαιάλε κέζα ηνπο έλα θνκκάηη ηνπ 

θαη επηδηψθνπλ λα ην γλσξίζνπλ, γηαηί απηή είλαη ε αιεζηλή γλψζε πνπ ζα ηνπο ελψζεη κε ην ηέιεην νλ (βι. Κνλ 

Ίσλ, Πξσηνπφξνη θηιφζνθνη. Ιζηνξηθή εηζαγσγή ζηε θηινζνθία, κηθξ. Γ. Καξαγηάλλεο, εθδ. Δθάηε, Αζήλα, 1970
2
). 

221
Αλ επηρεηξήζνπκε κηα ζχγθξηζε κεηαμχ Descartes θαη Spinoza αλαθνξηθά κε ηελ έλλνηα ηνπ Θενχ, ζα δνχκε πσο 

γηα ηνλ πξψην ν Θεφο απνηειεί ηελ έλλνηα ηεο ηειεηφηεηαο, είλαη ε απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα θάζε ηη ππαξθηφ, 

ελψ γηα ηνλ δεχηεξνε αξρή γίλεηαη κε ηελ ακθηβνιία χπαξμεο ελφο ηέιεηνπ φληνο. 



68 

 

ηξφπνη/ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Θενχ-Φχζεο˙ απφ απηά κπνξνχκε λα γλσξίζνπκε κφλν ηα 

θαηεγνξήκαηα ηεο ζθέςεο θαη ηεο έθηαζεο
222

. ηνλ Merleau-Ponty δελ αλαθέξεηαη ε θπζηθή 

ζχλδεζή καο κε ηνλ Θεφ, σζηφζν απνηεινχκε κέξνο ηεο θπζηθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη 

ραξαθηεξηδφκαζηε ηφζν απφ ηε δπλαηφηεηα ηεο ζθέςεο – γηα ηνλ εαπηφ, ηνλ θφζκν θαη ηνπο 

άιινπο – φζν θαη απφ ηελ έθηαζε, ηδηφηεηα πνπ καο δίλεη ην ζψκα καο. Δπίζεο, ν 

Spinozaεξκελεχεη ηηο έλλνηεο ζηεξηδφκελνο ζηνπο λφκνπο ηεο θχζεο, απνθεχγνληαο νηηδήπνηε 

κεηαθπζηθφ ή αθχζηθν. Άξα, δελ θαηέρνπκε, αιιά είκαζηε ην ζψκα θαη ην πλεχκα καο, ζέζε πνπ 

πηνζεηεί ν Merleau-Ponty, φπσο επίζεο θαη ηελ ηάζε λα ζηξέθεηαη ζηηο επηζηήκεο (π.ρ. 

δηνπηξηθή, γεσκεηξία, θπζηνινγία), ψζηε λα δψζεη απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα πεξί αληίιεςεο. 

1.6.2 Οξαηφ θαη αφξαην ζηε θχζε 

Ζ Φχζε δελ εκπνδίδεη θαλέλα ππνθείκελν λα ηελ γλσξίζεη αθφκα θαη αλ θνηηάκε ηνλ θφζκν 

απφ έμσ, ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή δνχκε εληφο ηνπ. Απηφ πνπ είκαη, έλα ζψκα νξψλ θαη νξαηφ, ζε 

ζπλδπαζκφ κε φζα ππάξρνπλ γχξσ κνπ, κπνξνχλ λα κνπ δψζνπλ, φρη απιψο πιεξνθνξίεο, αιιά 

λα εληζρχζνπλ ηα βηψκαηά κνπ. Βέβαηα, δελ κπνξψ λα ππάξρσ παξά κέζα απφ ην ζηφκα κνπ, κε 

πνηθίινπο ηξφπνπο, αιιά ρσξίο λα γλσξίδσ μέξσ φια φζα ζπκβαίλνπλ ηελ ίδηα ζηηγκή ζηνλ 

θφζκν˙ κφλν γηα φζα βιέπσ κπνξψ λα ςάμσ λα βξσ ηελ αιήζεηα, θαη απηά ππάξρνπλ ζε φζα κε 

πεξηβάιινπλ, είλαη απηά κε ηα νπνία έρσ θάπνηαλ αηζζεηεξηαθή ζρέζε. Γη‟ απηφλ ίζσο ην ιφγν 

ν Merleau-Ponty εζηηάδεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζηελ ηέρλε: γηαηί είλαη έλαο ηξφπνο έθθξαζεο πνπ 

κπνξεί λα δψζεη πνηθηινηξφπσο κνξθή θαη φςε ζηελ αιήζεηα ηεο ζηηγκήο θάπνηαο χπαξμεο. ,ηη 

δεκηνπξγεί ε ηέρλε είλαη ην απνηέιεζκα ηεο ζπλάληεζεο νξαηνχ – ππνθεηκέλνπ – αφξαηνπ: 

κέζσ ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ ππνθεηκέλνπ-θαιιηηέρλε λα αληηιακβάλεηαη ην νξαηφ απνθαιχπηεη ηηο 

αφξαηεο δηαζηάζεηο ηνπ. Ζ ζπλάληεζε νξαηνχ θαη ππνθεηκέλνπ θσηίδεη ην αφξαην, ην νπνίν 

αλαδχεηαη ζηελ επηθάλεηα ηεο νξαηφηεηαο. Σν νξαηφ αλαθαιχπηεη ην αφξαην πνπ αλαπφδξαζηα 

θξχβεη εληφο ηνπ.  

Χζηφζν, δε ζα αξθνχζε λα ηζρπξηζηνχκε πσο ε ηθαλφηεηά καο λα ζπζρεηίδνπκε ηα νξαηά 

πξάγκαηα, πξφζσπα, θαη θαηαζηάζεηο ζα καο δψζεη ηελ γλψζε. Ζ γλψζε καο γηα ηνλ θφζκν δελ 

έξρεηαη χζηεξα απφ λνεηηθή επεμεξγαζία, αιιά είλαη απνηέιεζκα ηεο εκπεηξίαο καο, ηεο 

ζπλάληεζήο καο κε ηα πξάγκαηα θαη ηεο πξψηεο επαθήο καο κε απηά. Μπνξψ λα νλεηξεπηψ 

πξάγκαηα ή λα θαληαζηψ πξφζσπα πνπ ηαηξηάδνπλ κε ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν βξίζθνκαη, αιιά 

ηελ ίδηα ζηηγκή κπνξψ λα ηα δηαθξίλσ απφ ηα ππαξθηά. Έρσ ην πιενλέθηεκα, σο έιινγν νλ, λα 

δσληαλεχσ ζρέζεηο θαη λα καληεχσ απνηειέζκαηα ζην κπαιφ κνπ. κσο γλσξίδσ ην βαζκφ 

ηδεαηφηεηάο ηνπο θαζψο θαη ην πφζν εθηθηφ είλαη λα ζπκβεί απηφ πνπ έρσ πξνβιέςεη πσο ζα 
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Ο Θεφο δελ είλαη δπλαηφλ λα εμεγεζεί απφ θαλέλα άιιν πξάγκα εμφλ ηνπ εαπηνχ ηνπ. πλεπψο νη ηξφπνη ηνπ 

ζθέπηεζζαη ηνλ έρνπλ σο αίηην. «ινη νη ηξφπνη ηνπ ζθέπηεζζαη έρνπλ γηα αίηην ηνλ Θεφ θαζφζνλ είλαη ζθεπηφκελν 

πξάγκα, θαη φρη θαζφζνλ εμεγείηαη απφ έλα άιιν θαηεγφξεκα». Ζ αηηία ελφο φληνο πνπ έρεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο 

ζθέςεο είλαη ν Θεφο. Απηφο είλαη ε αθεηεξία, ε πεγή ηεο δηαλφεζεο, ε νπζία ηνπ είλαη ην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα. 

Ζ νπζία ηνπ Θενχ απνηειείηαη θαη έπεηαη κηαο ζεηξά θαηεγνξεκάησλ θαη κφλν γηα δχν απφ απηά έρνπκε 

δπλαηφηεηα γλψζεο. Απηά είλαη νη ηξφπνη ηνπ ζθέπηεζζαη θαη ηνπ εθηείλεζζαη, δειαδή ε ζθέςε θαη ε έθηαζε, ή 

ίζσο θαιχηεξα ην Πλεχκα θαη ην Σψκα (βι. Μπ. Spinoza, Ηζηθή, κηθξ. Δ. Βαληαξάθεο, εηζαγ. Βαζηιηθή 

Γξεγνξνπνχινπ, εθδ. Δθθξεκέο, Αζήλα, 2009, φ.π., Ζ3Θ2). 
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ζπκβεί ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. ηε κεξισπνληηαλή θηινζνθία κηιάκε γηα κηα πξαγκαηηθφηεηα 

ηεο αληίιεςεο
223

, θαη απηφ ζεκαίλεη πσο ε αληίιεςή κνπ είλαηαδχλαηνλ λα έρεη κφλν εζσηεξηθή 

πξνέιεπζε, γηαηί ηφηε ζα ζηεξηδφκνπλ ζε πηζαλφηεηεο, ζα έθαλα ζπλερψο λέεο ζπλζέζεηο γηα λα 

ζπλαξκφζσ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κε ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα είρα απνξξίςεη. Ο Barabaras 

παξαηεξεί πσο ε δσή είλαη κηα πξαγκαηηθφηεηα θαηλνκέλσλ, έρνπκε δειαδή ηελ θαηάζηαζε ηεο 

δσήο θαη ηελ θαηάζηαζε ησλ θαηλνκέλσλ
224

. Σα θαηλφκελα δελ είλαη εκθαλίζεηο, αιιά κάιινλ 

απηφ πνπ δίλεηαη απφ ην είλαη ην ίδην. Ζ άπνςε απηή ζπγθιίλεη κε ηε ζέζε ηνπ Merleau-Ponty, ν 

νπνίνο ζεσξεί πσο ην πξαγκαηηθφ είλαη έλαο ζηέξενο ηζηφο, έρεη απφ κφλν ηνπ ηα ηειεηφηεξα 

θαηλφκελα, δελ απαηηείηαη θακία θξίζε γηα λα ππάξμεη, θακία λνεηηθή αλάιπζε. πσο εμεγεί,«ε 

δηάθξηζε απηή [πξαγκαηηθνχ - θαληαζηηθνχ] έρεη ήδε γίλεη απφ κέλα πξηλ απφ ηελ αλάιπζε», 

επεηδή έρσ ηελ εκπεηξία θαη ησλ δχν
225

. Αξθεί λα θνηηάμσ γχξσ κνπ, απηφ είλαη πξαγκαηηθφ, θαη 

ν εαπηφο κνπ ε πεγή απηήο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο.  

Έρσ κηα ζρέζε αιιειεπίδξαζεο κε ηνλ θφζκν πνπ εθθηλά απφ ηελ αληίιεςε, δελ είκαη έλα νλ 

πνπ ραξαθηεξίδεηαη κφλν απφ ηε ζπλείδεζε. Μέζα απφ ηα θείκελα ηνπ Merleau-Ponty απνθηάκε 

κηαλ απφζηαζε απφ κηα κνλνδηάζηαηε πίζηε ζηε ζπλείδεζε
226

, ζηελ αλάιπζε, είηε ζηε 

επηζηεκνληθή εμήγεζε˙ θαη απηφ πνπ καο ελδηαθέξεη, ελ ηέιεη, είλαη ε πεξηγξαθή
227

. Ζ 

ζπλείδεζή κνπ δελ κπνξεί λα απνηειέζεη αθεηεξία ζηε ζρέζε κνπ κε ηνλ θφζκν, γηαηί φηαλ ζα 

κνπ έδηλε ηνλ θφζκν πνπ απηή αληηιακβάλεηαη δε ζα ππήξρε δηαρσξηζκφο ησλ δχν: θφζκνο θαη 

ζπλείδεζε ζα ήηαλ κπιεγκέλα. Ζ ζπλείδεζε δελ ζεκαηνδνηεί ηελ έλαξμε ηεο ζρέζεο κνπ κε ηνλ 

θφζκν, γηαηί σο ελζψκαην ππνθείκελν -κε αηζζήζεηο, έλζηηθηα, εκπεηξίεο-ελδηαθέξνκαη γηα φζα 

έρνπλ λφεκα αλαθνξηθά κε ηε δηθή κνπ χπαξμε. Γειαδή, δελ είκαη έλα ππνθείκελν πνπ ειέγρεη 

ηνλ γεκάην αληηθείκελα θφζκν. Κπξίσο δελ είκαη κφλν ζπλείδεζε πνπ θηλείηαη ειέγρνληαο θαη 

νξίδνληαο ηηο ζρέζεηο γχξσ ηεο
228

. Δίκαη νλ κε ππφζηαζε, έλα είλαη ζηνλ θφζκν πνπ έρεη ζψκα 
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Βι. R. Barbaras, “A phenomenology of life” ζην The Cambridge Companion to Merleau-Ponty, Carman, T., 

Hansen, M. (eds), Cambridge University Press, 2005, ζζ.206-230, ζ. 221.  
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Γηα ηνπο δχν, Descartes θαη Kant, ην ππνθείκελν-ζπλείδεζε πξέπεη λα εηζρσξήζεη ζηελ πξάμε γηα λα βξεη ηνλ 

εαπηφ ηνπ. Οξίδνπλ ηε ζπλείδεζε σο ηελ απφιπηε γλψζε ηνπ εαπηνχ, έρεη αλαγθαίν ραξαθηήξα, θαη ζεσξείηαη 

απαξαίηεηε γηα φια ηα ππφινηπα, ελψ φζα πξάηηεη κνπ θαλεξψλνπλ φζα ππάξρνπλ. Αζθεί θξηηηθή ζηηο ζέζεηο ησλ 

δχν θαηαιήγνληαο: α) ζηνλ Descartes ε ζρέζε ππνθεηκέλνπ-θφζκνπ δελ είλαη απιά δηκεξήο. Αλ ππνθείκελν θαη 

θφζκνο αξθνχζαλ γηα λα δνχκε ηη ζπκβαίλεη, ηφηε νη απαληήζεηο ζα βξίζθνληαλ ζην ππνθείκελν-cogito, β) ζηνλ 

Kant ε λφεζε θαη ε εκπεηξία δελ ζπλαληψληαη ζηε πξνζπάζεηα εμήγεζεο ηνπ θφζκνπ, ε λνεηηθή ηθαλφηεηα ηνπ 

ππνθεηκέλνπ έρεη πξσηαξρηθή ζέζε θαη κνηάδεη απαξαίηεηε γηα ηελ χπαξμε ηνπ θφζκνπ, εγθαηαιείπνληαο ηε 

ζπκβνιή ηεο εκπεηξίαο. ε απηφ ζηεξίδεηαη ε πνιεκηθή ηνπ Husserl απέλαληη ζηνλ Κant: ζην „ςπρνινγηζκφ ησλ 

ηδηνηήησλ ηεο ςπρήο‟ θαη ηελ ηαμηλφκεζε ηνπ θφζκνπ ζχκθσλα κε ηε λνεηηθή ζχλζεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ. ζνλ 

αθνξά ζηελ ηαμηλφκεζε, αληηπαξαβάιιεη ην „λνεηηθφ ζηνραζκφ‟ φπνπ ην ππνθείκελν παξακέλεη „θνιιεκέλν‟ ζην 

αληηθείκελν, θαη δελ ςάρλεη απιψο ηε ζχλδεζή ηνπο παξά πξνζπαζεί λα ηε δεκηνπξγήζεη αλαιχνληαο ηα πξάγκαηα 

(βι. φ.π., ζ. 30). 
227

Απηφζη. πσο είδακε, ε κέζνδνο ηνπ Merleau-Ponty, θπξίσο γηα ηελ έλλνηα ηεο αληίιεςεο είλαη πεξηγξαθηθή 

αθνχ, φπσο παξαηεξεί ν Μαξθνπιάηνο«πξνζβιέπεη ζηελ πεξηγξαθή ηεο πξν-επηζηεκνληθήο δεδνκεληθφηεηάο κνπ 

[σο ιεηηνπξγηθήο πηπρήο ελφο θφζκνπο], επί ηε βάζεη ηεο νπνίαο κπνξψ λα πξνβιεκαηίδνκαη γλσζηαθά θαη 

γλσζηνινγηθά» (βι. Η. Μαξθνπιάηνο, Maurice Merleau-Ponty πξνο κηα νληνινγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ, φ.π., ζ. 95).  
228

Γηα ηνλ Spinoza φπνηεο ηδέεο θαη αλ αθνινπζεί ην Πλεχκα απηφ εκκέλεη ζην είλαη ηνπ γηα αφξηζην ρξφλν θαη έρεη 

ζπλείδεζε ηεο πξνζπάζεηάο ηνπ γηα εκκέλεηα. Έλα Πλεχκα έρεη ζπλείδεζε, πξψηνλ «ηνπ εαπηνχ ηνπ κέζσ ησλ 
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θαη εζσηεξηθφηεηα. Γηα ηνλ Merleau-Ponty, ην ζψκα γίλεηαη ζεκειησηήο θαη ζεκέιην, ψζηε, 

ζχκθσλα κε ηνλ Châtelet, λα βξεη ηε ζεκαζία ηνπ θαη λα εηζαγάγεη «ηελ νξαηή δηαζηαχξσζε 

πιάη ζηελ νξαηή αληηζηξεςηκφηεηα»
229

. Πψο θαηαλνψ κηα ηέηνηα πξνζέγγηζε; Γίλνληαο ηνλ 

νξηζκφ ηνπ ζψκαηνο, ν Merleau-Ponty θαηαθέξλεη λα δείμεη φηη ην ζψκα απνηειεί ζεκείν 

αλαθνξάο ηφζν γηα ην ίδην ην ππνθείκελν πνπ ην θαηέρεη φζν θαη γηα φ,ηη ην πεξηβάιιεη. Φαλεξά 

δηαζηαπξψλεηαη κε ηνλ θφζκνπ θαη ηνπο άιινπο - κέζσ ηεο θίλεζεο, ηεο έθθξαζεο, ηεο πξάμεο-, 

θαλεξά επίζεο ζηξέθεηαη πξνο ηνλ εαπηφ ηνπ ζε θάζε λέα πξνζπάζεηα δηαζηαχξσζεο - κέζσ ηνπ 

αλαζηνραζκνχ θαη ηεο επηζηξνθήο ζηελ πξσηαξρηθή αληίιεςε. Σν ζψκα, πην ζπγθεθξηκέλα ε 

αίζζεζε ηεο φξαζεο
230

, είλαη εθείλν ην ελδηάκεζν ην νπνίν εθπιεξψλεη ηελ ακθίδξνκε πνξεία.  

Δδψ εληνπίδσ κηα αθφκα θνηλή αξρή ηνπ Merleau-Ponty κε ηνλ Spinoza: ηε κε χπαξμε 

δηαρσξηζηηθήο γξακκήο ζψκαηνο θαη πλεχκαηνο. Σφζν ν Spinoza φζν θαη ν Merleau-Ponty 

αληηηίζεληαη ζηνλ θαξηεζηαλφ δπτζκφ, ακθηβάιινληαο γηα ην δίπνιν πλεχκαηνο-ςπρήο θαη χιεο-

ζψκαηνο. Γηα ηνλ Spinoza, ζψκα θαη πλεχκα δελ επηηεινχλδχνδηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο. Σν 

ζψκα καο δελ καο αλήθεη κε ηελ έλλνηα ηεο ππνηαγήο ηνπ ζην δηθφ καο πλεχκα, αιιά ππφ ηελ 

έλλνηα πσο είκαζηε ηαπηνρξφλσο πλεπκαηηθά φληα. Γηα ηνλSpinoza, σο ππαξθηά φληα, είκαζηε 

ηξφπνη ηνπ Θενχ-Φχζεο, είκαζηε απνηέιεζκα δηθήο ηνπ παξαγσγήο. Γηα ηνλ Merleau-Ponty 

είκαζηε κέξε ηνπ φινπ, κηαοθπζηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, ελφο θφζκνπ ν νπνίνο καο αλήθεη θαη 

ηνπ αλήθνπκε. 

πκπεξαζκαηηθά, απηφ πνπ ζα κπνξνχζα λα βξσ σο πην έληνλε απφδεημε ηεο επηξξνήο ηνπ 

Spinoza ζηνλ Merleau-Ponty είλαη πσο θαη νη δπν ζεσξνχλ ην πξαγκαηηθφ θπζηθφ. Κάζε ζθέςε 

πάλσ ζην πξαγκαηηθφ είλαη ηαπηνρξφλσο κέξνο απηνχ. Δπίζεο, ην ζψκα,ε έλλνηά ηνπ, δίλεη 

επηπιένλ ηξνθή γηα ζθέςε, θαζψο ε θχζε ηνπ είλαη αηζζεηή. Γηα ηνλ Spinoza ζθέςε θαη ζψκα 

ππάξρνπλ ζπλδεηηθά θαη αλαθέξνληαη ηαπηφρξνλα ζην ίδην νλ. Σν ζψκα θαη ε ςπρή 

ληψζνπλ/πάζρνπλ ην ίδην, αλ θαη είλαη δηαθνξεηηθά νηθνδνκήκαηα. Οχηε ε ςπρή κπνξεί λα 

θηλήζεη ην ζψκα νχηε ην ζψκα ηελ ςπρή, αθνχ κηιάκε γηα ην ίδην πξάγκα. Απιψο αιιάδεη ε 

θηλεηήξηνο δχλακε - αλ κπνξψ λα ην ζέζσ έηζη. Γηα ηνλ Spinoza, ε Σθέςε θαη ε Έθηαζε «[θ]αηά 

ζπλέπεηα, ε ηζρχο ηνπ ζψκαηνο δελ κπνξεί λα θαζνξηζηεί απφ ηελ ηζρχ ηεο ςπρήο»
231

. Ζ ςπρή 

ζηνλ Spinoza δελ είλαη παξά έλα κέξνο ηεο ζείαο δηάηαμεο πνπ εδξάδεηαη ζην ζψκα, δελ έρεη 

δηθή ηεο ππφζηαζε. πκπεξαίλνπκε πσο φπνπ ππάξρεη έλα ζψκα ππάξρεη ςπρή. Έηζη θαη ζηα 

δψα, ε ςπρή είλαη παξνχζα, δειαδή ε ζεία νπζία είλαη παξνχζα. Χζηφζν, γηα ηνλ θηιφζνθν, ε 

θχζε δελ δηέπεηαη απφ ζθνπνχο θαη λφκνπο, αιιά απφ αίηηα πνπ δίλνπλ ηα αλάινγα 

                                                                                                                                                                                           

ηδεψλ ησλ επεξεαζκψλ ηνπ ψκαηνο» θαη δεχηεξνλ, ηεο πξνζπάζεηαο πνπ θαηαβάιιεη γηα λα εκκέλεη ζην είλαη ηνπ. 

Πξνζπαζψ γηα θάηη επεηδή πξνθαιεί ζε κέλα έλα ζπλαίζζεκα επηζπκίαο, φξεμεο, ζέιμεο. Γη‟ απηφ ηνπ πξνζδίδσ 

ζεηηθή ηζρχ. Καλέλα αληηθείκελν δελ είλαη θαιφ ή θαθφ απφ κφλν ηνπ. Δκείο, σο θαηεγνξήκαηα ηνπ ηξφπνπ, ζα 

απνθαζίζνπκε αλ είλαη ζεηηθφ ή αξλεηηθφ γηα εκάο (βι. Β.Spinoza, Ηζηθή, φ.π., Ζ3Θ9) 
229

Βι. Fr. Chatelet, «Οη Τπαξμηζκνί»,φ.π., ζζ. 267-268.  
230

Ζ φξαζή κνπ «είλαη ην κέζνλ εθείλν πνπ κνπ επηηξέπεη λα απνπζηάδσ απφ ηνλ ίδην ηνλ εαπηφ κνπ, λα παξίζηακαη 

απφ ηα κέζα ζηε δηάζπαζε ηνπ Δίλαη, ζην ηέξκα ηεο νπνίαο θαη κφλν θιείλνκαη ζηνλ εαπηφ κνπ» (βι. M. Merleau-

Ponty, Τν Μάηη θαη ην πλεχκα, φ.π., ζ. 197). 
231

Βι. P. Macherey, «Ζ ρξήζε ησλ παζψλ ζηνλ Descartes θαη ζηνλ Spinoza», κηθξ. Σ. Μπεηδέινο, Τπφκλεκα, 7, 

2008, ζζ.128-140, ζ. 130. 
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απνηειέζκαηα. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηε λφεζε, ην Πλεχκα
232

. Πλεχκα θαη ψκα γηα ηνλ 

Spinoza, έηζη φπσο ην δίλεη ζην δεχηεξν κέξνο ηεο Ηζηθήο, είλαη ην ίδην, ην νπνίν γίλεηαη 

θαηαλνεηφ είηε κε ηε κνξθή ηεο ζθέςεο είηε κε ηε κνξθή ηεο έθηαζεο. Σν θαηεγφξεκα είλαη 

πνπ δηαθνξνπνηεί ηνλ ηξφπν ζεψξεζεο ηεο θχζεο, γηαηί ε ηάμε ησλ πξαγκάησλ είλαη θνηλή. Ο 

ηξφπνο πνπζπλππάξρνπλ ηα πξάγκαηα δελ αιιάδεη αλάινγα κε ηνλ ηξφπν ζέαζεο ηεο θχζεο. 

Έηζη έλα ψκα πνπ ελεξγεί ή πάζρεη βξίζθεηαη ζε ηαπηφρξνλε ζχλδεζε κε έλα Πλεχκα πνπ 

ελεξγεί ή πάζρεη. Γηα λα απνδείμεη ηελ θνηλή ηάμε ελεξγεηψλ ή παζψλ ηνπ ψκαηνο θαη ηνπ 

Πλεχκαηνο, ν Spinoza εηζάγεη, γηα πξψηε θνξά ζην ηξίην κέξνο ηεο Ηζηθήο, ηε δχλακε πνπ έρεη 

ε εκπεηξία γηα ηελ θαηαλφεζε φζσλ καο ελδηαθέξνπλ
233

. Ζ βνχιεζε θαη ε θίλεζε δελ 

ζπλεξγάδνληαη αξκνληθά ψζηε λα πηζηεχνπκε φηη ε δχλακε ή ε ηζρχο ηεο ςπρήο αλαινγεί ζε 

απηήλ ηνπ ζψκαηνο. Γελ ππάξρεη ζπλεξγαζία, άξα νχηε αιιαγή ηνπ ελφο εμαηηίαο ηνπ άιινπ. 

Παξ‟ φια απηά, φηαλ πάζρεη ην έλα πάζρεη θαη ην άιιν, δελ είλαη ηα ίδηα, αιιά επεξεάδνληαη ην 

ίδην απφ ηελ αξλεηηθφηεηα. Σέινο, φηαλ ν Spinoza κηιά γηα αλζξψπηλε ελέξγεηα, ηφηε θάλεη ιφγν 

γηα θάζε ηη εζσηεξηθφ ή εμσηεξηθφ πνπ είλαη ηαηξηαζηφ ζε εκάο, θάηη πνπ κπνξνχκε λα ηνπ 

δψζνπκε λφεκα «ζαθέο θαη δηαθξηηφ», ζηεξηδφκελνη ζηελ ππαξθηή θχζε καο
234

. Δλεξγψ ινηπφλ, 

φηαλ κέζα ή έμσ απφ εκέλα βηψλσ θάηη γηα ην νπνίν ε θχζε κνπ δηαζέηεη απφιπηε επθξίλεηα. ε 

αληηδηαζηνιή κε ηηο ελέξγεηεο ζπλαληάκε ηα πάζε. Αληηζηνίρσο, πάζρσ φηαλ είκαη κεξηθφ αίηην 

ζε θάηη πνπ βξίζθεηαη κέζα ή έμσ απφ κέλα. ηαλ δειαδή απφ κφλε κνπ, σο άηνκν, δελ κπνξψ 

λα εμεγήζσ απηφ πνπ δσ, ηφηε δελ είκαη ην κνλαδηθφ αίηην ή ε πεγή χπαξμεο απηήο ηεο 

θαηάζηαζεο ή ηνπ πξάγκαηνο, αιιά ρξεηάδνκαη θάηη αθφκα σο ζπκπιήξσκα.  

Χο ζπλέρεηα ησλ πην πάλσ, θηάλσ ζηνλ νξηζκφ πνπ δίλεη ν Merleau-Ponty ζηε ςπρή. Γηα 

άιιε κηα θνξά δελ έρνπκε έλαλ θιεηζηφ νξηζκφ, αιιά κηα ζεκαζία πνιχπιεπξε. ην ΜΠ 

μεθηλψληαο απφ ηελ φξαζε θαη πψο απηή ζεκαζηνδνηείηαη απφ ηνλ Descartes, ν Merleau-Ponty 

θαηαιήγεη ζηελ ζθέςε ηεο φξαζεο. Ζ ζθέςε απηή δελ ειέγρεη ηνλ εαπηφ ηεο -νχηε είλαη εμ‟ 

νινθιήξνπ πξαγκαηηθή ή, αλ ζέιεηε, δελ ελεξγεί, αθνχ ν Merleau-Pontyαλαθέξεη πσο «θέξεη 

κέζα ζηνπο θφιπνπο ηεο έλα κπζηήξην παζεηηθφηεηαο»
235

. ζα ιέκε θαη ζθεθηφκαζηε 

αλαθνξηθά κε ηελ φξαζε, απηά ηα ίδηα ηελ βάδνπλ ζηελ θαηεγνξία „ζθέςε‟. ε θάζε 

πξνζπάζεηά καο λα θαηαλνήζνπκε ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε ςπρή, φπσο γξάθεη ν θηιφζνθνο, 

επεηδή γλσξίδεη πνπ βξίζθνληαη ηα κέιε ηνπ ζψκαηνο, κπνξεί λα «ζηξέςεη απφ θεη ηελ πξνζνρή 

ηεο», δίλνληαο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζηελ φξαζε γηα ηα ζεκεία ηα νπνία βξίζθνληαη ζε 

αθηίλα επαθήο κε ηα κέιε ηνπ ζψκαηνο
236

. H ςπρή επεθηείλεη ην ρψξν ηνπ ζψκαηνο ηεο˙ απφ ην 

εδψ σζεί ην ζψκα ζην εθεί. Σν πξψην εδψ, φπσο γξάθεη ραξαθηεξηζηηθά ν Merleau-Ponty, δελ 

κνηάδεη κε ηα ππφινηπα, αιιά είλαη «ν ηφπνο ηνπ ζψκαηνο ηνλ νπνίν ε ςπρή νλνκάδεη „δηθφ ηεο‟˙ 

                                                           
232

Απηφ πνπ νδεγεί έλα πλεχκα ζηε δηαδηθαζία ηεο ζθέςεο είλαη ν ηξφπνο ηνπ ζθέπηεζζαη, φρη ηεο έθηαζεο, δειαδή 

ν ηξφπνο νξηζκνχ ηνπ ζψκαηνο (βι. Β. Spinoza, Ηζηθή, φ.π., Ζ3Θ2). 
233

Ο Spinoza ζεσξεί φηη ε δπζπηζηία κεξηθψλ αλζξψπσλ ζα κπνξνχζε λα κεησζεί κε παξαδείγκαηα κέζα απφ ηελ 

εκπεηξία, ψζηε ε αιιειεπίδξαζε, ν ηξφπνο πνπ γίλνληαη ζπλεξγνί ζηελ ίδηα πξάμε ην ψκα θαη ην Πλεχκα λα γίλεη 

γη‟ απηνχο πην θαηαλνεηφο (βι. φ.π., Ζ3Θ2). 
234

Βι. Β. Spinoza,Ηζηθή, φ.π., Ζ3 Πξφινγνο. 
235

Βι. Β. Merleau-Ponty, ToMάηη θαη ην πλεχκα, φ.π., ζ. 89. 
236

ην ζεκείν απηφ ππάξρεη ζην θείκελν παξαπνκπή φπνπ αλαθέξεηαη ην φλνκα ηνπ Descartes θαη ε ζειίδα 135 απφ 

ην The Visible and the invisible (βι. φ.π., ζ. 89). 



72 

 

είλαη έλαο ηφπνο ηνλ νπνίν θαηνηθεί»
237

. Καηαιήγσ ζην εμήο: ε ςπρή ζθέθηεηαη ζηεξηδφκελε 

ζην ζψκα. Τπάξρεη κηα θπζηθή ζπκκαρία αλάκεζα ζε απηήλ θαη ην ζψκα, αιιά θαη κηα έλσζε 

πνπ επηηειείηαη εμσηεξηθά, ζε απφζηαζε, κε φζα ζπιιακβάλεη απφ ηνλ θφζκν ηνλ νπνίνλ αγγίδεη 

κε ηα κάηηα θαη ηε ζθέςε. ην ΜΠ, ν Merleau-Ponty απνδίδεη ζην ζψκα ηελ χπαξμε θάζε 

εθηαηνχ: «Σν ζψκα είλαη γηα ηελ ςπρή ν γελέζιηνο ηφπνο ηεο θαη ε κήηξα θάζε άιινπ ππαξθηνχ 

ρψξνπ»
238

. ηνλ Descartes, γηα παξάδεηγκα, ππάξρεη ε ζθέςε ηνπ νξάλ, ε φξαζε πνπ πξνέξρεηαη 

απφ ηε ζθέςε, θαη ε φξαζε ελ δξάζεη, δειαδή ε φξαζε πνπ γίλεηαη ζθέςε κέζα ζ‟ έλα ζψκα, ην 

νπνίν ελψλεηαη κε ηελ ςπρή θαη ππάξρεη ζηνλ ρψξν
239

. Ο δηαρσξηζκφο απηφο δελ βξίζθεη 

ζχκθσλν ηνλ Merleau-Ponty, δελ καο ιχλεη ηα ρέξηα. Αληίζεηα ηξνθνδνηεί ηνλ ηζρπξηζκφ ππέξ 

ηνπ ελφο ή ηνπ άιινπ ηξφπνπ ηνπ νξάλ. Μηα ηέηνηα δηαπίζησζε δελ αξθεί, γηαηί πεξλάκε απφ ηε 

κηα ζηελ άιιε ρσξίο ε ηειεπηαία, φληαο δξψζα φξαζε, λα κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηε ζθέςε. 

Ο Merleau-Ponty θαηαιήγεη, ζε ζρέζε κε ηελ φξαζε ζηνλ Descartes, πσο «δελ απνκέλεη ζηελ 

θηινζνθία καο παξά λα αλαιάβεη ηε δηεξεχλεζε ησλ πξννπηηθψλ ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ. 

Δίκαζηε ε ζχλζεζε ςπρήο θαη ζψκαηφο», θαη εκείο θαινχκαζηε λα βξνχκε πνηα ζθέςε γλσξίδεη 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα απηήλ
240

. ηνλ Spinoza, ε πξψηε πεγή γλψζεο ηνπ Πλεχκαηνο είλαη ε 

θαληαζία
241

, θαη ηνχην γηαηί έηζη κπνξεί λα αλαθαιχπηεη θάζε θνξά ηη είλαη απηφ ην νπνίν 

κπνξεί λα πξνθαιέζεη αχμεζε ή κείσζε ηεο δχλακεο ελέξγεηαο ηνπ ψκαηνο
242

. ηελ Ηζηθή, ν 

Spinoza, νξίδεη ηε θαληαζία σο αξρή θαη θέληξν θάζε επνπηείαο, δξάζεο, αληηθεηκέλνπ, θαη 

λνήκαηνο ηνπ ππνθεηκέλνπ, δειαδή ηνπ αλζξψπνπ˙ έηζη ε πξαγκαηηθή ηάμε ησλ πξαγκάησλ 

ηξνπνπνηείηαη, εθφζνλ απηή εμεγείηαη απφ ηηο αηηίεο πνπ ηελ πξνζδηνξίδνπλ. Σν ππνθείκελν ηεο 

θαληαζίαο δίλεη απάληεζε αλάγνληαο ηα πάληα ζε ζθνπνχο ππφ ηε κνξθή επηζπκηψλ θαη 

πξνζδνθηψλ
243

. Γηα ηνλ Merleau-Ponty, ε θαληαζία απνηειεί κηα απφ ηηο ηθαλφηεηεο καο, 
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Απηφζη. 
238

Ζ φξαζε ζπάεη ζηα δπν: απφ ηελ κηα ε φξαζε ζηελ νπνία ζηεξίδσ ηηο ζθέςεηο κνπ θαη απνηειεί θαη ε ίδηα ζθέςε, 

γλψκε θαη πξνζνρή ησλ ζεκείσλ θαη απφ ηελ άιιε κηα ζθέςε ζπλζιηκκέλεζην νηθείν κνπ ζψκα ηελ αλαθαιχπησ 

κφλν δξψληαο. Απηή ε φξαζε ηεο δξάζεο βάδεη, ζην ελδηάκεζν ρψξνπ θαη ζθέςεο, «ηελ απηφλνκε ηάμε ηνπ 

ζπλζέκαηνο ςπρήο θαη ζψκαηνο» (βι. φ.π., ζ. 90). 
239

Μέζα απφ ηε δηάθξηζε απηή αλαγλσξίδσ κηα ρηαζκηθή ζρέζε κε θέληξν ηελ φξαζε: ζηνλ έλα άμνλα έρνπκε ην 

ρψξν θαη ηε ζθέςε θαη ζηνλ δεχηεξν άμνλα ην ζψκα θαη ηε ςπρή (βι. M. Merleau-Ponty, ΤνΜάηη θαη ην πλεχκα, 

φ.π., ζ. 90). 
240

Βι. φ.π., ζ. 92. 
241

Ζ γλψζε πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο ειεπζεξίαο θαη ηε γλσξηκία κε ην Θεφ έρεη, ζχκθσλα κε ηνλ 

Spinoza, ηξεηο πεγέο: ηε θαληαζία, ην Λφγν θαη ηελ ελφξαζε (Scientia intuitiva). Απηά είλαη ηα ηξία είδε γλψζεο 

πνπ ζα καο νδεγήζνπλ ζηελ αιήζεηα. ην ζχκπαλ, ινηπφλ, νηηδήπνηε ζπκβαίλεη πξνέξρεηαη απφ ηελ νπζηψδε θχζε 

ησλ αληηθεηκέλσλ, ή απφ ηνλ Θεφ/Φχζε. χκθσλα κε ην Spinoza ε πξαγκαηηθφηεηα είλαη ηειεηφηεηα. Χζηφζν, ε 

γλψζε ή κάιινλ ε παξαδνρή απφ κέξνπο ηνπ αλζξψπνπ ηεο χπαξμεο ηνπ Θενχ-Φχζεο εληφο ηεο νπνίαο δνπλ ηνπο 

δίλεη ηελ εκπεηξία απηνχ θαη φζσλ ζπκβαίλνπλ γχξσ. Ο Θεφο είλαη ινηπφλ γηα ηνλ Spinoza ε αλψηαηε νπζία ηελ 

νπνία θαλείο δελ επεξεάδεη, θαζψο απηφ ηελ θαζηζηά σο ηέηνηα, αλψηαηε. 
242

Βι. Β. Spinoza, Ηζηθή, φ.π., Ζ3Θ12. 
243

Ο Althousser (1918 – 1990) παξνπζηάδεη ηνλ νξηζκφ ηεο θαληαζίαο φπσο ηνλ αληηιήθζεθε απφ ηελ Ηζηθή. 

Τπάξρεη κηα δηπιή εμήγεζε γηα ηε θαληαζία. ηαλ κηιά γηα ην ππνθείκελν ηεο θαληαζίαο, ην ηνπνζεηεί ζε 

ηειενινγηθφ πιαίζην, ζαλ λα ιεηηνπξγεί κε θαηεχζπλζε. κσο ππελζπκίδεη φηη επηζπκίεο θαη πξνζδνθίεο κπνξνχλ 

λα έρνπλ ζθνπφ, αιιά απηφο δελ παχεη λα έρεη σο θέληξν χπαξμεο ηε ςεπδαίζζεζε. Χο θφζκνο ηεο θαληαζίαο 

παξνπζηάδεηαη «έλαο κεραληζκφο αλαηξνπήο ησλ αηηηψλ κέζα ζηνπο ζθνπνχο», είλαη ην βίσκα απφ ην πέξαζκα ησλ 

αηηηψλ ζε ζθνπνχο, βησκέλνο θφζκνο-lebenswelt. Δίλαη νη ζθνπνί απηνί πνπ θάζε ππνθείκελν θαληαζίαο κπνξεί λα 

πιάζεη, ε απηαπάηε ηνπ αλζξψπηλνπ ππνθεηκέλνπ φηη είλαη ην θέληξν φισλ, θαη ηνπνζεηεί ηνλ εαπηφ ηνπ ζε απηφ 
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σζηφζν δελ ζεσξείηαη ε πξψηε πεγή ηεο γλψζεο, θάηη πνπ είδακε λα πξνθχπηεη θαη απφ ηελ 

πξνζέγγηζε ηνπ πξνο ηνλ Sartre.  

Σν νξαηφ, ην αληηιεπηφ, ην αηζζεηφ, δίλνπλ ηε γλψζε, ελψ ε ακθηβνιία, ε θαληαζία, ε 

δηεξψηεζε ηελ εληζρχνπλ. Δθείλν πνπ γηα ηνλ θηιφζνθνζπιιακβάλεη ην λφεκα είλαη ε εκπεηξία, 

ην βίσκα θαη ν αλαζηνραζκφο, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη πσο ππάξρεη κηα ηέιεηα πξψηε αξρή ε 

νπνία κέλεη αλεπεξέαζηε απφ ηηο δηθέο καο πξάμεηο. Γηα ηνλ Merleau-Ponty, δελ ππάξρεη ηέινο, 

δελ πνξεπφκαζηε γηα λα θηάζνπκε ζε θάπνην ηειηθφ ζπκπέξαζκα, ζε κηα αλψηαηε αξρή θαη 

νπζία, αιιά αθνινπζνχκε ηε ξνή ηνπ θφζκνπ, ν νπνίνο καο πεξηβάιιεη θαη ηνλ νπνίν 

αιιάδνπκε κε ηελ χπαξμή καο. Αθήλσ εδψ ηα δεηήκαηα ηεο θχζεο θαη ηνπ Θενχ θαη, 

θξαηψληαο απφ ηα πην πάλσ ηνλ θφζκν, έηζη φπσο ηνλ αληηιακβαλφκαζηε ζσκαηηθά, πξνρσξψ 

ζηε ζρέζε καο κε ηηο άιιεο ελζψκαηεο ππάξμεηο. 

1.7 Σν πέξαζκα από ηελ αληίιεςε ζηελ πξάμε 

ην ζχλνιν ηνπ έξγν ηνπ, ν Merleau-Ponty κηιά γηα έλα ζψκα, ην δηθφ καο ζψκα, ην νπνίν 

απνηειεί ην κεζνιαβεηή ηεο ζρέζεο θφζκνπ θαη αληίιεςεο. Σν ζψκα κνπ είλαη γεκάην 

δπλαηφηεηεο -είκαη νη δπλαηφηεηεο απηέο. πσο είδακε, πέξα απφ ηηο αηζζήζεηο θαη ηηο ζθέςεηο, 

ε θαληαζία, ε αληαλάθιαζή κνπ ζηα πξάγκαηα, ε δηεξψηεζε γηα ηηο ζθέςεηο κνπ, ε παξνπζία 

κνπ ζηνλ ρψξν είλαη κεξηθέο απφ ηηο ηθαλφηεηεο πνπ θέξσ φληαο ζσκαηηθή χπαξμε. Ζ αλάιπζε 

απηψλ ησλ ηθαλνηήησλ δελ είλαη απφ κφλε ηεο αξθεηή ψζηε λα αλαθαιχςσ ηηο πξψηεο 

αληηιήςεηο κνπ γηα ηνλ θφζκν. Οχηε ε ζχιιεςε ησλ ηδηνηήησλ ησλ αληηθεηκέλσλ κέζσ ησλ 

αηζζήζεσλ κνπ είλαη ηθαλή λα δνκήζεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Αλ θάηη κπνξεί λα ζεσξεζεί 

δεδνκέλν, είλαη πσο ην ζψκα κνπ είλαη παξφλ ζε θάζε ζπλάληεζή κνπ κε ηνλ θφζκν: κε άιια 

ιφγηα, ην ζψκα κνπ είλαη αδηαρψξηζην απφ ην ηζηνξηθφ ηνπ πεδίν.  

Κάζε αληηθείκελν θαη θάζε χπαξμε πνπ ζπλαληψ, δελ κπνξεί λα ρσξέζεη εμ‟ νινθιήξνπ ζηε 

δηθή κνπ αλάιπζε, ή ζηελ εκπεηξία κνπ γη‟ απηά. Ζ δηθή κνπ εξκελεία ησλ πξαγκάησλ δε 

κπνξεί λα ζπκπιεξψζεη φιεο ηνπο ηηο πηπρέο, θάηη κέλεη λα γλσξίζσ. ηαλ, γηα παξάδεηγκα, 

παξαθνινπζψ κηα ζεαηξηθή παξάζηαζε, ην έξγν ηεο νπνίαο έρσ δεη μαλά ζην ζέαηξν ή ζηνλ 

θηλεκαηνγξάθν, είηε έρσ δηαβάζεη ην θείκελν απφ πξηλ, ηφηε γλσξίδσ ηελ έθβαζε ηεο ηζηνξίαο. 

Απηφ φκσο δελ κε απέηξεςε απφ ην λα βξίζθνκαη ζην ζέαηξν θαη λα παξαθνινπζψ ην ίδην έξγν 

λα παίξλεη κνξθή κέζα απφ δηαθνξεηηθέο εξκελείεο. Ζ λέα αληίιεςή κνπ έξρεηαη λα πξνζηεζεί 

ζηελ πξνεγνχκελε εκπεηξία ή γλψζε, θαη απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ην λέν λφεκα λα επηθαιχπηεη 

ην παιηφ. Ζ κεξισπνληηαλή θηινζνθία ζηνρεχεη ζην πέξαζκα ησλ επηθαιχςεσλ απηψλ, ζέιεη λα 

θηάζεη ζηελ πξψηε ζηηβάδα, ζην βάζνο ηεο πξψηεο αληηιεπηηθήο εκπεηξίαο. Δθείλν πνπ 

πξνηείλεη ν Merleau-Ponty, ψζηε λα ηα θαηαθέξνπκε,είλαη λα βξνχκε ηνλ εαπηφ καο: ν 

ζηνραζκφο «πξέπεη λα κε αλαθαιχςεη ηνπνζεηεκέλν ζε κηα θαηάζηαζε»
244

. Ο θηιφζνθνο ηνλίδεη 

πσο ζηε ζθέςε κνπ δηαζηαπξψλνκαη κε ηνλ θφζκν θαη ηνπο άιινπο, θαη ηαπηνρξφλσο, ν δηθφο 

                                                                                                                                                                                           

ηνλ θφζκν φπνπ είλαη ν θπξίαξρνο ηνπ λνήκαηνο. Γελ θαηαλνεί φηη ν ίδηνο, φρη κφλν δελ είλαη θπξίαξρνο, αιιά είλαη 

εληφο ηεο θνζκηθήο ηάμεο, έλα κέινο ηνπ φινπ, έλαο ηξφπνο ηεο νπζίαο, έθηαζεο θαη ζθέςεο(βι. L. Althousser, 

Φηινζνθηθά, κηθξ. Α. Διεθαληήο, Αζήλα : Ο Πνιίηεο, 1994, ζ. 108). 
244

Βι. Μ. Merleau-Ponty, Φαηλνκελνινγία ηεο aληίιεςεο, φ.π., ζ. 24. 
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κνπ ζηνραζκφο πάλσ ζε θάηη κε θέξλεη ζηνλ ζηνραζκφ ηνπ εαπηνχ
245

. ηαλ, γηα παξάδεηγκα, 

βξίζθνκαη ζε δηάινγν κε θάπνην νηθείν ζε κέλαπξφζσπν,νη ιέμεηο βγαίλνπλ (ζρεδφλ) αβίαζηα, 

νη εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ θαη ε ζηάζε ηνπ ζψκαηφο κνπ είλαη πην «θπζηθέο», θαη φζα 

ζθέθηεθα θαη ηα νπνία κηιψ θνπβαινχλ καδί ηνπο φιεο ηηο πξνεγνχκελεο θνηλέο καο εκπεηξίεο. 

Γη‟ απηφ θαη θάπνηεο αλαθνξέο ζε πξφζσπα θαη γεγνλφηα απιψο παξαιείπνληαη, ή ιέγνληαη 

αθφκα θαη ζπλζεκαηηθά. Μηα γιψζζα επηθνηλσλίαο δεκηνπξγείηαη αλάκεζα ζε κέλα θαη ην 

γλψξηκν ζπλνκηιεηή κνπ, θαη απηφ νθείιεηαη ζηελεπαθή πνπ έρεη αλαπηπρζεί αλάκεζα ζε κέλα 

θαη ηνλ άιιν. Μήπσο ζπκβαίλεη ην ίδην θαη κε ηηο αληηιήςεηο πνπ ζρεκαηίδσ γηα ηα πξάγκαηα ελ 

γέλεη; 

Ο θφζκνο ππάξρεη ζε θάζε ζεκείν ηνπ νξίδνληα, κπνξψ λα ηνλ ζπλαληήζσ ζηνλ εαπηφ κνπ 

θαη ζην απνηέιεζκα ησλ εκπεηξηψλ κνπ, φπσο κπνξψ επίζεο λα ηνλ βξσ ζηα ιφγηα ή ηηο πξάμεηο 

ηνπ άιινπ ή ζε έλα θπζηθφ αληηθείκελν. πσο ραξαθηεξηζηηθά γξάθεη ν Merleau-Ponty ε ζρέζε 

κνπ κε ηνλ θφζκν είλαη αδηαθαλήο/opaque
246

: εχπαξμή κνπ είλαη βπζηζκέλε ζε απηφλ θαη απηφ 

κε εκπνδίδεη λα δηαθξίλσ ηηο δηαρσξηζηηθέο γξακκέο. Ζ ζρέζε κνπ κε ηνλ θφζκν, φπσο 

εηπψζεθε, είλαη ακθίδξνκε, θαη ελψ θαίλεηαη πσο εγψ είκαη κέζα ζηνλ θφζκν, ηειηθά ν θφζκνο 

κνπ αλήθεη ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ κε πεξηβάιιεη, κνπ επηζηξέθεη ηνλ εαπηφ (κε ην νξαηφ, κε ηνπο 

ήρνπο), θαη ηελ ίδηα ζηηγκή κνπ δίλεη θάηη απφ ηνλ ίδην. Μέζα απφ ηελ πεξηγξαθή απηήο ηεο 

επηζηξνθήο, ζα εληνπίζνπκε ην πξαγκαηηθφ, φρη δνκψληαο ή ζπλζέηνληάο ην αιιά ςάρλνληαο 

ζην βάζνο ηεο αληίιεςεο. χκθσλα κε ηα πην πάλσ, ζα κπνξνχζακε λα νξίζνπκε ηελ αληίιεςε 

σο εμήο: ε αληίιεςή κνπ γηα ηνλ θφζκν δελ είλαη ζχλζεζε ηεο θξίζεο, ησλ πξάμεσλ θαη ηνπ 

θειεχζκαηφο, αιιά είλαη νη αληαλαθιάζεηο, ηα ηξημίκαηα, νη εληππψζεηο ηεο αθήο, μέρσξα απ‟ 

φζα νλεηξεχνκαη˙ είλαη φζα δελ κπνξψ λα θαζνξίζσ επαθξηβψο ζηνπο άιινπο πσο βιέπσ, αιιά 

μέξσ πσο ππάξρνπλ, αθφκα είλαη εληππψζεηο πνπ κπνξψ λα δηαρσξίζσ απφ ηε θαληαζία κνπ
247

. 

Ο Merleau-Ponty πξνηείλεη ηελ αληίιεςε σο νδεγφ ζηηο επηδηψμεηο καο γηα ηελ αιήζεηα, 

μεθαζαξίδνληαο πσο απηή δελ είλαη κηα επηζηήκε ηνπ θφζκνπ
248

, ε πξάμε ή ην απνηέιεζκα κηαο 
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Ο ζηνραζκφο είλαη ζηνραζκφο γηα θάηη θαη ηαπηνρξφλσο ζηνραζκφο ηνπ ππνθεηκέλνπ γηα ηνλ θφζκν, θαη 

αλαπφθεπθηα είλαη ζηνραζκφο γηα ηνλ εαπηφ, αλαθέξεηαη πάληα ζηελ χπαξμε πνπ ηνλ πξαγκαηνπνηεί. «Δίκαζηε 

ζηνλ θφζκν, εθφζνλ αθφκα θαη νη αλαζηνραζκνί καο παίξλνπλ ζέζε θαη απηνί κέζα ζηε ρξνληθή ξνή πνπ 

επηδηψθνπλ λα ζπγθξαηήζνπλ» (βι. φ.π., ζ. 25). 
246

ην ΟΑ αλαθέξεηαη ζηελ αληηιεπηηθή πίζηε, γηα ηελ νπνία ην εξψηεκα δελ ζα έπξεπε λα είλαη αλ αληηθαζίζηαηαη 

απφ ηελ αληαλάθιαζε, αιιά ζηελ αλάγθε λα πξνζκεηξάκε ηελ θαηάζηαζε ζηελ νιφηεηά ηεο. «Απηφ πνπ δίλεηαη 

δελ είλαη έλαο ζπκπαγήο θαη αδηαθαλήο θφζκνο, ή έλα ζχκπαλ επαξθψλ ζθέςεσλ. Απηή είλαη κηα αληαλάθιαζε ε 

νπνία γπξλά πίζσζηελ ππθλφηεηα ηνπ θφζκνπ κε ζηφρν λα ηνλ μεδηαιχλεη, θαη ε νπνία, σο ζπλέπεηα, αληαλαθιά ζε 

απηφλ κφλν κέζσ ηνπ δηθήο ηεο ιάκςεο» (βι. M. Merleau-Ponty, The Visible and the invisible, φ.π., ζ. 35). 
247

Ο Merleau-Ponty δελ θιίλεη νχηε πξνο ηνλ ξεαιηζκφ νχηε πξνο ηνλ ηδεαιηζκφ. Γη‟ απηφ ε χπαξμε ηελ νπνία 

παξνπζηάδεη δελ κέλεη ζηνλ θφζκν ηεο αληίιεςεο, αιιά εληζρχεηαη απφ ηε θαληαζία, ηελ ηδεαηφηεηα, ηε γιψζζα, 

ηελ θνπιηνχξα θαη ηελ ηζηνξία (βι. Μ. Merleau-Ponty, Φαηλνκελνινγία ηεο αληίιεςεο, φ.π., ζ. 25). 
248

χκθσλα κε ηνλ θηιφζνθν, αλ επηηχρεη ην ζχζηεκα ηνπ ππεξβαηηθνχ ηδεαιηζκνχ, ηφηε ζα δνχκε ηνλ θφζκν φπσο 

πξαγκαηηθά είλαη. Ση ζεκαίλεη απηφ; πσο γξάθεη ζηε ΦΑ, ν θφζκνο ζα επηβεβαηψζεη ηε θαληαζία καο, αθνχ ζα 

ηνλ βιέπνπκε σο έλα φινλ. Ζ ζπλείδεζή κνπ ζα επηζθηαζηεί απφ ηελ θαζνιηθή ελφηεηα, θαη φπσο ζα αθνκνησζεί 

κέξνο ηεο ππνθεηκεληθφηεηάο κνπ κέζα ζην Έλα, έηζη ζα ραζεί θαη ν άιινο. Απηφ πνπ κε εκπνδίδεη λα δσ ην 

πξφβιεκα ηνπ άιινπ σο πξφβιεκα ηνπ θφζκνπ είλαη ε πίζηε κνπ ζε κηα γεληθεπκέλε αιήζεηα. Σφζν εγψ φζν θαη ν 

άιινο ραλφκαζηε θαζψο δηαηεξνχκε ελσκέλα ηα πλεχκαηα-ζπλεηδήζεηο καο. Αιιά εγψ, φπσο θαη απηφο, δελ 

είκαζηε θαηλφκελα, λνήκαηα ηεο χιεο, δελ είκαζηε απιέο ππάξμεηο αιιά γηα ηνθαηλνκελνιφγν είκαζηε νπζίεο (βι. 

φ.π., ζ. 28). 
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εηθαζίαο, αιιά ε νπζία κέζα απφ ηελ νπνία φιεο νη πξάμεηο έρνπλ θάπνηα ζεκαζία θαη 

ηαπηφρξνλα θαζίζηαηαη σο ε πξνυπφζεζε γηα θάζε πξάμε
249

. Ζ αληίιεςή κνπ δελ κνπ δίλεη 

απιψο ηελ εηθφλα ηεο δσήο κνπ, ηεο παξνπζίαο κνπ εληφο ηνπ θφζκνπ, αιιά αλαθέξεηαη ζηα 

βηψκαηά κνπ. 

1.7.1 Υξφλνο: ην πεδίν ηνπ βηψκαηνο 

Σν ππνθείκελν δελ ππάξρεη έμσ απφ ηνρξφλνεθείλνο ηνπ δίλεη κνξθή: δελ μεθηλψ λα ππάξρσ 

αιιά ππάξρσ γηαηί δσ
250

. Πνχ έγθεηηαη ε δηαθνξά; Σν βίσκα είλαη ε ζπλάληεζε κε ηνλ εαπηφ: 

είκαη έκβην νλ, θαη ν ρξφλνο είλαη ην παξειζφλ θαη ην παξφλ κνπ, είλαη ην κέιινλ ην νπνίν 

πξνζδνθψ λα θαηαθηήζσ κέζσ ησλ πξάμεψλκνπ. Δίλαη αθφκα ε επηδίσμε θαη ε δηαηήξεζε ηεο 

ζπλερνχο ζχλδεζε κε φζα κε αθνξνχλ. Ο Châtelet νξίδεη ην ρξφλν, έηζη φπσο εκθαλίδεηαη ζηελ 

κεξισπνληηαλή θηινζνθία, σο «έλα δίθηπν αλαθνξηθνηήησλ»
251

.Δλψ ινηπφλ γηα κέλα ν ρξφλνο 

μεθηλά λα ππάξρεη ζην πξψην βίσκα, δελ ηίζεηαη ακθηβνιία πσο απηφο πξνυπάξρεη ηνπ θφζκνπ 

έηζη φπσο εγψ ηνλ αληηιακβάλνκαη. Πάλσ ζε απηφ βξίζθνπλ έδαθνο φιεο νη ησξηλέο θαη 

επεξρφκελεο ζθέςεηο κνπ˙ είλαη ην αλαγθαίν πεδίν ηνπ θφζκνπ, άξα θαη ην δηθφ κνπ πεδίν. Ο 

ρξφλνο είλαη ην πεδίν εληφο ηνπ νπνίν ηα βηψκαηά κνπ απνθηνχλ πθή: ραξαθηεξίδνληαη απφ φζα 

αληηιήθζεθα, φζα αληηιακβάλνκαη ζην παξφλ, φζα θξίλσ πσο ζα δηαηεξεζνχλ ζην κέιινλ. 

Αθνχ ινηπφλ ν ρξφλνο βηψλεηαη απφ κέλα, κηα ελζψκαηε χπαξμε, ηφηε βηψλεηαη θαη απφ ηνπο 

άιινπο. Ο θάζε έλαο φκσο βηψλεη ην ρξφλν κε ηε δηθή ηνπ έληαζε, ζπιιακβάλεη ηε ξνή κε ην 

δηθφ ηνπ ηξφπν. Έηζη, δελ κνπ επηηξέπεη λα νξίζσ ην βίσκα σο κηα θαηάζηαζε „ειεχζεξε‟, 

αθνχκέζα ζηνλ θφζκν ζπλαληψ ην βησκέλν ρξφλν θαη άιισλ ππάξμεσλ. πσο ν Châtelet 

αλαθέξεη, «φληαο εμαξρήο εθηφο εαπηνχ, αλνηρηφο ζηνλ θφζκν, δελ είκαη ειεπζεξία, αιιά 

ζρέδην»
252

. Έηζη αλαηξέρσ ζε έλα πξνεγνχκελν ζπκπέξαζκα: δελ είκαη κηα απφιπηε 

εζσηεξηθφηεηα, αιιά κηα εμσηεξηθεπκέλε εζσηεξηθφηεηα πνπ έξρεηαη ζε επαθή, πξψηνλ κε 

άιιεο εμσηεξηθέο εζσηεξηθφηεηεο, θαη δεχηεξνλ δσ κέζα ζηνλ θφζκν θαη έρσ άκεζε ζχλδεζε κε 

φζα ραξαθηεξίδνληαη ρξνληθά, φπσο ε δηθή κνπ χπαξμε. πσο γηα ηηο άιιεο αηνκηθφηεηεο 

απνηειψ κηα εμσηεξηθφηεηα ηελ νπνία ζπλαληνχλ, θαη γίλνκαη κέξνο ηνπ δηθνχ ηνπο βησκέλνπ 

πεδίνπ. Κξαηάσ σο δεδνκέλν πσο έρσ κηα ζέζε ζηνλ θφζκν θαη πσο ν ρξφλνο κνπ ρξσκαηίδεηαη 

βησκαηηθά. Χζηφζν απηά, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηθαλφηεηά κνπ λα ζηνράδνκαη ηνλ εαπηφ κνπ σο 

ζθεπηφκελν ππνθείκελν, δελ αξθνχλ γηα λα κε νδεγήζνπλ ζηε γλψζε ηνπ εαπηνχ. Οη ζθέςεηο 

κνπ θαη ε ηθαλφηεηά κνπ λα νξίδσ ην ζψκα κνπ - ελ κέξεη- δελ αξθνχλ ψζηε λα αληηθαηαζηήζσ 

ηνλ θφζκν πνπ κνπ έγηλε βίσκα, δελ κπνξψ λα απνθιείζσ ην παξειζφλ απφ ην παξφλ. Απηφ 

φκσο πνπ κπνξψ λα θάλσ είλαη λα αθήζσ ηε ζθέςε κνπ λα βιαζηήζεη, ζαλ ζπφξνο κέζα ζε 
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Ο θφζκνο δελ απνηειεί κφλνλ αληηθείκελν γλψζεο, αιιά κνπ δίλεη θπζηθά ηνλ πεξίγπξφ κνπ, εθεί εδξάδνληαη νη 

ζθέςεηο θαη νη αληηιήςεηο κνπ. ηελ ακθίδξνκε ζρέζε κνπ κε ηνλ θφζκν δηαθξίλσ κηαλ αβίαζηε δνζνιεςία, θαη 

ζηελ επηζηξνθή ζηνλ εαπηφ δηαθξίλσ ηελ ίδηα ζηηγκή κηα επηζηξνθή ζηνλ θφζκν. Σν ζπκπέξαζκα απηφ δελ έρεη λα 

θάλεη κε ηηο αληηιήςεηο ηνπ θνηλνχ λνπ ή ηεο επηζηήκεο, ηηο νπνίεο καζαίλσ αλαιχνληαο θαη ζπλζέηνληαο. Ζ 

επηζηξνθή ζηνλ εαπηφ είλαη θαη επηζηξνθή ζηνλ θφζκν, αθξηβψο γηαηί ν άλζξσπνο γλσξίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ φηαλ 

αληηιεθζεί ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίνλ ππάξρεη κέζα ζηνλ θφζκν (βι. απηφζη). 
250

Βι. Fr. Châtelet, «Οη Τπαξμηζκνί», φ.π, ζ. 270. 
251

«Ο ρξφλνο δελ είλαη κηα γξακκή, αιιά έλα δίθηπν αλαθνξηθνηήησλ» (βι. απηφζη). 
252

Απηφζη. 
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πξφζθνξν έδαθνο, αθνχ ε ρξνληθή ξνή κνπ απνδεηθλχεη πσο ν θφζκνο είλαη γεκάηνο 

ελδερφκελα θαη εγψ αλήθσ ζ‟ απηφλ, φζν θαη απηφο αλήθεη ζε κέλα.  

Οη ζθέςεηο κνπ δελ κε εγθαηαιείπνπλ ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, αιιά κάιινλ γίλνληαη 

παξειζνχζεο ζθέςεηο θαη νξφζεκα
253

˙ παξέρνπλ έλα ήδε γλσζηφ ζε εκέλα ρψξν γηα ηηο 

επειζνχζεο ζθέςεηο κνπ, κε ηηο νπνίεο ζα ζπζζσκαησζνχλ θαη ζα απνηειέζνπλ εληαία ζθέςε, 

δειαδή απηήλ ηνπ εαπηνχ κνπ. Ζ ζθέςε δελ παξεκβάιιεηαη ζην ρξφλν, αιιά παίξλεη ζέζε θαη 

έρεη κηα πνξεία κέζα ζε απηφλ. Γελ σθειεί κηα επηζηξνθή ζε πξνεγνχκελεο ζθέςεηο, γηαηί νη 

ήδε ππάξρνπζεο ηηο πεξηέρνπλ, αθφκα θαη αλ δελ είλαη ηφζν επδηάθξηηεο. Ο ρξφλνο ζπλέιθεη254 

πξνεγνχκελεο θαη παξνχζεο ζθέςεηο, κεηαηξέπνληαο ηε δηαδνρηθφηεηά ηνπο ζε ηαπηνρξνλία. Οη 

ζθέςεηο κνπ, ελ ηέιεη, δηαθξίλνληαη απφ δηαδνρηθφηεηα, αιιά θαη απφ κηα ζρέζε παξάιιειε πνπ 

ηηο ηνπνζεηεί ζε κηα πνξεία, φρη ηφζν επζχγξακκε φζν θπκαηηζηή255. πσο γξάθεη ν Merleau-

Ponty, αιιειεπηθαιχπηνληαη256. Ο θηιφζνθνο καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα πσο δελ ππάξρεη 

ζθέςε έμσ απφ ην ρξφλν, φπσο δελ ππάξρεη θίλεζε ρσξίο ην ζψκα. ηαλ θνηηάκε πξνζεθηηθά 

έλα ζπκβάλ ηελ ψξα πνπ επηηειείηαη, «ηε ζηηγκή πνπ βηψλεηαη, φια θαίλεηαη λα ζπκβαίλνπλ ζηε 

ηχρε»
257

. Φαίλεηαη πσο ην παξφλ δελ αξθεί, φζν έληνλα θαη αλ βηψλεηαη, γηα λα καο δψζεη ηηο 

απαληήζεηο φζσλ αλαδεηάκε. Ο Merleau-Ponty ζπκπιεξψλεη πσο ηα ηπραία «αληηζηαζκίδνληαη 

θαη μαθληθά απηφο ν θνληνξηφο γεγνλφησλ ζπζζσκαηψλνληαη»
258

 κε ηέηνηνλ ηξφπν πνπ καο 

βνεζά λα ζρεκαηίζνπκε κηα πην νινθιεξσκέλε εηθφλα θαη λα κπνξέζνπκε λα εθθξαζηνχκε 

πάλσ ζε απηφ πνπ αληηιεθζήθακε. ηαλ ινηπφλ βηψλνπκε κηα θαηάζηαζε ή φηαλ θνηηάκε ηελ 

εμέιημή ηεο, δελ είκαζηε ηθαλνί λα ζπλδέζνπκε απφ πξηλ ηνπο παξάγνληεο πνπ ηελ 

δεκηνχξγεζαλ, αιιά ε ηπραηφηεηα πξνθαιεί ηε ζχλδεζε πνιιψλ αζηάζκεησλ παξαγφλησλ, θαη 

καο νδεγεί ζε θάηη ζπγθεθξηκέλν, γηα ην νπνίν δελ κπνξνχζακε λα ππνινγίζνπκε ηελ θαηάιεμή. 

Πνιιά ηπραία, ζησπειά, θαη αζέαηα ζπκβάληα, γελλνχλ έλα γεγνλφο ηθαλφ λα ηεζεί ππφ 

αλζξψπηλε επίβιεςε θαη αλάιπζε. Γελ ππάξρεη επηινγή γηα λα θαηαλνήζνπκε ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, δελ είλαη ην έλα ή ην άιιν, λα δψζνπκε έκθαζε ζε εθείλν θαη λα 

απνθιείζνπκε ην άιιν, αιιά αλαγθαία ζπλδένπκε φιεο ηηο πιεπξέο θαη ηνπο ηξφπνπο χπαξμεο, 

απηνθαινχκαζηε λα βξνχκε ην λφεκα θαη ηηο ζρέζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη, αθνχ φια δξνπλ 

θάησ απφ ηελ δνκή ηνπ Δίλαη
259

. Κάζε ηπραίν γεγνλφο θέξεη κηαλ αιήζεηα, αξθεί λα βξνχκε πψο 

                                                           
253

ην γαιιηθφ πξσηφηππν ππάξρεη ε ιέμε fontdate, φπσο επηζεκαίλεη ν κεηαθξαζηήο (βι. M. Merleau-Ponty, 

Signes, φ.π., ζ.20 & ζηελ ειιεληθή έθδνζε ησλ Σεκείσλ, ζ. 29), 
254

Βι. M. Merleau-Ponty, Σεκεία, φ.π., ζ. 29. 
255

Ο Merleau-Ponty παξαιιειίδεη ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα κε ην θχκα, ην νπνίν πξέπεη λα βξνχκε πσο ζρεκαηίζηεθε, 

ψζηε λα κπνξέζνπκε λα κεηαθέξνπκε ην παξειζφλ ζην κέιινλ. «‟ απηφ ην θχκα πνπ ν αθξφο ηνπ είλαη ν αθξφο 

ηνπ παξειζφληνο θαη ε θνξπθή ηνπ ε θνξπθή ηνπ κέιινληνο», αλ βξνχκε πσο δεκηνπξγήζεθε «ζα είκαζηε ζε ζέζε 

λα ην αλαπαξηζηνχκε θαηά ηξφπν λέν» (βι. Μ. Merleau-Ponty, ΤνΜάηη θαη ην πλεχκα, φ.π., ζ. 95).  
256

Βι. M. Merleau-Ponty, Σεκεία, φ.π., ζ. 29. 
257

Αιιά απηφ πνπ ζα έπξεπε λα αληηιεθζνχκε είλαη «ηνλ ηχπν κηαο κνλαδηθήο ζπκπεξηθνξάο έλαληη ηνπ άιινπ, ηεο 

Φχζεο, ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ ζαλάηνπ, έλαλ νξηζκέλν ηξφπν κνξθνπνίεζεο ηνπ θφζκνπ, ηνλ νπνίν ν ηζηνξηθφο 

νθείιεη λα είλαη ηθαλφο λ‟ αλαιάβεη εθ λένπ θαη λα επσκηζηεί» (βι. Μ. Merleau-Ponty, Φαηλνκελνινγία ηεο 

αληίιεςεο, φ.π., ζ. 32). 
258

«(…)ζρεδηαγξάθνπλ έλαλ νξηζκέλν ηξφπν λα πάξεηο ζέζε έλαληη ηεο αλζξψπηλεο θαηάζηαζεο, έλα ζπκβάλ κε 

νξηζηηθφ πεξίγξακκα, γηα ην νπνίν κπνξείο λα κηιήζεηο» (βι. απηφζη). 
259

Βι. φ.π., ζ. 33. 
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ζπλδέεηαη θαη κε πνηα πξάγκαηα -αλ απηφ είλαη δπλαηφλ-, θαη έπεηηα λα θηάζνπκε ζην θέληξν 

ηνπ λνήκαηνο, ην νπνίν ζθνξπίδεηαη κε ρίιηνπο ηξφπνπο, ψζηε λα θηάζνπκε «[ζ]ηνλ κνλαδηθφ 

ππξήλα ππαξμηαθήο ζεκαζίαο πνπ εθθξάδεηαη ζε θάζε κηα πξννπηηθή»
260

. 

Δθφζνλν θφζκνο απνηειεί ην ρψξν δξάζεο καο, πψο κπνξνχκε λα νξίζνπκε έλα ηζηνξηθφ 

γεγνλφο αθνχ, φπσο είδακε, ν παξάγνληαο „ηχρε‟ δελ κπνξεί λα ππνινγηζηεί κε αθξίβεηα; Έλα 

γεγνλφο παίξλεη ηζηνξηθέο πξνεθηάζεηο φηαλ ν ζηνραζκφο είλαη νινθιεξσκέλνο, πεξλά δειαδή 

κέζα απφ ηελ ηζηνξία κηαο ζεσξίαο, πξνζηίζεηαη ζηηο εμσηεξηθέο εξκελείεο θαη εηζάγεη θάηη 

θαηλνθαλέο σο πξνο ηηο αηηίεο θαη ην λφεκα ζε θάπνηα χπαξμε. Μηα ζθέςε αλαθέξεηαη ζε θάηη 

πνπ ππάξρεη ζηνλ θφζκν, γη‟ απηφ κπνξεί λα ζπλαληήζεη ην παξειζφλ ηεο ζε κηα πξνγελέζηεξε 

ζεσξία, δαλείδεηαη φζα ηελ αθνξνχλ απφ φζα ζπκβαίλνπλ ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή, 

πξνζθέξνληάο καο ζην ηέινο κηα αλαδηαηχπσζε ηνπ λνήκαηνο. Ο Merleau-Ponty πεξηγξάθεη ηε 

δηαδξνκή πξνο ην λφεκα σο κνλφδξνκν, γξάθνληαο πσο, «αθνχ είκαζηε ζηνλ θφζκν, είκαζηε 

θαηαδηθαζκέλνη ζην λφεκα, θαη δελ κπνξνχκε νχηε λα θάλνπκε νχηε λα πνχκε ηίπνηα πνπ λα 

κελπάξεη έλα φλνκα ζηελ ηζηνξία»
261

. Δπαλεξρφκαζηε έηζη, ζηε ζέζε ηνπ Merleau-Pontyφπνπ ε 

παξνπζία καο κέζα ζηνλ θφζκν δελ κπνξεί παξά λα είλαη δήισζε ηεο ελζψκαηεο θαη ρξνληθήο 

καο χπαξμεο. Δθφζνλ είκαζηε κέζα ζην ρξφλν, είκαζηε ππάξμεηο ηζηνξηθέο, θαη νηηδήπνηε 

ηζηνξηθφ έρεη λφεκα, αθνχ έρεη ζέζε θαη δηάξθεηα. 

1.7.2 πλείδεζε θαη ζθέςεηο 

Βξηζθφκαζηε ζε ζπλερή επαθή κε ηνλ θφζκν˙ ηνλ ζπλαληάκε ζε φιεο ηνπ ηηο εθθάλζεηο. 

κσο ν Merleau-Ponty καο θαιεί λα βξνχκε ην ζεκείν επαθήο, ηε ζρέζε δηαζηαχξσζεο, λα 

ζηακαηήζνπκε γηα ιίγν ηελ θίλεζε πνπ επηηειείηαη δηαξθψο. Μφλν έηζη ζα αληηιεθζνχκε πψο ε 

ζθέςε καο δηαθαηέρεηαη απφ παγησκέλεο αληηιήςεηο, ηηο νπνίεο πξέπεη λα μερσξίζνπκε θαη λα 

απνβάινπκε, ψζηε λα κείλνπλ νη πην πξνζσπηθέο ζεκαηνδνηήζεηο. Δθείλν πνπ επηδηψθεη ην 

ζθεπηφκελν ππνθείκελν δελ είλαη απιψο λα εξκελεχζεη ηνλ θφζκν ζε ζπλεξγαζία κε άιιεο 

ζπλεηδήζεηο, αιιά κάιινλ απνδεηά λα ηνπνζεηεζεί έμσ απφ απηή ηε ζχλδεζε γηα λα βξεη ηνλ 

εαπηφ ηνπ. Σν ππνθείκελν ηνπ Merleau-Ponty «ηεληψλεη ηα λήκαηα αλαθνξηθφηεηαο πνπ καο 

δέλνπλ κε ηνλ θφζκν γηα λα ηα θαλεξψζεη, απηή κφλν είλαη ε ζπλείδεζε ηνπ θφζκνπ, γηαηί ηνλ 

απνθαιχπηεη μέλν θαη παξάδνμν»
262

. Ζ ελφηεηα ηνπ θφζκνπ πξνυπάξρεη ηεο γλψζεο θαη ηεο 

πξάμεο πνπ ζα καο ηε βεβαηψζνπλ, απηή βξίζθεηαη ήδε εθεί θαη ηε βηψλνπκε δεκηνπξγεκέλε. Ο 

θφζκνο ππάξρεη πξηλ απφ ηε ζχλδεζή κνπ καδί ηνπ κέζσ ηεο ζπλείδεζεο
263

. Σν ππνθείκελν δελ 
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Απηφζη. 
261

Βι. φ.π., ζζ. 33-34. 
262

Ση είλαη απηή ε αλαθνξηθφηεηα; πσο εμεγεί ν Merleau-Ponty ζηε ΦΑ είλαη «ε ελφηεηα ηνπ θφζκνπ, πξνηνχ θαλ 

ηεζεί απφ ηε γλψζε θαη κε κηα πξάμε ξεηήο αλαγλψξηζεο, [ε νπνία] βηψλεηαη ζαλ ήδε δεκηνπξγεκέλε ή ήδε 

παξνχζα». Δίλαη απηή πνπ ζα κπνξέζνπκε λα αληηιεθζνχκε αλ επηζηξέςνπκε ζηα πξάγκαηα, θαη ην κέζν πνπ 

πξνηείλεη ν Merleau-Ponty ψζηε λα ην πεηχρνπκε είλαη ε εθθξαζηηθή δεκηνπξγία (βι. M. Merleau-Ponty, 

Φαηλνκελνινγία ηεο αληίιεςεο, φ.π., ζζ. 30-31). 
263

Τπάξρεη κηα ππφξξεηε ή θαη ξεηή δηάθξηζεηεοζπλείδεζεο (κε ηε ζπκβαηηθή έλλνηα ηεο 

λνεηηθήοζπλεηδεηφηεηαο): ηεο ζπλείδεζεο πνπ είλαη επεμεξγαζκέλε ππφ ηε κνξθή ελλνηψλ θαη κηαο επξχηεξεο, 

θάπσο αζέαηεο ζην κεγαιχηεξν κέξνο, ηεο ζπλεηδεηφηεηαο.Μηαο ζπλεηδεηφηεηαο (νηνλεί) ζσκαηηθήο. Γηα 
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ειέγρεη ηα πάληα, δελ απνδίδεη αμίεο θαη δελ εμαξηά απφ ηε ζθέςε θαη κφλν ηελ πνιιαπιφηεηα 

θαη ηελ πνιπζπλδεηηθφηεηα ηνπ θφζκνπ. Γηα παξάδεηγκα, ε θαληαζία είλαη απαξαίηεηε ηφζν 

ζηηο αηζζήζεηο φζν θαη ζηε γλψζε, γηαηί εθηειεί ρξέε ζπλεθηηθνχ θξίθνπ κεηαμχ ησλ 

ζπλεηδήζεσλ. Απφ ηελ κεξηά ηνπ Husserl ε ζπλείδεζή δελ ρξεηάδεηαη λα επεθηαζεί πξννδεπηηθά 

πξνο ηα έμσ γηα λα βξεη ηνπο ζθνπνχο ηεο, αιιά πξέπεη λα πηζηέςνπκε ζηελ αλαγθαηφηεηα ηεο 

σο ζρεδίνπ ηνπ θφζκνπ
264

. Ζ πνξεία ηεο βξίζθεηαη ζε ζπλερή αλαθνξά πξνο ηνλ θφζκν, δελ ηνλ 

γλσξίδεη αιιά απνηειεί ζθνπφ ηνπ.Καηαιήγνπκε πσο, γηα ηνλ Merleau-Ponty, ππάξρεη 

επηθνηλσλία κεηαμχ εαπηνχ θαη θφζκνπ, ηε ζπλαληψ εληφο κνπ, ηελ επηβεβαηψλσ κε ηηο πξάμεηο 

κνπ πνπ πξνέξρνληαη είηε απφ ηηο επηζπκίεο κνπ είηε απφ ηηο αληηιήςεηο κνπ. Σε ζηηγκή ηεο 

επηθνηλσλίαο κνπ κε ηνλ θφζκν θαη ηνπο άιινπο ςάρλσ λα βξσ ηνλ πην θαζαξφ ηξφπν 

αλάγλσζεο φζσλ ζπλαληψ, γηα λα θαηαλνήζσ φζα ζηνηρεία ηνπ εμσηεξηθνχ θφζκνπ 

αθνκνηψλνληαη απφ κέλα θαη βγαίλνπλ πάιη πξνο ηα έμσ, πάληα φκσο θνπβαιψληαο θάηη δηθφ 

κνπ καδί ηνπο. Γηα φια απηά απαηηείηαη ε δηαδηθαζία ηεο λφεζεο, ε νπνία καο δίλεη ηελ αιήζεηα 

ησλ πξαγκάησλ. Χζηφζν, κε ηελ αλαθνξηθφηεηα δηεπξχλνληαη ηα φξηα, θαζψο «είηε πξφθεηηαη 

γηα έλα αληηιεπηφ πξάγκα, είηε γηα έλα ηζηνξηθφ γεγνλφο, είηε γηα κηα θηινζνθία, λα 

θαηαιαβαίλνπκε πάεη λα πεη λα ζπιιακβάλνπκε ηελ ζπλνιηθή πξφζεζε»
265

. Γελ αξθεί ινηπφλ ε 

αλαπαξάζηαζε
266

, νη θπζηθέο ηδηφηεηεο, ε ηζηνξία θαη νη ηδέεο, αιιά ρξεηάδεηαη ην πξνζσπηθφ 

ζηίγκα, ε ζεκαζία πνπ απνδίδεη ε χπαξμε, απηή ε αληαλάθιαζε, ε αλαθνξά ηεο ζθέςεο καο ζε 

θάηη. 

Ο θαηλνκελνινγηθφο θφζκνο είλαη απηφο πνπ δηαθαίλεηαη ζηε δηαηνκή ησλ εκπεηξηψλ κνπ θαη 

ησλ εκπεηξηψλ ηνπ άιινπ
267

. Γελ είλαη ε εμήγεζε ελφο πξνυπάξρνληνο Δίλαη, αιιά ε 

επηβεβαίσζε ηεο χπαξμήο ηνπ. Αληίζηνηρα, ε θηινζνθία δελ αλαδηαηππψλεη κηα πξνυπάξρνπζα 

                                                                                                                                                                                           

παξάδεηγκα, ζε απηή ηελ πεξίπησζε δελ κπνξεί παξά λα αλαθεξζνχκε ζηελ πξψηε απφ ηηο δχν έλλνηεο ηεο 

ζπλείδεζεο-ζπλεηδεηφηεηαο. Ζ δεχηεξε πεξηιακβάλεη ηελ πξψηε αιιά δελ εμαληιείηαη ζε απηήλ. 
264

«Σν δεηνχκελν δελ είλαη λα εληζρχζνπκε ηελ αλζξψπηλε ζπλείδεζε κε κηα απφιπηε ζθέςε, (…), είλαη λα 

αλαγλσξίζνπκε ηελ ίδηα ηε ζπλείδεζε σο πξφζηαγκα ηνπ θφζκνπ, πξννξηζκέλε γηα έλαλ θφζκν ηνλ νπνίν νχηε 

πεξηιακβάλεη νχηε θαηέρεη, αιιά πξνο ηνλ νπνίν θαηεπζχλεηαη αθαηάπαπζηα». Ζ απνβιεπηηθφηεηα ηεο πξάμεο 

αθνξά ζηηο θξίζεηο θαη ηηο επηζπκίεο καο. Τπάξρεη γηα λα επηβεβαηψζεη ηε θπζηθή έλσζή καο κε ηνλ θφζκν, θαη κε 

ηε ζεηξά ηεο θαλεξψλεηαη ζηηο επηζπκίεο, ζηνπο ππνινγηζκνχο, ζην ηνπίν γχξσ καο παξά ζηε γλψζε καο γηα ηα 

αληηθείκελα. Σέινο καο δίλεη φια φζα ρξεηάδνληαη γηα λα γίλνπλ απηά θαηαλνεηά απφ εκάο. Απηά γξάθεη ν Merleau-

Ponty αλαθεξφκελνο ζηνλ Husserl θαη ζηελ Κξηηηθή ηεο θξηηηθήο δχλακεο (βι. Μ. Merleau-Ponty, Φαηλνκελνινγία 

ηεο αληίιεςεο, φ.π., ζ. 31). 
265

Ο Merleau-Ponty θάλεη επίζεο ιφγν γηα θαηλνκελνινγία ηεο γέλεζεο: φηαλ κηιάκε γηα θαηαλφεζε ελφο ηζηνξηθνχ 

γεγνλφηνο ή ελφο αληηιεπηνχ πξάγκαηνο είηε κηαο θηινζνθίαο απηφ ζεκαίλεη πσο ην ζπιιακβάλνπκε ζηελ ζπλνιηθή 

ηνπ πξφζεζε. ηηο δηαζηάζεηο ηεο ηζηνξίαο θάζε ηη έρεη ζεκαζία, ε θίλεζε ηνπ ελφο, ηα ιφγηα ηνπ άιινπ, ελψ ε 

πηνζέηεζε απφ κέξνπο καο κηαο παγησκέλεο αληίιεςεο εθθξάδεη αδηαθνξία θαη δειψλεη ηελ απνδνρή κηαο 

θαηάζηαζεο (βι. απηφζη). 
266

πσο είδακε δελ ππάξρεη απφιπηε αιήζεηα, γη‟ απηφ θαη ε έθθξαζε δελ κπνξεί παξά λα καο δίλεη έλα κέξνο 

απηήο. Κάζε πξνζπάζεηα αλαπαξάζηαζεο είλαη απηφ αθξηβψο: πξνζπάζεηα, κηα ελαιιαγή ηνπ πξαγκαηηθνχ. Ζ ίδηα ε 

ηέρλε καο δηδάζθεη ηηο άπεηξεο δπλαηφηεηεο αλαδφκεζεο ηνπ θφζκνπ, ηηο πνηθίιεο δηαζηάζεηο ηνπ, κέζα απφ 

ρξψκαηα θαη πθέο, ιέμεηο θαη παχζεηο, ζχκβνια ή πηζηέο απεηθνλίζεηο παξακέλνληαο κηα δπλαηφηεηα εξκελείαο ηνπ 

αληηιεπηνχ θφζκνπ. 
267

Γηα ηνλ Merleau-Ponty ν θαηλνκελνινγηθφο θφζκνο «δελ ζπληζηά θαζαξφ είλαη, αιιά ην λφεκα πνπ δηαθαίλεηαη 

εθεί φπνπ ηέκλνληαη νη εκπεηξίεο κνπ (…) θαη νη εκπεηξίεο ηνπ άιινπ», θαη ζπκπιεξψλεη πσο «ε θηινζνθία δελ 

είλαη αληαλάθιαζε κηαο πξφηεξεο αιήζεηαο, αιιά θαηά θάπνηνλ ηξφπν ε ηέρλε ηεο πξαγκαηνπνίεζεο κηαο 

αιήζεηαο» (βι. φ.π., ζζ. 34-35). 
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αιήζεηα, αιιά απνηειεί πξαγκάησζε ηεο αιήζεηαο, φπσο θαη ε ηέρλε
268

. Ζ θηινζνθία αλήθεη 

ζηνλ θφζκν θαη πξνζπαζεί λα ζπκπιεξψζεηηα ελδερφκελα ηνπ θφζκνπ κέζσ ηεο ζθέςεο, θαη 

απηφ ζπληζηά έλα είδνο ηνπ πξάηηεηλ. Ο θφζκνο θαη νη ζθέςεηο (νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζε απηφλ) 

δελ πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη σο πξνβιήκαηα, ησλ νπνίσλ αλαδεηνχκε ηε ιχζε, αιιά σο 

κπζηήξηα πνπ κπνξνχλ λα εμεγεζνχλ κε πνηθίινπο ηξφπνπο, αθξηβψο γηαηί εκείο ζέηνπκε ηα 

δεηήκαηα ελψ ηαπηφρξνλα βξηζθφκαζηε εληφο ηνπ ίδηνπ κπζηεξίνπ γηα ην νπνίν επηζπκνχκε 

απαληήζεηο. Δθείλν πνπ θάλεη ε θηινζνθία είλαη λα ζηξέςεη ην βιέκκα ηεο ζηνλ θφζκν: καο 

θαιεί «λα μαλακάζνπκε λα βιέπνπκε ηνλ θφζκν»
269

. Αξρηθά ππνινγίδνπκε ηα 

πξάγκαηα.Κνηηάκε ηνλ θφζκν γχξσ καο, αληηιακβαλφκαζηε ηα πξάγκαηα θαη ηνπο άιινπο πνπ 

βξίζθνληαη ζην δηθφ καο πεδίν. θεπηφκελνη ηνλ θφζκν πνπ βιέπνπκε, θαη γηα ηνλ νπνίν είκαζηε 

νξαηνί, γηλφκαζηε νη ζπγγξαθείο ηεο πξνζσπηθήο καο ηζηνξίαο, θαη έηζη πεξλάκε ζηελ πξάμε. 

Δίηε κηιάκε γηα ζθέςε είηε γηα εθαξκνγή ηεο ζθέςεο, έρνπκε κηα πξάμε ε νπνία ζα καο δψζεη 

ηελ αιήζεηα κφλν αθνχ πξαγκαησζεί. Δθείλν πνπ ςάρλεη ε θαηλνκελνινγία είλαη ε ζχιιεςε ηνπ 

κπζηεξίνπ ηνπ θφζκνπ θαη ηνπ ινγηζκνχ, γη‟ απηφ δελ έρεη απνηχρεη, αθνχ, ζχκθσλα κε ηνλ 

Merleau-Ponty, ε θηινζνθία αλαδηπιαζηάδεηαη επ‟ αφξηζηνλ
270

. Ζ θηινζνθία ςάρλεη ζπλερψο ην 

λφεκα ηνπ θφζκνπ θαη ηεο ηζηνξίαο ηελ ψξα πνπ απηά ζπκβαίλνπλ, θαη δελ απνθιείεη ηηο 

ζπλεηδήζεηο απφ απηή ηελ αλαδήηεζε
271

. 

1.7.3 Απφ ηνλ Husserl ζηε γιψζζα 

Ο Merleau-Ponty ππνζηεξίδεη πσο απηά πεξί ησλ νπνίσλ δελ είλαη μεθάζαξε ε 

θαηλνκελνινγηθή αλαγσγή ηνπ Husserl, είλαη, πξψηνλ, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν πξέπεη λα 

απνκαθξπλζνχκε απφ ηνλ θφζκν γηα λα κπνξέζνπκε λα ηνλ ζπιιάβνπκε ζηελ παξαδνμφηεηά 

ηνπ, θαη, δεχηεξνλ, πσο φηαλ έξζνπκε ζε ξήμε καδί ηνπ, δελ ζα βξνχκε ηα αίηηα ηεο αλνδηθήο 

ξνήο ηνπ θφζκνπ, ηεο πξννδεπηηθήο θίλεζεο πνπ επηηειεί
272

. Αλ ήκαζηαλ ην απφιπην 

ππνθείκελν πνπ εμαξηά ηνλ θφζκν θαη ηνπ δίλεη λφεκα, επεηδή ππάξρεη θαη δίλεη ζεκαζίεο ζηελ 

χιε, ηφηε ζα βάδακε ην cogito ζην πην ςειφ βάζξν, πάλσ θαη έμσ απφ ηνλ θφζκν, θαη ζα 

θνηηάγακε ηνλ θφζκν απφ εθεί. Αιιά είκαζηε άκεζα ζπλδεδεκέλνη κε ηνλ θφζκν, επηθνηλσλνχκε 

κε απηφλ, νη ζθέςεηο καο κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ρξνληθά δείρλνληαο ηε ξνή ελψ ηαπηφρξνλα 

πξνζπαζνχλ λα ηελ ζπιιάβνπλ. Δλ ηέιεη, γηα ηνλ Merleau-Ponty, ε απνβιεπηηθφηεηα δελ 

ζηεξίδεηαη ζηνλ ηδεαιηζκφ αιιά ζηνλ ππαξμηζκφ
273

, ζε κηα ππαξθηηθή ζεκειίσζε ηεο ίδηα ηεο 

πξάμεο ηεο απφβιεςεο. Ζ απφβιεςε απνηειεί ην ζηνηρείν εθείλν πνπ ζα καο δψζεη ηελ επθαηξία 

λα βξνχκε ηε ζέζε καο κέζα ζηνλ θφζκν, θαη είλαη απηή πνπ κπνξεί λα καο απνκαθξχλεη απφ 

κηα ηδεαιηζηηθή, εμ‟ απνζηάζεσο, ζρέζε κε απηφλ. «Δίκαζηε ζηνλ θφζκν», θαη απηφ ην 

                                                           
268

Ζ ινγηθφηεηα καο παξέρεη ηε βεβαηφηεηα ησλ ζρέζεσλ καο κε ηνλ θφζκν, αθνχ ηίπνηα άιιν δελ ρξεηάδεηαη γηα λα 

εμεγεζνχλ νη ζρέζεηο απηέο παξά νη εκπεηξίεο καο, έηζη φπσο ηηο αληηιακβαλφκαζηε, «(…) αλά πάζα ζηηγκή 

παξεπξηζθφκαζηε ζην ζαχκα ηεο δηαζχλδεζεο ησλ εκπεηξηψλ, θαη θαλείο δελ μέξεη θαιχηεξα απφ καο πψο 

ζπκβαίλεη, εθφζνλ εκείο είκαζηε απηφο ν θφκβνο ζρέζεσλ» (βι. φ.π., ζ. 35). 
269

Απηφζη. 
270

Βι. φ.π., ζ. 36. 
271

Απηφζη. 
272

Βι. M. Merleau-Ponty, Πξννίκην ζηελ „Φαηλνκελνινγία ηεο αληίιεςεο‟, φ.π., ζ. 31. 
273

Βι. φ.π., ζ. 32. 
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«είκαζηε» ην απνδεηθλχεη ε νξαηή καο φςε, ην ίδην καο ην ζψκα. ζα ζηνραδφκαζηε έρνπλ ζέζε 

ζηε ξνή ηνπ ρξφλνπ, θαη, φπσο ήδε ιέρζεθε,δελ ππάξρεη νινθιεξσηηθή ζθέςε, κηα ηειηθή 

αιήζεηα
274

. Ο θηιφζνθνο πάληα ζα αλαξσηηέηαη. Γη‟ απηφ ε θαηλνκελνινγηθή αλαγσγή δελ θάλεη 

ιφγν γηα ηδεαιηζκφ θαη δχλακε ηεο ζθέςεο, αιιά γηα κηα χπαξμε πνπ είλαη-ζηνλ-θφζκν. 

πσο γηα ηε θαηλνκελνινγηθή αλαγσγή, έηζη θαη γηα ηελ έλλνηα ηεο νπζίαο ηνπ Husserl 

πξνθχπηνπλ αζάθεηεο πνπ ν Merleau-Ponty ζέιεη λα θαιχςεη. πσο είδακε πην πάλσ γηα ηνλ 

Husserl, ε αλαγσγή έρεη δχν ραξαθηεξηζηηθά: είλαη ππεξβαηνινγηθή θαη θαηλνκεληθή-εηδεηηθή, 

δειαδή πξέπεη λα απνζηαζηνπνηεζνχκε απφ ηνλ θφζκν, έηζη φπσο ηνλ αληηιακβαλφκαζηε, γηα λα 

κπνξέζνπκε λα ηνλ θαηαλνήζνπκε θηινζνθηθά. Σν λα ζέζνπκε ρσξνρξνληθά φξηα ψζηε λα 

βξνχκε ηελ αιήζεηα ηνπ θφζκνπ, δελ ζα καο νδεγήζεη ζηελ νπζία ηνπ, ε νπνία δελ είλαη ν 

ζθνπφο αιιά ν ηξφπνο γηα λα θηάζνπκε ζηελ πξψηε καο επαθή κε ηνλ θφζκν. Οη νπζίεο 

βνεζάλε ρσξίο λα απνηεινχλ ην θαζ‟ εαπηφ αληηθείκελν ηεο θηινζνθίαο. Δίλαη απαξαίηεηεο ζηε 

θαληαζία καο, ζηηο ηδέεο καο, ψζηε λα θηάζνπλ λα μερσξίζνπλ ην θαληαζηηθφ απφ ην 

πξαγκαηηθφ. Απηφ γηαηί είκαζηε ηφζν εληαγκέλνη ζηνλ θφζκν πνπ δελ δηαθξίλνπκε ην θαηψθιη 

πνπ ρσξίδεη ηε βησκέλε χπαξμή καο απφ φζα αλήθνπλ ζε απηήλ σο ηδέεο, έλλνηεο, επηζπκίεο, 

πξνζδνθίεο γηα ην κέιινλ. Σέινο, γηα ηνλ Husserl νη νπζίεο θνπβαιάλε φζεο ζρέζεηο θαηέθηεζε 

ε εκπεηξία, θαη γη‟ απηφ δελ κπνξνχλ λα πάξνπλ ζέζε έμσ απφ ηελ χπαξμε˙ ζα ηηο ραξαθηήξηδα 

εκπεηξηθά ρξσκαηηζκέλεο. Αλ αθφκε ην δνχκε ζε ζρέζε κε ηε γιψζζα θαη ην λφεκα, απηφ πνπ 

ζέιεη λα πεη ε γιψζζα δελ έρεη λα θάλεη κφλν κε ηε ιέμε θαη ην λφεκα πνπ καο έδσζε ε 

ζπλείδεζε, αιιά ε ζπκβνιή ηεο πξνζσπηθήο εκπεηξίαο νξίδεη ηε ζεκαζία θάζε ιέμεο πνπ 

ζπλαληάκε
275

. Οη νπζίεο θνπβαιάλε ηελ χπαξμε καδί ηνπο. Ζ γιψζζα φκσο θαίλεηαη λα θιείλεη 

κέζα ηεο ηηο νπζίεο ρσξηζκέλεο, θαη απηή ε ηδέα κάιινλ γίλεηαη εθαιηήξην γηα ηνλ Merleau-

Ponty νχησο ψζηε λα εκβαζχλεη ζηε ζρέζε γιψζζαο θαη αληίιεςεο. Φαηλνκεληθά, νη νπζίεο, 

ππάξρνπλ απνκνλσκέλεο, αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δνπλ ζηελ ίδηα ζπλείδεζε ε νπνία ηηο 

δεκηνχξγεζε. Ίζσο κπνξνχκε λα κηιάκε γηα απηναλαθνξηθφηεηα. κσο, νξζφ ζα ήηαλ λα 

μεθαζαξηζηεί πσο ε νπζία ηεο ζπλείδεζεο δελ εμαξηάηαη απφ ηελ ιεθηηθή ζεκαζία πνπ δίλεη ε 

ζπλείδεζε. Ζ νπζία ηνπ θφζκνπ δελ ςάρλεη ηελ ηδέα πνπ πξαγκαηψλεηαη ζην ιφγν, αιιά 

αλαδεηά ηελ πξαγκαηηθή ζεκαζία πνπ θαηνηθεί εληφο καο πξηλ ηεο δψζνπκε ραξαθηεξηζηηθά. 

Δπαλεξρφκαζηε έηζη ζε έλα πξνεγνχκελν ζπκπέξαζκα: ζα καο βνεζνχζε αλ αλαδεηήζνπκε ηελ 

θαζαξή γλψζε ζηελ πξσηαξρηθή εκπεηξία. Δπίζεο, αο κελ μερλάκε πσο ζπλππάξρνπκε κε άιιεο 

ππάξμεηο πνπ έρνπλ θαη απηέο ην δηθφ ηνπο ηξφπν επηθνηλσλίαο κε ηνλ θφζκν. Γηα ηνλ ίδην ιφγν 

πνπ εκείο δελ κπνξνχκε λα θηάζνπκε ζηελ απφιπηε, ζηελ κέρξη ηέινπο, αλαγσγή, θαη λα 

ζέζνπκε ηνπο εαπηνχο καο θχξηνπο ηνπ θφζκνπ ηνχηνπ, έηζη θακία ζθέςε δελ κπνξεί λα θιείζεη 

κέζα ηεο φιν ην πεξηερφκελφ ηεο. Κακία ζθέςε δελ κπνξεί λα δηαηππψζεη εμαληιεηηθά φιε ηεο 

ηε δπλακηθή εθφζνλ είλαη ξνή, εμέιημε, αιιαγή, κεηαηφπηζε. Ζ ζθέςε κεηαθέξεη ζεκεία θαη 

κεηαθέξεηαη απφ απηά, κπνξεί λα είλαη θαλεξή, αιιά φρη ζε φιεο ηεο ηηο δηαζηάζεηο θαη φρη πξνο 

φινπο ηνπο δέθηεο ηνπ κελχκαηνο ην νπνίν εθπέκπεη. πκπεξαζκαηηθά, ζε ζρέζε κε ηελ 

αλαθνξηθφηεηα, δελ ππάξρεη κηα ηέιεηα αιήζεηα, δελ ππάξρεη παγησκέλε αληίιεςε, γηαηί ε 
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Βι.φ.π., ζ. 25. 
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Απηφζη. 
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ζθέςε αλαβιχδεη εθ ησλ έζσ θαη αλαθέξεηαη ζηνλ θφζκν. Φάρλνπκε ζπλερψο, αλ φρη γηα κηα 

λέα αιήζεηα, ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ επηβεβαίσζε φζσλ ζπλέζεζε ε ζθέςε καο κέζα ζηνλ βησκέλν 

ρξφλν. Απηφ θάλεη ε θηινζνθία: «είλαη κηα αλαλενχκελε εκπεηξία ηνπ δηθνχ ηεο μεθηλήκαηνο», 

θαη φπνηνο εθεζπράδεη ζε φζα ζπιιακβάλεη ν θνηλφο λνπο έρεη εγθισβηζηεί ζην ςέκα, έρεη 

θνιιήζεη ελψ φια γχξσ ηνπ αιιάδνπλ θαη απηφο δελ ην αληηιακβάλεηαη
276

.  

Σν „εγψ‟ δελ είλαη ε απάληεζε ζηα εξσηήκαηα ηεο θηινζνθίαο. Γελ έρσ γλψζε κφλν ηνπ 

εαπηνχ, αιιά θαη γλψζε ηνπ άιινπ. Απφ ηε κηα, ην cogito δελ δίλεη ζηελ αληίιεςή κνπ ηε ζέζε 

πνπ έρεη ν „άιινο‟ κέζα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Απφ ηελ άιιε, γηα ηελ δηθή κνπ χπαξμε δελ λνεί 

κφλν ν εαπηφο, βξίζθνκαη ζηηο ζθέςεηο θη άιισλ ππάξμεσλ – φπσο θαη νη ζθέςεηο άιισλ 

ππάξμεσλ βξίζθνληαη εληφο ηεο δηθήο κνπ - θαη απηφ ζίγνπξα απνηειεί άιιν έλα ζηνηρείν πνπ κε 

πξνζδηνξίδεη σο χπαξμε. Ζ λφεζε δελ αξθεί γηα λα νξίζεη εκέλα, ή ηνλ θφζκν, αιιά αλαγλσξίδεη 

ηε ζθέςε κνπ «σο έλα αλαπαιινηξίσην γεγνλφο θαη απνθιείεη παληφο είδνπο ηδεαιηζκφ 

απνθαιχπηνληάο κε σο „είλαη ζηνλ θφζκν‟»
277

. Με νδεγφ ηα εξσηήκαηα ηνπ Husserl 

εθθξαζκέλα ζε κηα λεφηεξε εθδνρή, ν Merleau-Ponty δείρλεη πσο δελ επηδηψθεη απιψο λα βξεη 

ηνπο λφκνπο πνπ δηέπνπλ ηα εγρεηξήκαηα ησλ πξνεγνχκελσλ θηινζφθσλ, αιιά, κε βάζε απηά, 

ζέιεη λα επηζηξέςεη ζηελ αιήζεηα ζέηνληαο κεζνιαβεηή ηελ αληηιεπηηθή εκπεηξία. Ζ δχλακε 

ησλ εξσηεκάησλ πνπ νη άιινη δελ ζθέθηεθαλ, ή κηα κηθξή αιιαγή ηνπ ήδε δηαηππσκέλνπ 

ιφγνπ, ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί επηζηξνθή ζην νξαηφ «φπνπ ην ππνθείκελν νξζψλεηαη 

δνθηκάδνληαο ηελ πξνζθφιιεζε, ηελ θάιπςε θαη ηε ζηέξεζή ηνπ»
278

. ηαλ ην ππνθείκελν 

επηζηξέθεη ζε απηφ πνπ ηνπ έγηλε νξαηφ, θαηαλνεί ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζπλδέεηαη καδί 

ηνπ: πψο γίλεηαη θνκκάηη ηνπ θαη ην νξαηφ θνκκάηη δηθφ ηνπ, πψο ε επαθή „θαιχπηεη‟ κέξε ηεο 

χπαξμήο ηνπ θαη πψο ε άξλεζε ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ νξαηνχ ην απνκαθξχλεη απφ ηνλ εαπηφ ηνπ. 

Με πην απιά ιφγηα, έρνπκε ην βησκέλν γηα εκάο θφζκν θαη ηελ εκπεηξία ηνπ θφζκνπ. Ο θφζκνο, 

φπσο ηνλ παξνπζηάδεη ε επηζηήκε, δελ κπνξεί λα ηαπηηζηεί κε ην πξαγκαηηθφ, γηαηί απηφ πνπ 

θάλεη είλαη λα ςάρλεη ηελ εμήγεζε ζε κηα ζρέζε πνπ επαλαιακβάλεηαη θάησ απφ ηηο ίδηεο 

ζπλζήθεο. ηελ θηινζνθία, φπσο είδακε ζην πξψην κέξνο ηνπ θεηκέλνπ, ε επαλάιεςε
279

 έρεη 

δηαθνξεηηθή δπλακηθή: κνηάδεη κε ηελ αλάθιεζε ηεο πξσηαξρηθήο εκπεηξίαο πνπ εκθαλίδεηαη 

ζην βάζνο θάζε λέαο αληίιεςεο. 

1.7.4 Δπαλάιεςε θαη ακθηβνιία  

Γηα ηνλ Merleau-Ponty απνηειεί γεγνλφο πσο νη φξνη ηεο ζρέζεο είλαη-θφζκνπ 

κεηαβάιινληαη δηαξθψο. Έρνπκε ην αλζξψπηλν νλ κέζα ζην βησκέλν θφζκν, ζε κηα δηαξθή 

αιιειεπίδξαζε, θαη απηφ θάλεη ηνλ θηιφζνθφ καο λα ςάρλεη κηα ζπλείδεζε νξζνινγηθά 
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Βι. φ.π., ζ. 26. 
277

Βι. φ.π., ζ. 24. 
278

Βι. Fr. Châtelet, «Οη Τπαξμηζκνί», ζ. 270. 
279

Ζ ζέζε ηνπ Bergson γηα ηε ζρέζε ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο επαλάιεςεο θαίλεηαη πσο επεξέαζε ζεκαληηθά ηνλ 

Merleau-Ponty. Ο Bergson αλαθέξεη πσο ην παξειζφλ καο σζεί θαη δηαηεξεί έλα κηθξφ κέξνο ηνπο, ζην παξφλ. 

Απηή «επηβίσζε ηνπ παξειζφληνο» απνδεηθλχεη ηε κε δπλαηφηεηα επαλάιεςεο, ηνλ απνθιεηζκφ θάζε πεξάζκαηνο, 

ελφο βηψκαηνο εηο δηπινχλ (βι. Ζ. Bergson, Η Γεκηνπξγηθή εμέιημε, φ.π., ζ. 21). 
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πξνζαλαηνιηζκέλε, πνπ φκσο δεκηνπξγήζεθε εληφο ζπκπηψζεσλ
280

. Έηζη, ε ακθηβνιία γίλεηαη 

ην λέν εξγαιείν ηεο κεξισπνληηαλήο θηινζνθίαο˙ ακθηβνιία φρη κε ηελ θαξηεζηαλή ζεκαζία, 

αιιά κε νληνινγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. Μέζα απφ ην παξάδεηγκα ηεο θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο 

ν θηιφζνθνο καο εμεγεί πψο ε ακθηβνιία νδεγεί ζε θάηη θαηλνχξην ή/θαη δεκηνπξγηθφ, ζπλεπψο 

ζηελ έθθξαζε. Κάζε ηη θαηλνχξην δελ δεκηνπξγείηαη εθ ηνπ κεδελφο: απνηειεί έλα θξάκα ησλ 

εκπεηξηψλ, ησλ γλψζεσλ, ησλ αληηιήςεσλ καο, θαη κε κεζνιαβεηή ην ζψκα καο, κπνξεί λα 

επηζηξέςεη ζηνλ θφζκν. Έηζη ζα κπνξνχζε λα νξηζηεί ε εθθξαζηηθή δεκηνπξγία. Ζ εθθξαζηηθή 

πξάμε επηηειείηαη επίζεο φηαλ δελ δεκηνπξγψ θάηη απαξαηηήησο απφ ην κεδέλ, αιιά φηαλ 

κεηαθξάδσ απηφ πνπ κνπ έγηλε αληηιεπηφ, φηαλ κεηαηνπίδσ ην λφεκα ηνπ ήδε νξαηνχ. Ζ 

ακθηβνιία είλαη ην δηάζηεκα πνπ ελψλεη ηελ αληίιεςε κε ηελ πξάμε, είλαη ν κεζνιαβεηήο ηνπ 

ήδε αληηιεπηνχ θαη ηνπ πιένλ νξαηνχ. 

Ο Merleau-Ponty αθηεξψλεη έλα θείκελν ηνπ ζηνλ Cézanne, φπνπ, παξάιιεια κε ηελ 

παξνπζίαζε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ δσγξάθνπ, παξαζέηεη θάπνηεο απφ ηηο ζεσξίεο ηνπ. Ο 

Sartre, απφ ηελ πιεπξά ηνπ, αθηεξψλεη ζηνλ Flaubert (1821-1880), ν νπνίνο ήηαλ 

επηιεπηηθφο,ηελ ηέηαξηε πεξίνδν ηνπ έξγνπ ηνπ
281

. «Χζηφζν, απηέο νη ζησπέο είλαη κηα γιψζζα, 

γηαηί πξνδίλνπλ κηα πξφζεζε»
282

, γξάθεη ν Sartre, γηα ηνλ ραξαθηήξα ηνπ ινγνηέρλε θαη γηα ην 

πψο ε παηδηθή ηνπ ειηθία επεξέαζε ηε κεηέπεηηα εμέιημή ηνπ. Ο Flaubert απφ ego κεηαηξέπεηαη 

ζε έλα alterego, θαη ζε κηα ζηηγκή ζχγθξνπζεο «βηψλεη ην παξειζφλ ηνπ σο απφιπην πξνζηαγκφ 

ηνπ κέιινληνο θαη γίλεηαη ελεξγφ ζηνηρείν κε απφιπηε ππνηαγή ζην ζψκα ηνπ, πνπ είλαη 

ηαπηφρξνλα θαη ην πλεχκα ηνπ»
283

. Δδψ θαίλεηαη πάιη ε ζχλδεζε ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο θνηλσλίαο 

κε ηελ αλζξψπηλε χπαξμε, αθνχ παξειζφλ θαη κέιινλ ζπλαληηνχληαη ζην ελζψκαην ππνθείκελν. 

Μνηάδεη κε λεχξσζε ηζηνξηθή θαη θνηλσληθή, ε νπνία δελ θαηαιχεη ηελ ειεπζεξία, αιιά γίλεηαη 

ειεπζεξία, θαη ε ειεπζεξία κε ηε ζεηξά ηεο λεχξσζε. Ο Sartre θαηαιήγεη, ζχκθσλα κε ηνλ 

Châtelet, ζην εμήο: φινη είκαζηε ππνθείκελα ηεο ηζηνξίαο. Γηα ηνλ Flaubert ε ζπκκεηνρή ζηελ 

ηζηνξία, ε δξάζε, δελ είλαη κφλν δπζθνιία αιιά θαη αξξψζηηα
284

. Ο ίδηνο παιεχεη ρξφληα γηα 
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«Θέιεη λα είλαη ζπλείδεζε ηεο νξζνινγηθφηεηαο κέζα ζηελ ζπκπησκαηηθφηεηα» (βι. Fr. Chatelet, «Οη 

Τπαξμηζκνί», φ.π., ζ. 258). 
281

Σελ ηέηαξηε πεξίνδν ζχκθσλα κε ηνλ δηαρσξηζκφ πνπ θάλεη ν Châtelet. Ζ ζρέζε ησλ δχν, Sartre θαη Flaubert, 

παξνπζηάδεηαη κε ζπγθεθξηκέλεο αλαθνξέο (ζζ. 266-275) ζην βηβιίν Φηινζνθία θαη Λνγνηερλία ζηε Γαιιία 1930-

1960. Μέζα απφ ηηο εθηελέζηαηεο παξαπνκπέο κπνξνχκε, φρη απιψο λα αληηιεθζνχκε, αιιά λα δνχκε λα 

δσληαλεχεη ε αιιειεπίδξαζε θηινζνθίαο θαη ινγνηερλίαο (βι. Γ. Πξεινξέληδνο, Φηινζνθία θαη Λνγνηερλία, 1930 -

1960, Αζήλα, εθδ. Παπαδήζεο, 2016). 
282

Βι. Fr. Châtelet, «Οη Τπαξμηζκνί», φ.π., ζ.242. θαη: Δλδηαθέξνλ έρεη ην παξάζεκα πνπ επηζεκαίλεη ν 

Γ.Πξεινξέληδνο ζηνλ πξφινγν ηνπ βηβιίνπ ηνπ Φηινζνθία θαη Λνγνηερλία ζηε Γαιιία 1930 – 1960: ν Sartre ζην 

έξγν ηνπ Τη είλαη ε ινγνηερλία;, γξάθεη γηα ην ζπγγξαθέα, ν νπνίνο θξαηά πάληα θάηη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, αθφκα θαη 

αλ έρεη ηελ πξφζεζε λα γξάςεη φζα πεξηζζφηεξα γλσξίδεη, πάληα κέλεη θάηη λα εηπσζεί, γηαηί ε γιψζζα είλαη 

παξάιεηςε. «Σν ιέεη εμαηξεηηθά ν Sartre: „„Γελ έρεη επηζεκαλζεί αξθεηά φηη έλα εξγν ηνπ πλεχκαηνο είλαη αβίαζηα 

ππαηληθηηθφ. Αθφκα θ‟ αλ ν ζπγγξαθέαο ζρεδίαδε λα δψζεη ηελ πιεξέζηεξε παξάζηαζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ, 

νπδέπνηε ηίζεηαη δήηεκα λα δηεγεζεί ηα πάληα˙ γλσξίδεη πνιχ πεξηζζφηεξα απ‟ φζα ιέεη. Σνχην ζπκβαίλεη δηφηη ε 

γιψζζα είλαη παξάιεηςε. Αλ ζέισ λα επηζεκάλσ ζην γείηνλά κνπ φηη έρεη κπεη κηα ζθήθα απφ ην παξάζπξν, δε 

ρξεηάδνληαη πνιιά ιφγηα. „Πξνζνρή!‟ ή „Δθεί!‟ – αξθεί κηα ιέμε, κηα ρεηξνλνκία˙ άπαμ θαη ηε δεη, απηφ θηάλεη» (βι. 

φ.π., ζζ. 26-7.) 
283

Βι. Fr. Châtelet, «Οη Τπαξμηζκνί», φ.π., ζ. 253. 
284

Βι. φ.π., ζζ. 257-8. 
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λαθηάζεη ζηελ παζεηηθνπνίεζε ηνπ: επηδηψθεη λα θαηαζηήζεη ηνλ εαπηφ ηνπ έλα παζεηηθφ 

ππνθείκελν, λα ληψζεη ζαλ βάξνο ηελ ίδηα ηνπ ηελ χπαξμή θαη ηε δσή. Γηα ηνλ Sartre θάηη ηέηνην 

ζεκαίλεη πσο πθίζηαηαη ηνπο ζθνπνχο πνπ ζέηεη ν ίδηνο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. Χζηφζν, «ν 

θαιιηηέρλεο είλαη κε ηνλ ηξφπν ηνπ ν άλζξσπνο ηεο δξάζεο»
285

, θαη φζν θαη αλ παιεχεη λα ζέζεη 

ηνλ εαπηφ ηνπ εθηφο ηεο ξνήο ηεο ηζηνξίαο θαη ηνπ θφζκνπ (ηεο) ελ ηέιεη, αλαπφθεπθηα, 

εκπιέθεηαη ζε απηήλ –αθφκα θαη φηαλ πξνζπαζεί λα κελ ην θάλεη. Ο Sartre αλαξσηηέηαη αλ 

απηφο ν ηξφπνο δξάζεο ηνπ θαιιηηέρλε εληνπίδεηαη θάπνπ κέζα ζηε δηθή καο αλζξψπηλε πξάμε. 

Ζ επηδίσμε κηαο θηινζνθίαο, ηεο νπνίαο ην δεηνχκελν είλαη ε ακθίδξνκε ζχλδεζε ζθέςεο-

πξάμεο, είλαη κάιινλ λα μεπεξάζεη ην άκεζν γηα λα θηάζεη ζην ζπγθεθξηκέλν, λα ζπιιάβεη ηελ 

πνιιαπιφηεηα γηα λα απνθαιχςεη κέζα ηεο ηελ ελφηεηα, θαη, ηέινο, λα ζπλζέζεη κηα ελνπνηνχζα 

ζεσξία ηνπ αλζξψπηλνπ πεδίνπ
286

, θάηη πνπ ελ κέξεη αθνξά θαη ηνλ Merleau-Ponty. Ενχκε 

ζπλππάξρνληαο εμαξηεκέλα ν έλαο απφ ηνλ άιιν, αιιά απηή ε «εμάξηεζε» δελ πξνθχπηεη απφ 

ην ζπκπέξαζκα πσο είκαζηε ζπλεηδήζεηο πνπ νξίδνπλ ηνλ θφζκν. ρεδφλ απαηηείηαη λα καο 

ζπλδέεη θάηη εμσηεξηθφ, έλαο ηξφπνο φρη κφλν λα απηφ-πξνζδηνξηδφκαζηε, αιιά θαη έλαο ηξφπνο 

λα έηεξν-πξνζδηνξηδφκαζηε. Απηφ δελ κπνξεί λα πξνθχςεη κέζσ ηεο επηθνηλσλίαο ησλ 

ζπλεηδήζεψλ καο, αιιά κέζσ κηαο εμσηεξηθεπκέλεο δηαδηθαζίαο φπνπ «ζα πξέπεη λα είκαη ην 

εμσηεξηθφ κνπ, θαη ην ζψκα ηνπ άιινπ λα είλαη εθείλνο ν ίδηνο»
287

. ε απηήλ ηε θξάζε 

ηνπMerleau-Pontyβξίζθεηαη έλα κέξνο ηνπ νξηζκνχ ηνπ ππνθεηκέλνπ: απηφ πνπ κε ραξαθηεξίδεη 

δελ είλαη κφλν ε εζσηεξηθφηεηά κνπ, ε ζπλείδεζή κνπ, ην πλεχκα κνπ, ε ςπρή κνπ, αιιά θαη ν 

αηζζεηφο θαη αηζζαλφκελνο εαπηφο κνπ, ην ζψκα κνπ.Γελ είκαη κφλν ππνθείκελν ηνπ νξάλ, αιιά 

έρσ ηελ νξαηή κνπ θχζε, απηφ πνπ γίλεηαη ζηνπο άιινπο νξαηφ σο εαπηφο. Με ηε ζεηξά κνπ, 

βιέπσ ζην ζψκα ηνπ άιινπ ηε δηθή ηνπ νξαηή παξνπζία. Αιιά θνηηάδνληαο πξνζεθηηθφηεξα, 

κπνξψ λα αλαθαιχςσ θάπνηα δηάζηαζε ηεο δηθήο κνπ φςεο, έηζη φπσο αληαλαθιάηαη ζηνλ 

άιιν. ην ζψκα ηνπ άιινπ ζπλαληψ εθείλνλ, αιιά ηνλ βξίζθσ λα ζπλαληά θαη απηφο κε ηεζεηξά 

ηνπ ην δηθφ κνπ ζψκα. Δίκαζηε ν έλαο γηα ηνλ άιιν κέξε ηεο νξαηήο πξαγκαηηθφηεηάο καο, 

ζπλεπψο αλαπφζπαζηα ζεκεία θάπνηαο χπαξμεο πέξαλ ηεο δηθήο καο.  
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Βι. φ.π., ζ. 259. 
286

Βι. φ.π., ζ. 260. 
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ηνλ Husserl ε ζεσξία ηνπ alter ego δελ είλαη μεθάζαξε. Ο άιινο ππάξρεη, πξψηνλ, ζαλ εγψ ηνπ εαπηνχ ηνπ, θαη 

δεχηεξνλ, πξνο εκέλα σο άιινο.Ο νξηζκφο ηνπ άιινπ θαη ε πξνβιεκαηηθή ζρέζε ηνπ ego κε ην alter ego ηζρχνπλ 

κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε χπαξμε ηνπ εγψ ή ηνπ άιινπ εμαξηάηαη επί ηεο νπζίαο απφ θάπνηνλ άιιν, φηαλ δελ 

αξθεί δειαδή ε επηζηξνθή ζηνλ εαπηφ. Αθφκε, αλ ζθεπηφκελε ηνλ εαπηφ κνπ ζπλαληήζσ θάπνηνλ άιιν εληφο ηνπ 

εαπηνχ κνπ, ε παξνπζία ηνπ νπνίνπ κε νινθιεξψλεη σο άηνκν, ηφηε κπνξνχκε λα δερηνχκε πσο κνηξάδνκαη ηε 

ζπλείδεζή κνπ κε άιιεο ζπλεηδήζεηο. Κάηη ηέηνην ζα ζήκαηλε ηελ απνθνπή ηνπ εαπηνχ απφ ηελ πξνζσπηθή 

αληίιεςε, δειαδή απφ ηελ δηθή κνπ γλψκε γηα ηνλ εαπηφ κνπ θαη ηα πξάγκαηα γχξσ κνπ. Απηφ δελ ζα πξέπεη λα 

εθιεθζεί σο αξλεηηθή ζπλέπεηα, αιιά κάιινλ σο απφδεημε επηθνηλσλίαο κε ηνλ θφζκν θαη ηνπο άιινπο. πσο ήδε 

επηζεκάλζεθε, δελ είκαη ε απφιπηε πεγή, αλ απηφ ελλνεζεί λνεζηνθεληξηθά, γη‟ απηφ θαη νη αληηιήςεηο κνπ δελ 

κπνξεί λα είλαη απνηέιεζκα πλεπκαηηθήο δηαδηθαζίαο θαη κφλνλ. ,ηη έξρεηαη ζε επαθή κ‟ εκέλα θαη δελ είλαη 

απιψο γξάκκαηα ζε ζεηξηαθή κνξθή, αιιά έρεη θάπνηα ζεκαζία γηα ηελ χπαξμή κνπ, είλαη απφδεημε πσο δελ αξθεί 

ν εαπηφο γηα λα νξηζηνχλ ηα πξάγκαηα. Απηφ γηαηί ρξεηάδεηαη ε ζπλείδεζε ησλ άιισλ, φπσο επίζεο ρξεηάδεηαη λα 

αλαγλσξίδσ ηνλ ηξφπν πνπ γίλνκαη αηζζεηή κε ην ζψκα κνπ, θαζψο θαη ε ηζηνξηθή αλαθνξά (βι. M. Merleau-

Ponty, Πξννίκην ζηελ „Φαηλνκελνινγία ηεο αληίιεςεο‟, φ.π., ζ. 23). 
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Ο Sartre αλαξσηηέηαη ηη ζπκβαίλεη φηαλ δχν βιέκκαηα δηαζηαπξψλνληαη αθνχ, γηα ηνλ ίδην ην 

βιέκκα είλαη έλα παξάμελν θαηλφκελν πνπ επεξεάδεη ην είλαη ζέηνληάο ην ζε δηαξθή πξφθιεζε 

πξνο ηελ ειεπζεξία
288

. Ζ πξψηε ζρέζε πνπ δεκηνπξγείηαη κε ηνλ άιιν πξνέξρεηαη απφ ην 

βιέκκα˙ ε νπηηθή επαθή ζέηεη ηε βάζε γηα φ,ηη ζα αθνινπζήζεη. Χζηφζν, ηνχηε ε πξψηε επαθή 

κπνξεί λα νξηζηεί σο πλεπκαηηθή: «κε δπν ιφγηα, ν άιινο παξακέλεη εθείλν ην ππνθείκελν γηα ην 

νπνίν εγψ είκαη αληηθείκελν»
289

. Γηα ηνλ Sartre, ε φξαζε δελ έρεη ηελ δπλακηθή πνπ ηεο απνδίδεη 

ν Merleau-Ponty, αθνχ ν ηειεπηαίνο ζεσξεί πσο ε φξαζε ελέρεη πλεπκαηηθή ιεηηνπξγία, φπσο 

θαη ην πλεχκα είλαη ιεηηνπξγία νπηηθή. Πξηλ φκσο πεξάζνπκε,κέζα απφ ηηο πξνζεγγίζεηο ηνπ 

Merleau-Ponty γηα ηελ εθθξαζηηθή δεκηνπξγία, ζηηο πνιχπιεπξεο πηπρέο ηεο ζρέζεο καο κε 

ηνπο άιινπο, ην νξαηφ θαη ηε ζθέςε, αο επηζηξέςνπκε ζε φζα ραξαθηεξίδνπλ ηελ χπαξμή καο, 

δειαδή ην ρξφλν, ην ζψκα καο θαη ηνλ θφζκν. 

Αθνχ νδεγήζεθα ζην ζπκπέξαζκα πσο ν βησκέλνο θφζκνο θαη ην ζψκα κνπ, πξνζηηζέκελν 

ζε απηφλ, κε πξνζδηνξίδνπλ θαη, επίζεο, αθνχ πξνζπάζεζα λα εμεγήζσ ηε ζεκαζία ηεο 

εκπεηξίαο θαη ηε ζέζε ηεο ζπλείδεζεο ζην έξγν ηνπ Merleau-Ponty, έθηαζα ζην θαίξην εξψηεκά 

κνπ: πψο νη αληηιήςεηο, ην ζψκα κνπ, θαη νη ιέμεηο, κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ απφδεημε ηεο 

επηθνηλσλίαο πνπ έρσ κε ηνλ θφζκν, ηνπο άιινπο θαη ηνλ εαπηφ. Με πνηνλ ηξφπν δειαδή πεξλψ 

απφ ηελ αληίιεςε ζηελ πξάμε ηεο έθθξαζεο; Ζ πξνζνρή ηνπ Merleau-Ponty ζηξέθεηαη ζηελ 

δσγξαθηθή, σζηφζν ν θηιφζνθνο δελ κπνξεί λα απνθνπεί απφ ηελ ίδηα ηνπ ηελ θχζε: ηηο ιέμεηο. 

Καηελψ αξρηθά ζεσξνχζα πσο νη αλαθνξέο ηνπ Merleau-Ponty ζηε γιψζζα αλαπηχζζνληαη ζηα 

κεηαγελέζηεξα έξγα ηνπ, κειεηψληαο ηε Γ, αλαξσηηέκαη αλ πξάγαηη ε γιψζζα ππήξμε πνηέ 

εθηφο ησλ θηινζνθηθψλ αλαδεηήζεσληνπ. Ζ απάληεζε έξρεηαη ζρεδφλ αβίαζηα: φρη. 

Κάζε κνξθή ηέρλεο -δσγξαθηθή, γιππηηθή, αξρηηεθηνληθή, ινγνηερλία- έρεη θσλή, ιφγν˙ 

απνηειείηαη απφ ζεκεία πνπ γίλνληαη γιψζζα
290

. Πξνθαλψο ππάξρνπλ θνηλά εξεζίζκαηα θαη 

λνήκαηα, αθνχ ν θφζκνο ηνλ νπνίν βηψλσ είλαη ν ίδηνο νξαηφο θφζκνο κέζα ζηνλ νπνίν 

θηλνχληαη θαη δξνπλ νη άιινη. Δθείλν πνπ είλαη ζεκαληηθφ είλαη πσο κέζα ζηελ αλαδίπισζε ηνπ 

λνήκαηνο εληνπίδεη θαλείο θάηη θαηλνχξην, ην νπνίν φηαλ ην αλαζχξεη ην αληηιακβάλεηαη κε ην 

δηθφ ηνπ ηξφπν θαη επηδηψθεη λα ην εθθξάζεη ζηε δηθή ηνπ γιψζζα. Απηφ, ινηπφλ, πνπ θαηά 

πξψην ιφγν δειψλεη έλα έξγν ηέρλεο είλαη φια φζα θνκίδεη θαη βηψλεη ν δεκηνπξγφο ηνπ. Πψο, 

φκσο, κπνξνχκε λα παξαιείςνπκε ηα θαζνιηθά λνήκαηα, ηηο παγησκέλεο αληηιήςεηο πνπ 

εδξαηψζεθαλ κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ θαη πήξαλ ζέζε εληφο καο; Ζ ηέρλε, γηα ηνλ Merleau-

Ponty, ζα απνηειέζεη ηε δηέμνδν απφ ηηο θαζνιηθέο αληηιήςεηο θαη ζα καο βνεζήζεη λα 

θηάζνπκε ζηηο δηθέο καο, πην πξνζσπηθέο αληηιήςεηο. Έρνπκε κηα θνηλή γισζζηθή κνξθή -

πξνθνξηθφο ιφγνο, γξαπηφο ιφγνο, εηθφλεο, λνήκαηα, ρεηξνλνκίεο, βιέκκαηα-, δειαδή έρνπκε 

ηελ ίδηα ηε γιψζζα θαη ην λφεκά ηεο, ηε γιψζζα θαη απηφ πνπ ιέγεηαη, γξάθεηαη, εηθνλίδεηαη, 
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Βι. Fr. Chatelet, «Οη Τπαξμηζκνί», φ.π., ζζ. 220-1. 
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Βι. φ.π., ζ. 221. 
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Ο Merleau-Ponty ζπληαηξηάδεη ηε θηινζνθία κε ηε γισζζνινγία. Ζ γιψζζα απνηειείηαη απφ ζεκεία, ηα νπνία 

ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο θαη καο θάλνπλ λα επηθνηλσλνχκε. Ζ γιψζζα βξίζθεηαη ζε άκεζε ζχλδεζε κε ην ζψκα, 

θαηνηθείηαη απφ απηφ. Γελ ππάξρεη δπλαηφηεηα κε εθθνξάο ηεο γιψζζαο απηήο, λφεκα θαη ζεκεία κπιέθνληαη 

επηθαιχπηνληαο ζπλερψο ην έλα ην άιιν. 
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δείρλεηαη˙ φ,ηη ην ίδην ην ππνθείκελν κεηέθεξε θαη κεηέθξαζε ζηνλ θφζκν. Έρνπκε ηαπηνρξφλσο 

ην αλείπσην, ηε ζησπή, ην ιεπθφ ζην ραξηί. Οχηε ην λφεκα νχηε ε γιψζζα επηζθηάδνληαη, γηαηί 

ην εηπσκέλν θαη ην αλείπσην βξίζθνληαη ζε κηα ζρέζε εληφο καο: ην ππνθείκελν πνπ κηιά είλαη 

ην ίδην ππνθείκελν πνπ θξαηά φια ηα ζηνηρεία ηεο γιψζζαο, εηπσκέλα ή φρη
291

. Αλαδεηθλχεηαη 

άιιε κηα ζρέζε ακθίδξνκε θαη ζπκπιεξσκαηηθά ζπγρξνληζκέλε: ε γιψζζα θάλεη ηνλ θφζκν λα 

ππάξρεη κε κηα ζπγθεθξηκέλε κνξθή. Με ηε ζεηξά ηνπ ν θφζκνο νδεγεί ηε γιψζζα
292

 ζην είλαη, 

ην ζπξψρλεη λα βξεη ηξφπνπο λα κηιήζεη γη‟ απηφλ. 

Αλαθνξηθά κε ην ζψκα, απηφ δίλεη ξνή ζηε γιψζζα, ρσξίο φκσο λα ηελ παξνπζηάδεη 

αλέπαθε. Ο Merleau-Ponty γξάθεη: «Μηιψ ζεκαίλεη ζηξέθνκαη πξνο (…) ηνλ βησκέλν 

θφζκν»
293

 θαη θιείλεη, θαηά ηε γλψκε κνπ,φιν ην λφεκα ηεο επηθνηλσλίαο ζε ιίγεο κφλν ιέμεηο. 

Ζ εκπεηξία ηνπ εαπηνχ είλαη πνπ απνθαιχπηεη ζε εκάο ηηο ζεκαζίεο ηεο γιψζζαο˙ ζηελ εκπεηξία 

ηνπ εαπηνχ νθείιεη ε γιψζζα ηελ αμία πνπ έρεη γηα ηνλ θάζε έλα απφ εκάο
294

, αιιά θαη ηε 

δχλακε πνπ καο αζθεί. Ζ γιψζζα είλαη, αθφκα, απηή πνπ κπνξεί λα εμεγήζεη ηελ εμάξηεζε ησλ 

νπζηψλ απφ ηελ πξναλαζηνραζηηθή δσή. 

Γηα λα νλνκάζσ έλα αληηθείκελν, θάηη κνπ θίλεζε ηελ πξνζνρή, δηέθξηλα θάηη, αληηιήθζεθα 

θάηη δηαθνξεηηθφ. πνηνο πξνζέρεη κφλν ηα αιεζνθαλή, ηα εκθαλή, ηα νξαηά, ρσξίο λα κπνξεί 

λα αλαδεηήζεη θάηη βαζχηεξν, έρεη ράζεη ην παηρλίδη ηεο επαθήο κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Ζ 

νπζία, ην λφεκα, εθείλν πνπ ιέλε ηα πξάγκαηα ζε καο, έρεη ζεκαζία˙ κε απηφλ ηνλ ηξφπν ε 

ζθέςε παίξλεη κνξθή ζηε γιψζζα: γίλεηαη έθθξαζε. Έρνπκε αλάγθε λα δίλνπκε ιέμεηο ζε φζα 

βιέπνπκε θαη γλσξίδνπκε, γηαηί έηζη ηνπο απνδίδνπκε αμία αληίζηνηρε κε ηε δχλακε πνπ εθείλα 

αζθνχλ κε ηε ζεηξά ηνπο πάλσ καο. «Αθνκνηψλσ κηα γιψζζα ζεκαίλεη ηε δσ»
295

, κπαίλσ ζηηο 

ζεκαζίεο, πξφηεξεο θαη δηθέο κνπ, ελψλσ ηηο εκπεηξίεο κνπ κε ηα ήδε δεδνκέλα λνήκαηα, 

αλαθαιχπησ ηηο εθθάλζεηο πνπ κπνξεί λα θξχβνληαη ζηηο φςεηο θάζε ιέμεο. Ζ γιψζζα κνπ δίλεη 

ηνλ θφζκν φιν, αιιά θαη εγψ επηζηξέθσ ζε απηή λέεο ζεκαζίεο θαη ρξσκαηίδσ ηηο ιέμεηο κε 

δηθέο κνπ εκπεηξίεο. Ζ γιψζζα είλαη πνπ κε βνεζά λα επηθνηλσλήζσ κε ηνλ άιιν. Πέξαλ ησλ 

ήρσλ ηεο ζησπήο, ην ιεθηέν δελ παχεη λα ζεκαηνδνηεί ηελ ζρέζε κνπ κε ηνπο άιινπο˙ είλαη ε 

πην θαλεξή κνξθή επηθνηλσλίαο κνπ κε ηνπο άιινπο. ζα ιέγνληαη, φπνηα κνξθή θαη αλ έρνπλ 

πάξεη, αθφκα θαη κέζσ ηεο ζηάζεο ηνπ ζψκαηφο καο, μεδηπιψλνπλ κέξνο ηνπ εαπηνχ καο. 

Τπάξρεη κηα ζπλνρή δσληαλή θαη ξεπζηή, έηζη κπνξεί λα ηαηξηάμεη θάζε ιεηηνπξγηθή πηπρή ηνπ 

ζψκαηφο κνπ κε ηνλ θφζκν.  

Κάπνηα πξάγκαηα έρνπλ απφ κφλα ηνπο ζεκαζία γηα ην ζψκα καο, έρνπλ λφεκα πξηλ ηελ 

πξνζσπηθή εξκελεία, κηα νπηηθή πξν-πξνζσπηθή, θαζψο ην λφεκα πξνυπάξρεη ηνπ εαπηνχ κνπ. 

κσο ζπκεζείηε: ν θφζκνο καο δελ δηέπεηαη απφ πξνθαζνξηζκέλε ξνή ζρέζεσλ, αιιά απνηειεί 
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Βι. Fr. Chatelet, «Οη Τπαξμηζκνί», φ.π., ζ. 273. 
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πσο εχζηνρα γξάθεη ν Η. Μαξθνπιάηνο, αθνχ νδεγείηαη κεηά ηελ εμήγεζε ηνπ λνήκαηνο ζηε γιψζζα, «ν 

Merleau-Ponty επαλαθάκπηεη ζηε γιψζζα, αιιά σο ζάξθα: σο εκκέλνπζα ππαξθηηθή αλάδπζε» (βι. Η. 

Μαξθνπιάηνο, Maurice Merleau-Ponty πξνο κηα νληνινγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ, φ.π., ζ. 15). 
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Βι. Fr. Chatelet, «Οη Τπαξμηζκνί», ζ. 267. 
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έλα ζχλνιν πνπ κεηαιιάζζεηαη δηαξθψο ρσξίο λα θηάλεη ζε κηα δεδνκέλε θαη επηζπκεηή 

θαηάζηαζε. χκθσλα κε ηνλ Merleau-Ponty, ζέινπκε έλα ζψκα ζηελ πξσηαξρηθή ηνπ 

θαηάζηαζε, αλεπεξέαζην απφ ηδέεο θαη πξάγκαηα, ψζηε λα κπνξέζεη ην ίδην λα ηνπο δψζεη 

λφεκα, θαη λα μεθαζαξηζηνχλ έηζη νη ζέζεηο ππνθεηκέλνπ θαη αληηθεηκέλνπ
296

. Δπηζηξέθνπκε ζην 

αηψλην εξψηεκα: θαηά πφζνλ ην ππνθείκελν απνηειεί ηνλ επηθεθαιήο ζηε ζρέζε ηνπ κε ηα 

αληηθείκελα; Ο Merleau-Ponty είδε ζηε θαηλνκελνινγία λα επηηπγράλεηαη ε έλσζε ησλ δχν 

άθξσλ-ηνπ ππνθεηκεληζκνχ θαη ηνπ αληηθεηκεληζκνχ-, κέζα απφ ηελ εξκελεία πνπ απηή έδσζε 

ζηνλ θφζκν θαη ζηελ ινγηθφηεηα. ηνλ νξζνινγηζκφ ζπλαληάκε ηηο εκπεηξίεο καο ηνπ θφζκνπ. 

Δληφο ηεο νξζνινγηθφηεηαο «νη πξννπηηθέο ζπκπίπηνπλ, νη αληηιήςεηο επηβεβαηψλνληαη, έλα 

λφεκα εκθαλίδεηαη»
297

. Γηα ηνλ θαηλνκελνιφγν, δελ ππάξρεη θαζαξφ Δίλαη ζηνλ θφζκν, αιιά ε 

ζπλάληεζε ησλ δηθψλ κνπ εκπεηξηψλ (θαη ησλ εκπεηξηψλ πνπ απνθηψ έρνληαο ηελ παξνπζία ησλ 

άιισλ): νη ελεξγέο εκπεηξίεο κνπ εκπεξηέρνπλ ηηο πξνεγνχκελεο, θαζψο επίζεο ηελ εκπεηξία ηνπ 

άιινπ φπσο ηελ αληηιακβάλνκαη. Έρνπκε έλα ηξηπιφ ζρήκα: ηνλ θφζκν, ηνλ άιιν θαη ηνλ εαπηφ. 

ε απηφ ην ζρήκα φια ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο, φια απνηεινχλ έλα φινλ σο απνηέιεζκα 

πνηθίισλ ζρέζεσλ. Σν ζψκα είλαη απηφ πνπ βνεζά λα βηψζσ θάζε εκπεηξία ζπκκεηέρνληαο σο 

νιφηεηα: ρσξίο ην ζψκα ηα αληηθείκελα δελ ζα κπνξνχζαλ λα απνθηήζνπλ ζέζε ζην ρψξν, 

ηδηφηεηα, πθή, λα ζπλδεζνχλ κε άιια αληηθείκελα, αιιά θαη ην ίδην ην ζψκα δελ ζα κπνξνχζε λα 

γλσξίζεη ηνλ εαπηφ ηνπ. πκπεξαζκαηηθά, δελ έρνπκε πνηέ απφιπηε θαη πιήξε γλψζε ησλ 

αληηθεηκέλσλ˙ βξίζθνληαη ζπλερψο ζε άκεζε ζρέζε κε ην ζψκα καο, ηξνπνπνηψληαο αλά πάζα 

ζηηγκή ηελ αληίιεςή καο. 
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Βι. Μ. Merleau-Ponty, Φαηλνκελνινγία ηεο aληίιεςεο, φ.π., ζ. 34. 
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2. Σν ζώκα κνπ: ν κεζνιαβεηήο ηεο έθθξαζεο 

2.1 Η ζσκαηηθόηεηα ηεο όξαζεο 

«Βιέπνπκε ζηα πξάγκαηα ηνπο εαπηνχο καο, ν θφζκνο είλαη απηφ πνπ βιέπνπκε»
298

. Με 

απηήλ ηελ πξφηαζε μεθηλά ην ΟΑ o Merleau-Ponty, ζπκπιεξψλνληαο πσο ν άλζξσπνο θαη ν 

θηιφζνθνο έρνπλ κηα θνηλή αθεηεξία: ηελ αίζζεζε ηεο φξαζεο. Ζ ζέζε απηή, δειαδή πσο ε 

αληαλάθιαζε ηνπ εαπηνχ καο ζηα πξάγκαηα θαη ε επηζηξνθή ηεο φςεο πνπ καο δίλεη ηνλ θφζκν, 

δελ παξνπζηάδεηαη πξψηε θνξά απφ ηνλ Merleau-Ponty, αιιά κάιινλ νιφθιεξν ην έξγν ηνπ 

αλαθέξεηαη ζε απηήλ ηελ επηζηξνθή ηεο νξαηφηεηαο. Δθηφο φκσο απφ ηηο αληαλαθιάζεηο ηνπ 

εαπηνχ καο, ν θφζκνο καο ραξαθηεξίδεηαη, φπσο ζπκπιεξψλεη, απφ έλα βαζηά ξηδσκέλν ζχλνιν 

ζησπειψλ „γλσκψλ‟
299

 ηηο νπνίεο ζπλαληάκε θαη, θάπνπ εδψ, ζα ζπκπιήξσλα πσο ηηο 

ζπλαληάκε ρσξίο επηινγή. Ζ πεπνίζεζε πσο ζπλαληψ ηα πξάγκαηα δηαξθψο είλαη αιεζήο, 

σζηφζν δελ κπνξεί λα βξεη κηα ζηαζεξή βάζε πάλσ ζηελ νπνία ζα ζηεξηρηεί δίλνληαο κηα 

δεδνκέλε κνξθή ή αθνινπζία ηεο ζρέζεο εαπηνχ θαη θφζκνπ. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο πσο 

ν θφζκνο δνλείηαη αθαηάπαπζηα. Ο ιφγνο πνπ ε ζρέζε κνπ κε ηνλ θφζκν αλαλεψλεηαη δηαξθψο, 

ζχκθσλα κε ηνλ Merleau-Ponty, βξίζθεηαηζηηοαπαληήζεηοησλ ηξηψλ βαζηθψλ εξσηεκάησλ πνπ 

πξνθχπηνπλ κέζα απφ ηε θηινζνθία (ηνπ). Δξσηήκαηα ηα νπνία καο ξίρλνπλ ζε έλαλ 

θηινζνθηθφ ιαβχξηλζν. Ο θηιφζνθνο δηεξσηάηαη: ηη είλαη ην εκείο, ηη ην πξάγκα θαη ν θφζκνο, 

θαη ηη ζεκαίλεη βιέπσ
300

.  

Σα δχν πξψηα εξσηήκαηα απνηεινχλ ζηαζεξά ζηηο θηινζνθηθέο αλαδεηήζεηο ζην πέξαζκα 

ησλ ρξφλσλ, δειαδή ηα εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλζηνλ άλζξσπν θαη ηνλ θφζκν, ή κε ηελ 

κεξισπνληηαλή έλλνηα, αλαθέξνληαη ζε έλα είλαη-ζηνλ-θφζκν. Σν ηξίην εξψηεκα κπνξεί λα 

νξηζηεί σο ε ππμίδα ηνπ Γάιινπ θηινζφθνπ, θαζψο γίλεηαη θαηαλνεηφ πσο ε φξαζε, θαη νη 

ζπλαθείο κε απηήλ έλλνηεο (νξαηφ, αφξαην, νξψλ), δελ απνπζηάδνπλ απφ θακία εξεπλά ηνπ
301

. 

Πξηλ ινηπφλ κηιήζσ γηα ηελ πξνηεξαηφηεηα ησλ αηζζήζεσλ ζηνλ Merleau-Ponty, ψζηε λα δνχκε 

πψο κεηαθξάδεηαη ε ζσκαηηθφηεηα ηεο φξαζεο, δηαπηζηψλσ, γηα άιιε κηα θνξά, πσο γηα ηνλ 

θηιφζνθν, ν θφζκνο, ην είλαη θαη ε φξαζε, εμαθνινπζνχλ λα απνηεινχλ κέρξη θαη ην ηειεπηαίν 

ηνπ θείκελν ην βαζηθφ ηξίπηπρν ησλ αλαδεηήζεψλ ηνπ. Πέξα απφ ηα εξσηήκαηα πνπ έζεζε, νη 

εηδνπνηνίδηαθνξέο κεηαμχ ηνπ βιέπσ θαη ηνπ αληηιακβάλνκαη, θαζψο θαη ε ζέζε ηνπ ζψκαηνο 

ζην ρσξνρξφλν -θαη‟ επέθηαζε ην ζψκα κνπ ζε ζρέζε κε ηνλ θφζκν θαη ηνπο άιινπο-, ζα κε 

απαζρνιήζνπλ ζην πξψην κέξνο απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ. 
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Βι. M. Merleau-Ponty, The Visible and the invisible, κηθξ. Alphonso Lingis, επηκέιεηα Claude Lefort, εθδ. 

Northwestern University Press, Evaston, 1968, ζ. 3. 
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Απηφζη. 
300

Απηά ηα εξσηήκαηα ζεσξεί πσο είλαη δχζθνιν λα απαληεζνχλ, είλαη φκσο απηά πνπ ζα καο δψζνπλ ην είδνο ηεο 

ζρέζε εαπηνχ θαη θφζκνπ (βι. απηφζη). 
301

Αθφκε θαη ζην πξνινγηθφ θείκελν ησλ Σεκείσλ, ην νπνίν έρεη ρξνηά πνιηηηθνχ δνθηκίνπ, ν Μerleau-Ponty δελ 

παξαιείπεη λα κηιήζεη γηα ην αηζζεηφ θαη γηα ην βιέκκα. Υαξαθηεξηζηηθά γξάθεη: «ηα βιέκκαηά καο δελ είλαη 

ζπλεηδεζηαθέο πξάμεηο πνπ θάζε κηα ζα αμίσλε κηα απαξέγθιηηε πξνηεξαηφηεηα, αιι‟ άλνηγκα ηεο ζάξθαο καο» θαη 

ζπκπιεξψλεη «αθνχ ηίπνηα δελ ζ‟ άγγηδε ή δελ ζα έβιεπε αλ δελ ήηαλ ηθαλφ λ‟ αγγίδεη θαη λα βιέπεη ηνλ εαπηφ 

ηνπ». Ζ αλζξψπηλε δηπιή θχζε -νξψλ θαη νξαηφο, αγγίδσλ θαη αγγηγκέλνο- ζηελ νπνία αλαθέξνκαη ζπρλά, κπνξεί 

λα βξεη ηελ εμήγεζή ηεο ζηηο ιέμεηο ηνπ θηινζφθνπ (βι. Μ. Merleau-Ponty, Σεκεία, φ.π., ζ. 31). 
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Αθήλνληαο γηα ιίγν ηελ έλλνηα ηεο αληίιεςεο, αο επηθεληξσζνχκε ζηελ φξαζε, ζηελ 

ζσκαηηθή αίζζεζε πνπ ραξαθηεξίδεη ηα θείκελα ηνπ Merleau-Ponty, παίξλνληαο ζέζε αθφκε 

θαηζηνπο ηίηινπο ηνπο. Αο δψζνπκε έλαλ πξψην νξηζκφ: ε φξαζε αθνξά ζε κηα ακθίδξνκε 

θίλεζε πνπ επηηειείηαη αλάκεζα ζην δηθφ κνπ (νξαηφ) ζψκα θαη ηνλ θφζκν. Ο θφζκνο είλαη έλα 

αλνηρηφ πεδίν νξαηφηεηαο κέζα ζην νπνίν, φληαο ζσκαηηθή χπαξμε, έρσ ηε δπλαηφηεηα λα ην 

δηαηξέμσ κε ην βιέκκα κνπ. Με ην πξψην θνίηαγκα, κε ηελ πξψηε θίλεζε ηνπ ζψκαηφο καο 

εληφο ηνπ ρψξνπ αλαγλσξίδνπκε πσο είκαζηε θνκκάηη ηνπ θφζκνπ. Μεηέρνπκε ζηε ζάξθα ηνπ 

θφζκνπ θαη, φπσο ζα δνχκε αξγφηεξα, γηλφκαζηε ζάξθα θαη νη ίδηνη. Σν ζψκα κνπ, κέζσ ησλ 

αηζζήζεσλ, θαη θπξίσο κέζσ ηεο αίζζεζεο ηεο φξαζεο, κε σζεί ζε έλα άλνηγκα πξνο ηνλ θφζκν˙ 

έλα άλνηγκα ην νπνίν δνκεί ηελ αληίιεςή. Σν ζψκα καο ζπλαληά δηαξθψο αληηθείκελα ηα νπνία 

βιέπεη θαη ζηα νπνία γίλεηαη νξαηφ, φπσο επίζεο αγγίδεη θαη αγγίδεηαη απφ απηά. Ζ 

ζσκαηηθφηεηά καο νδήγεζε ηνλ Merleau-Ponty λα εζηηάζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζηηο αηζζήζεηο 

πνπ θαλεξψλνπλ απηή ηελ αληαλάθιαζε ηεο ζσκαηηθφηεηάο καο ζηνλ θφζκν: ηελ φξαζε θαη ηελ 

αθή. Οη δχν αηζζήζεηο είλαη, θαη κπνξνχλ λα γίλνπλ, θαηαλνεηέο σο ακθίδξνκεο, θαη λα 

απνδείμνπλ ηελ, εκπιεθφκελε κε ηνλ θφζκν θαη ηνπο άιινπο, αλζξψπηλε ζσκαηηθή θχζε
302

. Σν 

βιέκκα επηζηξέθεη ην νξαηφ ζηνλ νξφληα, ελψ ηαπηνρξφλσο ν ίδηνο είλαη νξαηφο ζηα νξαηά πξνο 

εθείλνλ πξάγκαηα θαη ππάξμεηο. Σν βιέκκα αγγίδεη θαη αγγίδεηαη, είλαη –γηα ηνπο άιινπο- 

αηζζεηφ εμ‟ απνζηάζεσο. Αληίζηνηρα, γηα ηνλ νξφληα απηφ πνπ βιέπεη, θαζηζηά ηνπο άιινπο θαη 

ηα πξάγκαηα πνπ βξίζθνληαη ζε θάπνηα απφζηαζε απ‟ απηφλ νηθεία. Σν βιέκκα επίζεο κπνξεί 

λα κεηαηνπίζεη ηνλ νξφληα˙ ρσξίο απαξαίηεηα εθείλνο λα κεηαθηλήζεη ην ζψκα ηνπ˙ κπνξεί λα 

ηνλ ζέζεη ηαπηνρξφλσο ζε πεξηζζφηεξα απφ έλα ζεκεία. Έηζη, ζα κπνξνχζακε λα 

ππνζηεξίμνπκε πσο κέξνο ηεο απάληεζεο ζην εξψηεκα ηνπ Merleau-Ponty «ηη ζεκαίλεη βιέπσ», 

βξίζθεηαη ζηηο πην πάλσ δπλαηφηεηεο ηνπ βιέκκαηνο, ρσξίο φκσο λα θαιχπηνπκε ηελ πιεπξά 

ηνπ εξσηήκαηνο, έηζη φπσο ηέζεθε ζην ΟΑ
303

. Πψο ε φξαζε κε βνεζά λα δηαθξίλσ ηνλ εαπηφ 

κνπ ζηα πξάγκαηα, ηνλ θφζκν θαη ηηο παγησκέλεο αληηιήςεηο; Με άιια ιφγηα, πψο ην βιέκκα 

κνπ κε θαζηζηά ηθαλή λα μερσξίδσ ηα φξηα ηεο ζσκαηηθφηεηάο κνπ θαη ηηο δηθέο κνπ αληηιήςεηο, 

δηαρσξίδνληάο ηεο απφ φζεο κνπ θιεξνδνηήζεθαλ; 

ηαλ γίλεηαη ιφγνο γηα νξαηφ, ηφηε έρνπκε ηε ζπλάληεζε ηνπ βιέκκαηνο θαη ηνπ θφζκνπ, κηα 

ζεκαηνδφηεζε ηεο ζρέζεο ηνπ ζψκαηφο κνπ θαη ηνπ αληηθεηκέλνπ ζην νπνίν ζηακάηεζε ην 

βιέκκα. Αλ νξψλ θαη νξαηφ δελ αληηθαηνπηξηζηνχλ ην έλα ζην άιιν, ηφηε δελ κηιάκε γηα 

αληηιεπηηθή ζρέζε. Ζ αληίιεςε, καδί κε ηελ αίζζεζε ηεο φξαζεο, κε βνεζά λα αλαγλσξίδσ ηα 

φξηα ηεο ζσκαηηθφηεηάο κνπ. Γελ εγθαηαιείπνπκε ηελ αληίιεςε, αθφκα θαη φηαλ κηιάκε γηα 

φξαζε. ηελ αληίιεςε ζπλαληηνχληαη φιεο νη αηζζήζεηο: ζην αληηιεπηφ ζπγθιίλνπλ ηα 
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Αλαθνξηθά κε ηε δηπιή θχζε ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο ν Lefort εληνπίδεη πσο ν Merleau-Ponty ζηε Γνκή ηεο 

ζπκπεξηθνξάο «(ζα) δηαθξίλεη (…) ζηελ επηθείκελε θαη αδχλαηε ζχκπησζε ηνπ εγγίδνληνο θαη ηνπ εγγηδνκέλνπ κηα 

πξνλνκηαθή δνθηκαζία ηεο ζάξθαο». Ο Lefort ζπκπιεξψλεη, αλαθνξηθά κε ην θείκελν ηνπ Merleau-Ponty,  πσο ε 

ζάξθα ζα κπνξνχζε λα ηεζεί σο αληηθαηαζηάηεο ηνπ είλαη ζην ζπγθεθξηκέλν θείκελν (βι.Cl. Lefort, “Μ. Merleau-

Ponty‟‟, φ.π., ζ. 265). 
303

Γηα ηνλ Merleau-Ponty, φπσο γξάθεη ζην ΟΑ, ν θφζκνο είλαη απηφ πνπ βιέπνπκε θαη πσο πξέπεη λα κάζνπκε λα 

ηνλ βιέπνπκε «ιέγνληαο ηη είκαζηε θαη ηη είκαζηε ηθαλνί λα δνχκε, θαη λα πξάμνπκε, ηέινο ιεο θαη δελ γλσξίδνπκε 

ηίπνηα ζρεηηθφ κε απηά, ιεο θαη εδψ [ζηνλ θνζκν] έρνπκε αθφκα λα κάζνπκε ηα πάληα» (βι. M. Merleau-Ponty, The 

Visible and the invisible, φ.π., ζ. 4) 
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αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα (νπηηθά, αθνπζηηθά, απηηθά, θηι). Ζ αληίιεςε είλαη κηα δηαδηθαζία 

ζσκαηηθή, πνπ απαηηεί ηηο αηζζήζεηο, ή έζησ κία απηέο, γηα λα επηηεπρζεί
304

. Γηαηί φκσο ε φξαζε 

πξνπνξεχεηαη ησλ άιισλ αηζζήζεσλ; Ζ απάληεζε βξίζθεηαη ζην δηπιφ ραξαθηήξα ηεο αίζζεζεο 

ηεο φξαζεο: απηφ πνπ βιέπσ επηζηξέθεη ζε κέλα ην βιέκκα κνπ˙ επίζεο, φηαλ ην βιέκκα κνπ 

ζπλαληά έλα άιιν βιέκκα ηφηε «έρνπκε δχν βιέκκαηα ην έλα κέζα ζην άιιν, κφλα ζηνλ 

θφζκν»
305

. Καη εθεί, ζε απηή ηε ζπλάληεζε θαη ζηελ αληαλάθιαζε ηνπ εαπηνχ (ζε έλα άιιν 

βιέκκα) θξίλεηαη φιν ην παηρλίδη ηεο αιήζεηαο, ησλ λνεκάησλ πνπ θέξνπκε θαη εθθέξνπκε. Έλα 

παηρλίδη πνπ δελ έρεη ληθεηή, θαζψο ην βάξνο κεηαηνπίδεηαη ζχκθσλα κεηνλ ηξφπν πνπ 

αληηιακβαλφκαζηε ηνλ εαπηφ καο κέζα ζηνλ θφζκν θαη ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο. Ζ αιήζεηα γηα 

ηνλ θηιφζνθν δελ είλαη «κηα αιήζεηα», δελ πξνζδηνξίδεηαη, είλαη κεηαβιεηή θαζψο πεγάδεη απφ 

ην λφεκα ηνπ θφζκνπ, ην νπνίν είλαη εμίζνπ ξεπζηφ, αθνχ φρη κφλν νη (ρσξνρξνληθέο) ζπλζήθεο 

κεηαβάιινληαη, αιιά θαη εγψ ε ίδηα πνπ ην αλαδεηψ κπνξεί λα ζπιιάβσ (ην ίδην πξάγκα/ζρέζε) 

κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν θάζε θνξά. Γηα παξάδεηγκα, αιιηψο αληηιακβάλνκαη ηελ έλλνηα ηεο 

απφζηαζεο φηαλ έλαο θίινο βξίζθεηαη κεξηθά ρηιηφκεηξα καθξηά απφ κέλα θαη αιιηψο φηαλ 

κέλνπκε ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο. Σφηε φρη κφλν ε έλλνηα ηεο απφζηαζεο αιιάδεη, αιιά θαη ηεο 

ίδηαο ηεο ζρέζεο. Ζ ίδηα ε γιψζζα «κπεξδεχεη» ηα πξάγκαηα θαζψο ε απφζηαζε είλαη θάηη 

κεηξήζηκν, αιιά θαη θάηη αφξηζην ηελ ίδηα ζηηγκή. Ζ ειεπζεξία είλαη ε πξφζεζή καο λα 

θαιχςνπκε ηελ απφζηαζε απφ ην ήδε γλψξηκν, δηαηππσκέλν (αληηθεηκεληθφ αλ ζέιεηε) λφεκα 

κέρξη ηελ αφξαηε φςε ηνπ, ηε δηθή καο αφξαηε απφδνζε λνήκαηνο. Απηή ε δπλαηφηεηα 

πνιιαπιψλ πξνζεγγίζεσλ, ε γλψζε πσο έρσ απηή ηε δπλαηφηεηα, κε θαιεί ζε κηα επηζηξνθή 

ζηνλ εαπηφ πνπ ζα κνπ επηηξέςεη λα αιιάμσ ηνλ ηξφπν πνπ ηα πξάγκαηα ππάξρνπλ γηα εκέλα –

θαη απηφ είλαη ειεπζεξία. Αλ εγψ πνπ βιέπσ δελ θαηαθηήζσ κε ην βιέκκα, θαη δελ θαηνηθήζσ, 

απηφ πνπ είδα, αλ δελ βξσ κέξνο ηνπ εαπηνχ κνπ ζε απηφ ηφηε ε ζρέζε είλαη απιψο ιεηηνπξγηθή 

θαη φρη αληηιεπηηθή. Δίλαη, δειαδή, επηθαλεηαθή θαη δε κεηαθέξεη ή δελ εηζάγεη θάπνην λφεκα. 

Μπνξψ θαη πξνζπεξλψ φζα δελ ζπγθξαηεί ην βιέκκα, αθφκα θαη αλ ηα έρσ δηαηξέμεη κε ην 

βιέκκα, θαη ζεσξψ πσο, ην γεγνλφο ηεο κε θαηάθηεζήο ηνπο, έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζην λφεκα, ζηηο 

ζεκαζίεο πνπ έρσ απνδψζεη ή πηζηεχσ πσο έρσ απνδψζεη ζηα πξάγκαηα. ε έλα δεχηεξν 

επίπεδν, φπσο ζα δνχκε αξγφηεξα, αλ ην πξάγκα θαη εγψ δελ έρνπκε ζπλαληεζεί, αλ ε ζρέζε δελ 

είλαη αληηιεπηηθή ηφηε δελ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ έθθξαζε. Άιισζηε, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

επηθνηλσλψ κε ηνλ θφζκν θαη ηνπο άιινπο είλαη ην βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο έθθξαζεο θαη ν 

δξφκνο πξνο απηήλ πεξλά απφ ην ζψκα.  

2.1.1 Ζ αληαλάθιαζή κνπ ζηνλ θφζκν 

Δθφζνλ αλαγλσξίδσ ηνλ εαπηφ κνπ σο νξαηφ ζψκα κέζα ζηνλ θφζκν ηφηε επίζεο 

αλαγλσξίδσ φηη ε χπαξμή κνπ αλήθεη ζηνλ θφζκν κέζα απφ κηα ζρέζε δηαζηαχξσζεο θαη 
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πσο παξαηεξεί ν Θ. Πνιιάηνο, ε αληίιεςε δελ είλαη «λνεηηθή δηαδηθαζία», έλαο επεμεξγαζηήο ησλ αηζζήζεσλ 

πνπ «ιεηηνπξγεί ζηε βάζε κηαο αηηηαθήο γξακκηθά θαζνξηζκέλεο ζρέζεο. Αληηζέησο, θάζε εκπιεθφκελν ζηελ 

αληηιεπηηθή δηαδηθαζία ζηνηρείν πξέπεη λα ζεσξείηαη ζηνηρείν ελφο επξχηεξνπ ζπζηήκαηνο πνπ δηαζπλδέεη ηα επί 

κέξνπο ζηνηρεία θαη ζπληζηά έλα ζπλεθηηθφ φινλ» (βι. Θ. Πνιιάηνο, Ο Merleau-Ponty θαη ε θνηλνηνπία ηεο 

δεκηνπξγίαο, εθδ. Πεξηζπσκέλε, ζεηξά Cura Rogat I, Αζήλα, 2016, ζζ. 63-4). 
305

Βι. Μ. Merleau-Ponty, Σεκεία, φ.π., ζ. 32. 
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αιιεινεπηθάιπςεο. Δίκαζηε νξαηέο ππάξμεηο γηα ηνπο άιινπο, αιιά είκαζηε εμίζνπ ππνθείκελα 

ηνπ νξάλ, θαη ηαπηνρξφλσο νξαηνί ζηνλ ίδην καο ηνλ εαπηφ κέζσ ηεο αληαλάθιαζεο ζηα 

πξάγκαηα θαη ηνπο άιινπο, κέζσ ησλ ίδησλ ησλ πξάμεψλ καο. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν θαηέρνπκε 

ηε ζσκαηηθή καο χπαξμε, φπσο αλαθέξζεθε, απνδεηθλχεη ηε δηπινχ ηχπνπ ζπκκεηνρή καο ζηνλ 

θφζκν, σο νξψλ ππνθείκελν θαη νξαηφ ηελ ίδηα ζηηγκή. Αο ην δνχκε πην πξνζεθηηθά: έρνπκε 

αθεηεξία ην ζψκα θαη ηηο αηζζήζεηο, απφ ηελ φξαζε πεξλάκε ζην αληηιεπηφ θαη απφ ηηο ιέμεηο 

θηάλνπκε ζηηο ζθέςεηο (θαη ην αληίζηξνθν). ε θάζε πέξαζκα απφ ην έλα ζην άιιν, πξνυπφζεζε 

απνηειεί ε επηζηξνθή ζην ζεκείν εθθίλεζεο. Σν ζεκαληηθφ ζε απηή ηελ πνξεία ηεο ζρέζεο κνπ 

κε ηνλ νξαηφ θφζκν είλαη ε δηπιήο θαηεχζπλζεο δηαδξνκή. πσο ην βιέκκα κνπ επηζηξέθεη ζε 

κέλα, έηζη θαη ν θφζκνο αλαλεψλεηαη κε θάζε επηζηξνθή ηνπ βιέκκαηνο. ζα απνηεινχλ ζεκεία 

ζθέςεο πεγάδνπλ απφ ηε κεηαθίλεζε ηνπ ζψκαηφο ή ηελ θίλεζε ηνπ βιέκκαηφο καο ζην ρψξν, 

απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίνλ ππάξρνπκε σο ζψκαηα ηα νπνία αηζζάλνληαη, θαη σο ζψκαηα πνπ 

έρνπλ παξειζφλ. Ο Merleau-Ponty γξάθεη ζην ΜΠ: «Αξθεί λα δσ θάηη θαη ακέζσο γλσξίδσ θαη 

πψο λα ην πιεζηάζσ, πψο λα ην θηάζσ, (…). Σν θηλνχκελν ζψκα κνπ κεηέρεη ηνπ νξαηνχ 

θφζκνπ». Απηφ απνηειεί αδηακθηζβήηεην γεγνλφο
306

. Οη εκπεηξίεο, ηα βηψκαηα, αιιά θαη ηα 

θαζηεξσκέλα λνήκαηα, είλαη ζηνηρεία λνεηηθήο επεμεξγαζίαο, ηα νπνία δνκνχληαη ζηε 

ζσκαηηθφηεηάο καο. Γελ κπνξψ λα δηαγξάςσ κηαλεκπεηξία, γηα παξάδεηγκα ηελ αίζζεζε ηνπ 

θξχνπ λεξνχ φηαλ κπαίλσ ζηελ ζάιαζζα, νχηε ηελ πθή πνπ έρνπλ ηα ζθιεξά βφηζαια ηα νπνία 

παηψ. Σν θξχν, ην ζθιεξφ, ην ζηεξεφ, ηα ρξψκαηα θαη ελ γέλεη νη ηδηφηεηεο ησλ ζηνηρείσλ, 

απνθηνχλ αληηιεπηηθφ λφεκα. ζα εκπεηξηθά θαηαθηψληαη, θαηαθηψληαη ζσκαηηθά.  

Θα επηδηψμσ λα δψζσ κηα πξνζέγγηζε, γηα ηα πην πάλσ, αθνινπζψληαο ηηο εξκελείεο ηνπ 

Merleau-Ponty κέζα απφ ηελ ηέρλε αλαθνξηθά κε ην ζψκα. ηαλ ε δηαζηαχξσζε ηεο 

ελεξγεηηθήο θαη ηεο παζεηηθήο καο θχζεο γίλεηαη απζφξκεηα, φηαλ βηψκαηα θαη ζθέςεηο 

ηαπηίδνληαη ρσξίο λα ρξεηαζηεί πξνζπάζεηα, φηαλ αθφκε ε πξνζπάζεηα ζεσξείηαη δεδνκέλε, ηφηε 

ε ηέρλε αληηθξίδεη φζα ηεο αληηζηέθνληαη. Ζ ζπλάληεζή καο κε πξάγκαηα πνπ έρνπλ θάηη λα καο 

πνπλ, ζε κηα ζηηγκή εληφο θάπνηνπ ρψξνπ, δελ γίλεηαη βάζεη πηζαλνηήησλ, αιιά ιφγσ ηεο 

επαθήο νξψληνο-νξαηνχ, απηνχ πνπ αγγίδεη θαη εθείλνπ πνπ αγγίδεηαη, απηνχ πνπ δέρεηαη θαη 

απηνχ πνπ δίλεη˙ ησλ δχν πνπ αιιεινεπηθαιχπηνληαη. Ζ κεηάβαζε απφ ηελ παζεηηθφηεηα ζηελ 

ελεξγεηηθφηεηα επηηειείηαη φηαλ θαηαλνήζνπκε ηελ αιιειεπίδξαζε πνπ έρνπκε κε ηνλ θφζκν 

θαη ηνπο άιινπο. ηαλ αληηιεθζνχκε πνην κέξνο ηνπ εαπηνχ δξα αληαλαθιαζηηθά,θαη πνχ ην 

βιέκκα εληνπίδεη έλα λέν λφεκα. Δθφζνλ πξάγκαηα θαη ζψκα αλήθνπλ ζηνλ ίδην θφζκν, θαη 

«είλαη θηηαγκέλα απφ ηελ ίδηα ζηφθα»
307

, ηφηε φ,ηη αλήθεη ζηα νξαηά αληηθείκελα ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο κπνξεί λα αγγίμεη ηελ χπαξμή κνπ. Μπνξεί λα ηαξαθνπλήζεη ηα ήδε 

θαηαθηεκέλα λνήκαηα ή λα πξνηείλεη θάηη άιιν, λα δψζεη κηα λέα πιεξνθνξία ή λα θέξεη ηελ 

αιιαγή. πσο αλαθέξεη ν Cézanne, «ε θχζε βξίζθεηαη ζην εζσηεξηθφ»
308

, εθεί ζπλαληψ ηνλ 

                                                           
306

Γεγνλφο - φπσο ζπκπιεξψλεη ακέζσο πην θάησ - είλαη πσο «θαη ε φξαζε επίζεο εμαξηάηαη απφ ηελ θίλεζε» (βι., 

Μ. Merleau-Ponty, Τν Μάηη θαη ην πλεχκα, φ.π., ζ. 66). 
307

Βι. φ.π., ζ. 69. 
308

«Σα πξάγκαηα θαη ην ζψκα κνπ είλαη θηηαγκέλα απφ ηελ ίδηα ζηφθα», γη‟ απηφ θαη ην βιέκκα κνπ κπνξεί λα 

ππάξμεη εληφο ησλ πξαγκάησλ. Απηή ε εζσηεξηθή θχζε είλαη πνπ δίλεη ηζρχ γηα παξάδεηγκα ζην ρξψκα θαη ζην 

θσο, γηαηί ην ζψκα κνπ κπνξεί λα ηα „ππνδερηεί‟, φπσο γξάθεη ν Merleau-Ponty (βι. απηφζη). 
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εαπηφ κνπ: ζηελ επηζηξνθή ζηελ πξψηε αληίιεςή κνπ. ,ηη κπνξψ λα δσ κε αγγίδεη 

επηζηξέθνληάο κνπ ην βιέκκα, φ,ηη ιακβάλσ απφ ηελ αίζζεζε ηεο φξαζεο -πνηφηεηα, θσο, 

ρξψκα, βάζνο-αλαθέξεηαη (ζρεδφλ αλαδεηά) ζην ζψκα κνπ. Γη‟ απηφ ε θαηάθηεζε δελ είλαη 

κφλν εμσηεξηθή, κέζσ ηεο πξάμεο, αιιά θαη εζσηεξηθή, λνεκαηηθή: ε φξαζε θαηαθηά 

εζσηεξηθά, ε θίλεζε εμσηεξηθά. Έρσ θαηαθηήζεη έλα αληηθείκελν κέζσ ηεο αίζζεζεο ηεο 

φξαζεο φηαλ βιέπσ ζε απηφ θάηη απφ εκέλα. Αλ φκσο κπνξψ λα θηλεζψ πξνο απηφ, λα ην 

αιιάμσ κε ηηο πξάμεηο κνπ, κε ηνλ ηξφπν πνπ θηλνχκαη ζην ρψξν θαη ηνλ ρξφλν, ηφηε ην έρσ 

θαηαθηήζεη θαη εμσηεξηθά. Γελ απνηειεί έλα πξάγκα ζηνλ θφζκν, αιιά έλα πξάγκα αηζζεηφ γηα 

εκέλα. 

Ζ αληίιεςε δνκεί ηελ αιιειέλδεηε θαη ακθίδξνκε ζρέζε εζσηεξηθφηεηαο–εμσηεξηθφηεηαο. 

Γελ είκαη -αθφκε- βέβαηε αλ κπνξψ λα ηελ νξίζσ σο κεζνιαβεηή ηεο ζρέζεο, αλ θαη ην πέξαζκα 

απφ ην ελζψκαην ππνθείκελν ζηνλ θφζκν ππνλνεί θάηη πέξα απφ ηηο αηζζήζεηο. Αλακθίβνια, 

πξηλ αληηιεθζψ, ηα πξάγκαηα ηνπ θφζκνπ είλαη εμσηεξηθά σο πξνο ην ζψκα κνπ. ηε 

ζσκαηηθφηεηά κνπ απνθηνχλ δηθή ηνπο κνξθή, θαη θαηαθέξλνπλ έηζη λα θαηαζηήζνπλ νξαηφ ην 

ζεκείν εθείλν φπνπ «θάζε άιιν βιέκκα μαλαβξίζθεη ηα θίλεηξα εθείλα ηα νπνία ππνβαζηάδνπλ 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηφ ην βιέκκα επηζεσξεί ηνλ θφζκν»
309

. Σν ζψκα κνπ επηθνηλσλεί κε 

ηνλ θφζκν, έηζη ηα νξαηά ζε εκέλα πξάγκαηα απνθηνχλ κηα ζέζε εληφο κνπ. Χζηφζν, απνηεινχλ 

νξαηά αληηθείκελα θαη γηα άιια βιέκκαηα, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα αιιάμεη ηελ ελεξγή 

ζπλάληεζε θαη λα δεκηνπξγήζεη κηα λέα δηαζηαχξσζε: «εκθαλίδεηαη έηζη έλα νξαηφ ζηε 

δεπηέξα, ζαξθηθή νπζία ή εηθφλα ηνπ πξψηνπ»
310

. Σν δηπιφ απηφ νξαηφ δελ αλαθέξεηαη παξά 

ζηελ αφξαηε φςε ηεο νξαηήο πιεπξάο, γηαηί ζηελ νπζία ηεο ε αφξαηε φςε είλαη ε 

ζπκπιεξσκαηηθή φςε ε νπνία δχλαηαη λα γίλεη νξαηή, θαζψο ζα αλαδεηρζεί ράξε ζηελ παξνπζία 

ηεο νξαηήο πιεπξάο. Σν νξαηφ, ην αιεζνθαλέο, ην ρεηξνπηαζηφ, έρεη κηα θαιπκκέλε, απφ ηελ 

επηθάλεηα, νπζία, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη ζαξθηθή. Γηαηί είλαη ζρέζε αιιειεπίδξαζεο απηνχ 

πνπ γίλεηαη νξαηφ θαη απηνχ πνπ ην ζπληεξεί, ην εληζρχεη, ην ζπκπιεξψλεη: ηεο αφξαηεο, 

θξπκκέλεο φςεο ηνπ. Οξαηφ θαη αφξαην, ή αλ ζέιεηε ην δηπιφ νξαηφ, ππάξρνπλ επηθαιχπηνληαο 

ην έλα ην άιιν, αθνχ ζε θάζε λέν θνίηαγκα νη ζέζεηο αληηζηξέθνληαη. Δδψ, ε θξάζε ηνπ Lefort 

κνηάδεη λα δαλείδεη ηηο ιέμεηο πνπ αλαδεηνχζα: «ην αφξαην γίλεηαη ν ζθειεηφο ηνπ νξαηνχ»
311

.Ο 

Merleau-Ponty δελ απνρσξίδεηαη ην θεληξηθφ ηνπ πεδίν, ηελ φξαζε˙ αθφκα θαη αλ πξνζεγγίδεη 

ηε γιψζζα, ζχκθσλα κε ηνλ Lefort
312

. Δπηδηψθεη ηε ζπζρέηηζε ηεο γιψζζαο θαη ηεο δσγξαθηθήο 

ηέρλεο, ηελ νπνία θαη επηζθξαγίδεη κε ηηο αλαθνξέο ηνπ ζηελ φξαζε ηνπ δσγξάθνπ. 

Μπνξνχκε λα ππνζηεξίμνπκε πσο απηφ ην νπνίν βιέπσ, κπνξψ λα ην δσ ζίγνπξα κε δχν 

ηξφπνπο ηαπηφρξνλα: ππάξρεη απηφ πνπ είλαη θνηλφ θαη νξαηφ γηα φινπο -ε αληηθεηκεληθή φςε-, 

θαη ππάξρεη απηφ ην νπνίν γίλεηαη ζε κέλα νξαηφ,ε νξαηή ζε εκέλα φςε. Μηιάκε πάληα γηα ην 

ίδην νξαηφ ζεκείν, ηδσκέλν αιιηψο. Δδψ έγθεηηαη ε δηαθνξά, ή θαιχηεξα ε ζηαζεξή ζέζε ηνπ 

Merleau-Ponty γηα άξζε ηνπ δπτζκνχ. Γηα λα δσ ην νξαηφ ζηελ πξαγκαηηθή ηνπ δηάζηαζε, γηα 

                                                           
309

Βι. φ.π., ζ. 70. 
310

Απηφζη. 
311

Βι. Cl. Lefort, «Μ. Merleau-Ponty», φ.π., ζ. 281. 
312

Βι.φ.π., ζ. 266. 
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λα κπνξέζσ λα θηάζσ ζηηο ππθλέο φςεηο ηνπ, απηέο πνπ ράλνληαη ε κηα κέζα ζηελ άιιε, 

ρξεηάδεηαη λα επηζηξέςσ ζηελ πξψηε κνπ αληίιεςε, ζην βάζνο ησλ εκπεηξηψλ κνπ. Έηζη, 

θαινχκαη λα αλαδεηήζσ ηνλ ηφπν φπνπ δνκείηαη ην παξειζφλ, εθεί φπνπ πήξαλ ζέζε νη 

εκπεηξίεο κνπ, θαη επηπιένλ ηνλ ηξφπν πνπ θνηηάδσ ηελ χπαξμή κνπ φηαλ θαζξεθηίδεηαη ζηνλ 

θφζκν. Καη δελ κπνξψ λα κε κε δσ λα θαζξεθηίδνκαη ζηηο ίδηεο κνπ ηηο πξάμεηο –ζε απηέο εδψ 

ηηο ιέμεηο-, ζηελ ίδηα ηε πξνζπάζεηά κνπ λα εθθξάζσ απηφ πνπ ζθέθηνκαη απηή ηε ζηηγκή, ρσξίο 

λα απνρσξίδνκαη φζα πξνεγνπκέλσο αληηιήθζεθα, αηζζάλζεθα, βίσζα. Ο Γάιινο θηιφζνθνο 

εληνπίδεη ηελ ηζνξξνπία απηνχ πνπ είλαη νξαηνχ θαη απηνχ πνπ εγψ βιέπσ ζηε δηαδξνκή πξνο 

ηελ έθθξαζε. Γειαδή, ηελ ελαξκνληζκέλε ζπκκεηνρή ηνπ ζψκαηνο θαη ηνπ πλεχκαηνο κέζα απφ 

ηελ ίδηα ηελ πξάμε. ηελ έθθξαζε απνηππψλεηαη ε αδηαρψξηζηε, αιιά κε ηφζνπο ηξφπνπο 

δηακεζνιαβεκέλε, ζρέζε ζψκαηνο θαη πλεχκαηνο. Ζ θηινζνθία ηνπ Merleau-Ponty είλαη ε 

αλάδεημε απηνχ ηνπ φληνο, ηνπ βηνινγηθά νινθιεξσκέλνπ ζψκαηνο θαη ηνπ ηφζν αλελδνίαζηα 

εμειηζζφκελνπ, κέζα ζηνλ ρξφλν, πλεχκαηνο. 

 Μέζα ζηνλ θφζκν αληηιακβάλνκαη, βηψλσ θαη γλσξίδσ ηα πξάγκαηα, θαη σο ζπλέρεηα ηεο 

επίδξαζήο ηνπο, απηήο ηεο αληαιιαγήο λνεκάησλ, επηζηξέθσ κέξνο φζσλ θαηάθηεζα. Μηα 

ηέηνηα επηζηξνθή κφλν εθθξαζηηθή κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί, αθνχ θάζε ζεκείν επηθνηλσλίαο 

είλαη ζεκείν εθθξαζηηθφ. Κφζκνο θαη λνήκαηα πεγάδνπλ απφ κέλα, απφ ηελ εζσηεξηθή κνπ 

πιεπξά, αλ θαη δελ δεκηνπξγήζεθαλ εμνινθιήξνπ απφ απηήλ. Σν θαζξέθηηζκα ηνπ εαπηνχ ζηα 

πξάγκαηα ηνπ θφζκνπ είλαη ζρεδφλ αθνχζην. Ζ επηζπκία φκσο λα εθθξάζσ φζα αλαθαιχπησ σο 

χπαξμε αθεκέλε ζηα πξάγκαηα ηνπ θφζκνπ είλαη ζαξθηθή επηζπκία, δειαδή αλαβιχδεη απφ ην 

αληηιεπηηθφ λφεκα ην νπνίν ζέισ λα εμσηεξηθεχζσ, ψζηε λα δειψζσ ηελ ακθίδξνκε πνξεία 

κνπ κε ηνλ θφζκν. Ση ζεκαίλεη απηφ; Τπάξρεη ην νξαηφ ζε κέλα, θαη ην νξαηφ ελ γέλεη, έρσ 

αθφκα ηνλ νξαηφ ζε κέλα εαπηφ κέζα απφ ην θνίηαγκά κνπ ζηνλ θφζκν, αιιά θαη ηνλ νξαηφ 

εαπηφ έηζη φπσο ηνλ αληηιακβάλνληαη νη άιινη. Δπίζεο, κηα άιιε φςε ηνπ εαπηνχ είλαη απηή πνπ 

επηζηξέθεη κέζσ ηεο έθθξαζεο (κνπ) ηνπ θφζκνπ. Γηα παξάδεηγκα, πνιιέο θνξέο ζεσξνχκε πσο 

φζα εηπψζεθαλ απφ εκάο έγηλαλ θαηαλνεηά ζηνπο άιινπο ζηνλ ίδην βαζκφ ζηνλ νπνίν 

θαηαλννχληαη απφ εκάο, νη νπνίνη είκαζηε νη εθθξαζηέο ηνπο. Δίλαη φκσο απηφ εθηθηφ: εγψ πνπ 

εθθέξσ ιφγν θαη ν άιινο πνπ κε αθνχεη λα ζπιιακβάλνπκε ην ίδην λφεκα ζηνλ ίδην βαζκφ;Σν 

λφεκα πνπ εθθέξνπκεθξχβεη απφ ηνπο άιινπο ζεκεία ηνπ εαπηνχ καο, θαη απηφ γηαηί είλαη 

αδχλαηνλ νη άιινη λα δνπλ ηνλ εαπηφ καο φπσο ηνλ βιέπνπκε εκείο. Δλ ηέιεη, ην αφξαην πνπ 

δηαθξίλεη ν θαζέλαο ζην νξαηφ είλαη εζσηεξηθή (βησκαηηθή, εκπεηξηθή) ππφζεζε. Αιιά δελ 

απνρσξίδεηαη ηνλ νξαηφ, ηνλ κεηξήζηκν, ηνλ αηζζεην –ηνλ εμσηεξηθφ- παξάγνληα πνπ κνηάδεη 

ίδηνο γηα φινπο. Ζ αληαλάθιαζε ηνπ εαπηνχ καο ζηνλ θφζκν κπνξεί λα κείλεη επ‟ αφξηζηνλ 

αφξαηε γηα ηνπο άιινπο, αλ εκείο δελ επηδηψμνπκε ηελ έθθξαζε. Ζ ζρέζε κνπ κε ηα πξάγκαηα 

ηνπ θφζκνπ είλαη κηα ζρέζε ρηάζκαηνο. Μνηάδεη κε θαζξέθηηζκα. ηαλ αλαγλσξίδσ ηνλ εαπηφ 

κνπ ζε αληηθείκελα ηνπ θφζκνπ, αληηθαηνπηξίδνληαη δχν φςεηο: ε φςε γηα ηελ νπνία ζα 

εθθξαζηψ θαη απηή πνπ ζα θξαηήζσ σο δηθή κνπ νξαηή θαηάθηεζε
313

. Σν νξαηφ αληηθείκελν 

                                                           
313

Ο Η. Μαξθνπιάηνο μερσξίδεη κηαλ νληνινγηθή πξνζέγγηζε ζηνλ Merleau-Ponty, ε νπνία θαηαιήγεη (θαη μεθηλά) 

απφ ηελ φξαζε, θαζψο «δελ είλαη απιψο πξί αληίιεςεο, αιιά [ε ίδηα] αληίιεςε˙δηφηη αλνίγεη ηα κάηηα ηεο ζηνλ 

θφζκν ζαλ παηδί: θάζε θνξά ζαλ λα ήηαλ ε πξψηε, αιιά παξά ηαχηα εληφο κηαο πξνυπάξρνπζαο νηθεηφηεηα, 
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(θνξέαο λνήκαηνο) δηαηεξεί ηε ζέζε ηνπ, βξίζθεηαη εληφο ηνπ δηθνχ κνπ θφζκνπ, νχηε ηπραία 

νχηε έπεηηα απφ θάπνηαλ επηβνιή απφ άιιν ζψκα˙ έρεη ηελ θαηαιιειφηεξε ζέζε, ηελ δηθή ηνπ. 

ηαλ ην ζπλαληψ κνπ επηζηξέθεη ην βιέκκα κνπ. ηε ζρέζε απηή, νξψληνο θαη νξαηνχ, βξίζθεη 

ην ζψκα ηελ εθδίπισζε ηνπ θφζκνπ θαη αλνίγεηαη κε ηε ζεηξά ηνπ ζε απηφλ. 

Έλα αληηθείκελν πνπ, γηα ηνλ Merleau-Ponty, γίλεηαη παξάδεηγκα ηεο ζπλάληεζεο νξψληνο 

θαη θφζκνπ, είλαη ν δσγξαθηθφο πίλαθαο. Απνδίδεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά ζηνλ πίλαθα: δελ 

κπνξνχκε λα πνχκε πνχ βξίζθεηαη, δελ ηνλ θνηηάκε φπσο ηα άιια πξάγκαηα, νχηε ηνπ ζέηνπκε 

ρσξηθά φξηα. Σν ζεκαληηθφ βξίζθεηαη ζην ζηνηρείν πσο ην βιέκκα κνπ απνξξνθάηαη απφ ηνλ 

πίλαθα, κπαίλεη κέζα ζε απηφλ, γίλεηαη ν πίλαθαο ν ίδηνο˙ βιέπσ φ,ηη κνπ δείρλεη, βιέπσ εθείλν 

πνπ είδε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή ηνπ θφζκνπ
314

. Βιέπσ ηνλ πίλαθα λα κε θνηηάδεη 

επηζηξέθνληάο κνπ ην βιέκκα. Βιέπσ, επίζεο εθείλν πνπ θαζξεθηίδεη ηελ ψξα πνπ θνηηάδεη 

εκέλα θαζψο ηνλ θνηηάδσ. Γειαδή γίλεηαη θαζξέθηεο ηεο χπαξμήο κνπ. Πξφθεηηαη γηα κηα 

δηαδηθαζία πνπ επηβεβαηψλεη ηνλ δηπιαζηαζκφ ηνπ νξαηνχ, έλα νξαηφ ζηε δεπηέξα πνπ κπνξεί 

λα μεγειαζηεί απφ ηελ «νηνλεί παξνπζία θαη ηελ επηθείκελε νξαηφηεηα» ησλ εηθφλσλ
315

. Σν 

νξαηφ είλαη ε παξνπζία ηεο απνπζίαο
316

, κηα δήισζε πσο ππάξρεη θάηη πεξηζζφηεξν απφ ηελ 

επηθάλεηα, έλα βάζνο έηνηκν λα εμεξεπλεζεί. Μέζα ζην δηθφ καο Δίλαη εληνπίδεηαη ε αληίζηαζε 

πνπ πξνβάιιεη ην αληηθείκελν λα θαηαθηεζεί εμ‟ νινθιήξνπ. Οη ακθηβνιίεο πνπ γελληνχληαη, 

πσο έλα αληηθείκελν δελ είλαη φπσο θαίλεηαη, πσο θάηη θξχβεηαη πίζσ απφ ηελ φςε ηνπ, πσο 

κπνξψ λα δσ ηα πξάγκαηα αιιηψο αιιάδνληαο ζέζε, επηβεβαηψλνληαη απφ ηελ ηέρλε. Ο 

θαιιηηέρλεο πξνζπαζεί λα ηηζαζεχζεη γηα ιίγν ην νξαηφ, λα δηαπεξάζεη ηα φξηα ηνπ θαη λα 

θνηηάμεη ην αφξαην. 

2.1.2 Σν θαληαζηηθφ εληφο ηνπ πξαγκαηηθνχ 

Ζ έθθξαζε, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν έλαο θαιιηηέρλεο θαηαλνεί θαη εθζέηεη ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, δελ ζηεξίδεηαη ζηε κίκεζε, αιιά κάιινλ απνηειεί ην θξάκα ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηνπ θαληαζηηθνχ. Θεσξψ πσο φζα βξίζθνληαη ζην ζψκα κνπ έρνπλ ήδε 

δηέιζεη ηελ εμσηεξηθή πξαγκαηηθφηεηα, ελψ ην θαληαζηηθφ δηαγξάθεη αθφκα ηελ πνξεία ηνπ 

εληφο κνπ. Σν θαληαζηηθφ πξνζζέηεη έλα αθφκε λφεκα ζηηο δηθέο κνπ εμεγήζεηο γηα ηνλ θφζκν: 

απνηειεί κηα πηπρή ησλ αφξαησλ ζεκείσλ κνπ, ηα νπνία λνεκαηνδνηνχλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

Φαληαζηηθφ θαη πξαγκαηηθφ ζπλαληηνχληαη ζην ζψκα κνπ, εδξάδνληαη ζηηο εκπεηξίεο θαη ζηηο 

ζθέςεηο κνπ. Ζ παξνπζία ηνπ θαληαζηηθνχ εληφο κνπ εληζρχεηαη απφ ην πξαγκαηηθφ: αλ δελ 
                                                                                                                                                                                           

απνδίδνληάο ηνπ, κέζσ ηεο πξάμεο ηεο φξαζεο, ηελ πξσηνηαγή ινγηθή ηνπ. Απηή ε φξαζε [ε φξαζε-ζεσξία ή ε 

ζεσξία-φξαζε] είλαη ζπζηαηηθά νληνινγία» (βι. Η. Μαξθνπιάηνο, Maurice Merleau-Ponty: πξνο κηα νληνινγία ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ, φ.π., ζ. 20). 
314

«Μνπ είλαη δχζθνιν λα πσ πνχ βξίζθεηαη ν πίλαθαο ηνλ νπνίν θνηηάδσ. Γηφηη δελ ηνλ θνηηάδσ κε ηνλ ηξφπν πνπ 

θνηηάδεη θαλείο έλα πξάγκα, δελ ηνλ πεξηνξίδσ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηφπν ηνπ˙ ην βιέκκα κνπ πεξηπιαληέηαη ζηνλ 

πίλαθα ζαλ λα ήηαλ απηφο ην θσηνζηέθαλν ηνπ Δίλαη˙ βιέπσ ζχκθσλα ή καδί κ‟ απηφλ κάιινλ, παξά ηνλ βιέπσ 

απηφλ» (βι. Cl. Lefort, «Μ. Merleau-Ponty», φ.π., ζ. 266). 
315

Οη εηθφλεο «απνηεινχλ ην κέζα ηνπ έμσ θαη ην έμσ ηνπ κέζα – πξάγκα πνπ θαζίζηαηαη δπλαηφ απφ ην 

δηπιαζηαζκφ ηνπ αηζζάλεζζαη –, δίρσο ηα νπνία δελ ζα κπνξνχζακε πνηέ λα θαηαλνήζνπκε ηελ νηνλεί παξνπζία 

θαη ηελ επηθείκελε νξαηφηεηα, νη νπνίεο ζπληζηνχλ φιν ην πξφβιεκα ηνπ θαληαζηηθνχ» (βι. απηφζη). 
316

Βι. M. Grene, «The aesthetic dialog of Sartre and Merleau-Ponty», ζηνThe Merleau-Ponty‟s aesthetics reader, 

κηθξ. M. Smith, Northwestern University Press, Illinois, 1993, pp.212-232, ζ. 229. 
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αληηιακβαλφκνπλ θάπνην ζεκείν ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, δελ ζα κπνξνχζα λα θαληαζηψ ηηο 

κνξθέο πνπ απηή κπνξεί λα πάξεη
317

. Σν θαληαζηηθφ αλήθεη ζηα λνήκαηα ηεο χπαξμήο κνπ, γηαηί 

ιεηηνπξγεί εληζρπηηθά σο πξνο ηα λνήκαηα ηνπ θφζκνπ. Πεγάδεη απφ θάηη πνπ αληηιήθζεθα, 

βίσζα, γλψξηζα, αιιά ελ ηέιεη ην αλαδήηεζα ζε κηα δηαθνξεηηθή ηνπ εμέιημε. Θα κπνξνχζακε 

λα ηζρπξηζηνχκε πσο ε θαληαζία είλαη κηα ζπλεηδεηή δηαδηθαζία, εθφζνλ έιθεηαη απφ ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. Σίπνηα απ‟ φζα θαληάδνκαη δελ πξνήιζε κφλν απφ ηε ζθέςε, γηαηί ε ζθέςε 

έρεη ηε ζέζε ηεο ζην αηζζεηφ. Γελ κπνξψ λα δεκηνπξγψ ζρέζεηο γηα πξάγκαηα πνπ δελ γλψξηζα 

ή λα δεκηνπξγψ θαηαζηάζεηο απφ ην κεδέλ. Ζ θαληαζία παίξλεη ψζεζε απφ ην νξαηφ θαη 

θαηαθέξλεη λα θηηάρλεη εηθφλεο πνπ δελ έρσ θνηηάμεη αθφκα.  

Ο θφζκνο είλαη έλαο νξίδνληαο αλνηρηφο ζην βιέκκα καο. ζα αηζζαλζήθακε βξίζθνληαη ζηα 

βηψκαηά καο πνπ ηξνθνδνηνχληαλ απφ ηνλ θφζκν θαη φρη απφ ην θαληαζηηθφ, δειαδή ηηο 

ζθέςεηο πνπ θάλνπκε θαη νη νπνίεο δνκνχληαη ζην πξαγκαηηθφ. Κακία ζθέςε δελ κπνξεί λα 

γελλεζεί απφ κφλε ηεο, ρσξίο θάπνην εξέζηζκα. πσο παξαηεξεί ν Merleau-Ponty ζηε ΦΑ, κηα 

αηζζεηή φςε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο γίλεηαη αληηιεπηή εληφο ελφο ζπλφινπ, γη‟ απηφ θαη κία κφλν 

φςε αξθεί γηα λα δεκηνπξγήζεη ακέηξεηνπο ζπλδπαζκνχο
318

, πξαγκαηηθνχο ή θαληαζηηθνχο. Σν 

θαληαζηηθφ «απνηειεί ην ςαρλφ ηνπ πξαγκαηηθνχ ή ην ζαξθηθφ ην αλάπνδν φπσο γηα πξψηε 

θνξά εθηίζεληαη ζηα βιέκκαηα»
319

: απνηειεί ην βάζνο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη αλαθέξεηαη 

ζηελ πξψηε κνπ αληίιεςε, ζρεηίδεηαη κε φζα θξχβνληαη κέζα ζηνλ θφζκν θαη έρνπλ θάηη λα κνπ 

πνπλ. Ζ δχλακή κνπ λα θαληάδνκαη δνκείηαη, κε άιια ιφγηα,ζηε πξψηε κνπ αλίιεςε γηα ηα 

πξάγκα, ηνλ θφζκν, ηνλ άιιν. Δίλαη νη ζθέςεηο πνπ κπνξνχλ λα αλαπαξαρζνχλ απφ έλα κφλν 

βίσκα, απφ ην πξψην θνίηαγκα ή επαθή, θαη λα „εμειίμνπλ‟ γηα εκέλα ηε ζρέζε ζε θάηη πνπ 

κπνξεί λα κε πάξεη κνξθή. Ζ θαληαζία είλαη έλα εξγαιείν
320

, έλα αλζξψπηλν πιενλέθηεκα, πνπ 

πνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε ηφζν γηα ηηο αηζζήζεηο κνπ φζν θαη γηα ηε γλψζε
321

.  

πσο καο πεξηγξάθεη ν Merleau-Ponty, ν δσγξάθνο κέζα απφ ηελ ηέρλε ηνπ δειψλεη θάηη 

πνπ δελ έρεη αθφκα ππάξμεη γηα ηνπο άιινπο θαη, εθεί πνπ αθφκα θαη γηα ηνλ ίδην ην δεκηνπξγφ ε 

ακθηβνιία επηζθίαδεη ηελ πξφζεζε, θάλεη ηε θαηλνκεληθφηεηα πξάγκα, δίλεη κνξθή ζε απηφ πνπ 

                                                           
317

πσο ζεκεηψλεη ν Merleau-Potny ην θαληαζηηθφ απνηειεί «ην δηάγξακκα ηεο δσήο ηνπ (πξαγκαηηθνχ) κέζα ζην 

ζψκα κνπ», αιιά δελ είλαη απηφθσην, δελ γελληέηαη εθ ηνπ κεδελφο (βι. M. Merleau-Ponty, Τν Μάηη θαη ην πλεχκα, 

φ.π., ζ. 71).  
318

Βι. Υ. Μπαλάθνπ, Γηαζηάζεηο ηνπ νξαηνχ: εθηινζνθία ηεο ηέρλεο ζην έξγν ηνπ Merleau-Ponty, εθδ. Έλλνηα, 

Αζήλα, 2008, ζ. 100. 
319

Βι. Μ. Merleau-Ponty, Τν Μάηη θαη ην πλεχκα, φ.π., ζ. 71. 
320

Ο Merleau-Ponty, κηιψληαο ζην ΟΑ γηα νξαηφ θαη αηζζεηφ γξάθεη ηα εμήο γηα ηε θαληαζία: «Δίλαη δπλαηφ λα 

πεξηγξάςνπκε πψο ε ζθέςε, γηα λα απνδεηρζεί πσο πξνέξρεηαη απφ κηα απζηεξή ζπζρέηηζε ηεο εμεξεχλεζήο κνπ 

ηνπ θφζκν θαη ηεο αηζζεηήξηαο απφθξηζήο κνπ ηελ αθππλίδεη. Ζ θαληαζία ζα ππνβιεζεί ζε κηα παξάιιειε 

αλάιπζε θαη ζα δνχκε πσο, ε ζθέςε απφ ηελ νπνία είλαη θηηαγκέλε, δελ είλαη ζε απηή ηελ ζπγθεθξηκέλε έλλνηα κηα 

ζθέςε ηνπ βιέπεηλ ή ηνπ αηζζάλεζζαη, πσο είλαη κάιινλ ε πξφζεζε λα κελ ζπκκεηέρεη, θαη αθφκε λα μερλά ηα 

θξηηήξηα ηεο επαιήζεπζεο, θαη λα παίξλεη σο „θαιφ‟ φ,ηη δελ είλαη θαη δελ κπνξεί λα δεηρζεί. Έηζη, νη αληηλνκίεο ηεο 

αληηιεπηηθήο πίζηεο θαίλεηαη λα έρνπλ αξζεί, είλαη πξάγκαηη αιήζεηα πσο αληηιακβαλφκαζηε ην ίδην ην πξάγκα, 

αθνχ ην πξάγκα δελ είλαη ηίπνηα παξά απηφ πνπ βιέπνπκε – αιιά φρη απφ ηελ απφθξπθε δχλακε ηνλ καηηψλ καο» 

(βι.Μ. Merleau-Ponty, The Visible and the invisible, φ.π., ζ. 29). 
321

Ζ γλψζε, γηα ηνλ Merleau-Ponty, κε θέξελεη ζε αιιειεπίδξαζε κε ηνπο άιινπο (βι. Μ. Merleau-Ponty, Η 

Ακθηβνιία ηνπ Σεδάλ, φ.π., ζ. 37). 
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δνχζε κφλν ζηε δηθή ηνπ θαληαζία
322

. Ο θαιιηηέρλεο πξνζπαζεί λα κεηαθέξεη απφ ηελ θαληαζία 

(imagination) ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έλα δηθφ ηνπ λφεκα, λα ληχζεη φζα θαίλνληαη κε φζα είλαη 

θαλεξά κφλν ζε εθείλν, λα εμσηεξηθεχζεη έλα βίσκά ηνπ. Καη ε θαληαζία, εδψ, ίζσο, κνηάδεη κε 

κηα αλαδηαηχπσζε ηεο πξψηεο κνπ αληίιεςεο. Φαληαζία θαη θαιιηηερληθή δεκηνπξγία είλαη ηα 

ζεκεία πνπ ζπλαληάκε ζηε ζρέζε ηεο γιψζζαο θαη αιήζεηαο, θαη απηφ ην βιέπνπκε ζηελ έλλνηα 

ηνπ αφξαηνπ, σο ηεο άιιεο φςεο απηνχ πνπ ππάξρεη σο νξαηφ γηα εκέλα. Παξαηεξψ πσο γηα ηνλ 

Merleau-Ponty δελ παξακέλνπκε ακεηαθίλεηα πηζηνί ζηνλ θφζκν ηεο αληίιεςεο, αιιά ηνλ 

εκπινπηίδνπκε κε ηε ζθαίξα ηεο θαληαζίαο, ηεο γιψζζαο, ηεο θνπινηχξαο θαη ηεο 

ηζηνξίαο.Μπνξνχκε λα θαληαζηνχκε έρνληαο σο βάζε φζα αληηιεθζήθακε. Άιισζηε ε 

θαληαζία καο δελ κπνξεί λα γελλά απφ κφλε ηεο εηθφλεο, ρξεηάδεηαη θάηη νξαηφ (θαη ηηο αφξαηεο 

πιεπξέο ηνπ) ην νπνίν ζα απνηειέζεη ην ελαξθηήξην εξέζηζκα. Κάηη 

θαληαζηηθφ(imaginaire)θξχβεη -θαη θαλεξψλεη ηαπηφρξνλα- ζηνηρεία ηνπ πξαγκαηηθνχ, είλαη 

εθείλν ην ζηνηρείν ηεο εζσηεξηθφηεηαο πνπ αλαδεηεί ηηο απνδείμεηο ηεο χπαξμήο ηνπ ζε θάηη 

εμσηεξηθφ. Μπνξεί φκσο κηα ηδέα, πνπ γηα ηε θαηλνκελνινγία είλαη άκεζα παξνχζα ζηνλ 

πξαγκαηηθφ θφζκν, ηελ αληίιεςε θαη ηε θαληαζία, λα κελ έρεη ηειηθφ ραξαθηήξα323. Θα 

κπνξνχζακε λα πνχκε πσο ε θαληαζία είλαη κηα ζπλεηδεηή δηαδηθαζία, έλα ελέξγεκα, αθνχ 

ζηελ νπζία ηεο έιθεηαη απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα, φπσο είλαη ε ζθέςε θαη ε αληίιεςε. Χζηφζν, 

γηα ηνλ Merlau-Ponty, δελ έρεη βάζνο, γηαηί δε δνκείηαη ζην βησκαηηθφ. Να ζεκεηψζσ εδψ πσο, 

ζηε θηινζνθία, ζηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα, είρε εηζαρζεί ν φξνο «ζπλαηζζεζία», γηα λα δειψζεη 

ηελ θαηάζηαζε κεηαμχ θαληαζίαο θαη παξαίζζεζεο. πσο παξαηεξεί ε Εήθα, ν Merleau-Ponty 

πξνζδίδεη ζηνλ Cézanne απηή ηελ αίζζεζε, αθνχ ζηελ ηέρλε ηνπ δηαθξίλεη ηελ 

«ζπλαηζζεζηαθή» ελνπνίεζε ησλ αηζζήζεσλ
324

. Καηαιεθηηθά, γηα ηνπο θαιιηηέρλεο, ε θαληαζία 

αλήθεη ζηα εξεζίζκαηα ηεο έκπλεπζεο, γηαηί είλαη έλα εξγαιείν εθείλν πνπ ηνπο επηηξέπεη λα 

δψζνπλ ζην νξαηφ φζεο θαη φπνηεο δηαζηάζεηο επηζπκνχλ λα πξαγκαηψζνπλ κέζσ ηεο έθθξαζεο. 

Πξηλ αθφκα ν θφζκνο κεηαθξαζηεί κε θαζνιηθά λνήκαηα, φηαλ αθφκα ν άλζξσπνο έςαρλε ηηο 

εμεγήζεηο ησλ πξαγκάησλ ρσξίο λα ελδηαθέξεηαη γηα ηηο εδξαησκέλεο αληηιήςεηο, αιιά 

αλαδεηνχζε ζηε δηθή ηνπ πξψηε αληίιεςε ζηα λνήκαηα, ε έθθξαζε είρε ήδε ηεζεί ζε 

ιεηηνπξγία. Ο άλζξσπνο, πξηλ αθφκε θαηαλνήζεη ην ηζηνξηθφ θαη θνηλσληθφ πιαίζην κέζα ζην 

νπνίν δεη, έρεη απνθηήζεη εκπεηξίεο
325

, βηψκαηα, έρεη ηηο πξψηεο ηνπ αληηιήςεηο. Χζηφζν, πξηλ 
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Βι. φ.π., ζ. 43. 
323

Βι. Encyclopédie de la Pléiade. Ιζηνξία ηεο θηινζνθίαο, φ.π., ζ. 79. 
324

Πξάγκαηη ν Merleau-Ponty αλαθέξεηαη ζηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ ραξαθηήξα ηνπ Cézanne (Α, ζζ. 34-45), ελψ 

γξάθεη επίζεο πσο γηα ηνλ δσγξάθν δελ ππήξρε δήηεκα επηινγήο αλάκεζα ζηηο αηζζήζεηο θαη ηηο ζθέςεηο ή αλάκεζα 

ζην ράνο θαη ηελ ηάμε. ν θαιιηηέρλεο δελ αλαιχεη, αθήλεηαη λα παξαζπξζεί απφ νξαηά θαη αφξαηα, αηζζήζεηο θαη 

εκπεηξίεο. Αξγφηεξα ζα δνχκε επίζεο πσο ν Cézanne δελ επηιέγεη ηηο αηζζήζεηο ή ηηο ηερληθέο ηεο δσγξαθηθήο, αιιά 

πξνζπαζεί ζην θνίηαγκα ηεο θχζεο λα βξεη ζηνηρεία ηνπ εαπηνχ ηνπ (βι. Φ. Εήθα, «Ο ήρνο ηνπ Υξψκαηνο», ζην 

Φηινζνθία θαη Τέρλε, εθδφζεηο Οθηψ, Αζήλα, 2011, ζζ.78 θαη 82). 
325

ην Phenomenology of life o Barbaras θάλεη ιφγν γηα δχν είδε αληηθεηκεληζκνχ: ηνλ πξαγκαηηθφ θαη ηηο 

πξνβνιέο, ηηο νπνίεο δηαθξίλεη ζε εκπεηξηθέο ή λνεζηαξρηθέο. Γηα ηνλ Brabaras ε ζεσξία ηεο „πξνβνιήο‟ δελ έρεη 

ινγηθή θαη απηφ γηαηί δελ κπνξεί λα απνδψζεη ηα πξαγκαηηθά λνήκαηα απηψλ πνπ δνπλ ή βίσζαλ κηα εκπεηξία, γηαηί 

απηφ κεηψλεη ηελ επαθή ηεο δηθήο καο ππνθεηκεληθφηεηαο κε ηελ εηδηθφηεξε αλζξψπηλε εκπεηξία. Σν πξαγκαηηθφ 

δεηνχκελν δελ είλαη λα απηφ-νξηζηνχκε ππνθείκελα γηα ινγαξηαζκφ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηεο θπζηνινγίαο καο, αιιά 

λα ζπιιάβνπκε ην ζψκα καο σο έλα εκπεηξηθφ ππνθείκελν. Παξαηεξεί φκσο πσο αλ ππνινγίζνπκε ην ππνθείκελν 
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δεη ηνλ εαπηφ ηνπ σο ζάξθα ηνπ θφζκνπ, ζα πξέπεη λα γλσξίδεη ηνπο παξάγνληεο πνπ ηνλ 

πξνζδηνξίδνπλ, γη‟ απηφ νη επηξξνέο ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ ρψξνπ δελ πξέπεη λα απνθιείνληαη. Αλ 

είλαη ζάξθα ηνπ θφζκνπ, ηφηε αλήθεη ζηε ξνή απηνχ
326

. Σν πλεχκα σο ε αληαλάθιαζε ηνπ 

εαπηνχ, θαη ην ζψκα κε ηελ νξαηή φςε ηνπ κέζα ζηνλ θφζκν, ζπκκεηέρνπλ θαη επηδξνχλ ζηε 

ξνή ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, φπσο επίζεο επεξεάδνληαη απφ απηήλ. Σν ζψκα κνπ έρεη κηα ζρέζε 

ακθίδξνκε κε ην ρξφλν θαη ην ρψξν: ην ζψκα καο αλήθεη ζηνλ θφζκν, γη‟ απηφ ε ζθέςε καο 

κπνξεί λα αλαδηακνξθψλεηαη αθνινπζψληαο ηε ξνή ηνπ. 

Ζ φξαζε εθηείλεηαη ζην ρψξν. ια φζα βιέπεη ην κάηη δελ θιείλνληαη εληφο ελφο 

νξηνζεηεκέλνπ ρψξνπ, δελ κπνξνχλ λα πεξηνξηζηνχλ ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν˙ ππάξρεη θάηη 

πέξα απφ ην νξαηφ. Αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ εγθισβηζκέλνπ ζην θξχζηαιιν λεξνχ, 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα επηζηξνθήο ζηνλ εαπηφ, ε νπνία ζα θαλεξψζεη πνιιέο θαη λέεο αφξαηεο 

φςεηο. Φαληαζηείηε πσο ην ζψκα είλαη ζαλ ηα ηνηρψκαηα ελφο δηάθαλνπ εχπιαζηνπ θνπηηνχ, 

φπνπ ν εαπηφο καο αθνπκπά ζηα φξηα ηνπ πξηλ βγεη απ‟ απηφεθθξαδφκελνο. κσο θαζψο 

πξνζθξνχεη ζην ζψκα, κνηάδεη λα επαλέξρεηαη ζε πξνεγνχκελα βηψκαηα θαη ζθέςεηο, θαη 

αλαθαιχπηεη πσο κπνξεί λα θξαηήζεη απηφ πνπ ζέιεη λα εθθξάζεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. 

Αλαθαιχπηεη ίζσο φηη δελ ρξεηάδεηαη λα δξάζεη. Απηή ε αλαθάιπςε ηνλ νδεγεί ζε κηα ζηξνθή 

πξνο ηα κέζα. Αλαγλσξίδεη πσο κπνξεί λα ζηνραζηεί μαλά θαη μαλά πάλσ ζην ίδην αληηθείκελν, 

πξηλ θάλεη νξαηά ηα λνήκαηά ηνπ. Αιιά επίζεο αληηιακβάλεηαη φηη ην ζψκα ηνπ είλαη 

θαζξέθηεο ησλ ζθέςεσλ ηνπ, είλαη απηφ πνπ αληαλαθιά ηηο ζθέςεηο θαη αληαλαθιάηαη ζηηο 

ζθέςεηο. ψκα θαη πλεχκα δελ είλαη απιψο κέξε ηνπ ίδηνπ φληνο, αιιά νη δχν φςεηο ηεο χπαξμεο 

πνπ, εθκεηαιιεπφκελεο ην ρψξν θαη ην ρξφλν, απνθαιχπηνληαη. Σελ ίδηα ζηηγκή ν 

ρσξνρξφλνο
327

 ηηο σζεί ζηε θαλέξσζε. Οδεγνχκαζηε, γηα άιιε κηα θνξά, κέζα απφ ηνλ 

Merleau-Ponty ζην εμήο ζπκπέξαζκα: ε χπαξμή καο είλαη βνπηεγκέλε ζηνλ θφζκν. 

Δλ θαηαθιείδη, πνηνο είλαη ν ξφινο ηεο φξαζεο ζε φζα ήδε γξάθηεθαλ, θαη αλαθνξηθά πξνο 

ην ζψκα κνπ; Σν κάηη θηλείηαη εληφο ηνπ ρψξνπ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, αιιά επίζεο πξνζθέξεη 

ζην ζψκα πνπ ην θέξεη έλαλ δεχηεξν επίπεδν λνήκαηνο ηνπ θφζκν. ηαλ ην βιέκκα αληρλεχζεη 

έλα λέν λφεκα, ζηνλ ήδε νξαηφ θφζκν, αλαδεηά ηελ έθθξαζε˙ θαζηζηά νξαηά φζα βιέπεη ζηε 

                                                                                                                                                                                           

σο κε αλεμάξηεην, ηφηε ε ζεσξία ηεο „πξνβνιήο‟ έρεη θάπνην λφεκα: ν ππνθεηκεληθφο ραξαθηήξαο ησλ εκπεηξηψλ 

είλαη ζπκβαηφο κε ηελ αληηθεηκεληθή αμία (βι. R. Barbaras, «A phenomenology of life», φ.π., ζ. 217). 
326

Ο Merleau-Ponty γξάθεη ζην ΟΑ πσο ηα πξάγκαηα κε αγγίδνπλ κε ηνλ ίδην ηφπν πνπ ηα αγγίδσ θαη εγψ αιιά θαη 

«φπσο αγγίδσ ηνλ εαπηφ κνπ». Απηή ε επαθή νξίδεηαη σο ζάξθα ηνπ θφζκνπ. «Απηή ε παξνπζία ηνπ θφζκνπ είλαη 

αθξηβψο ε παξνπζία ηεο ζάξθαο ηνπ ζηε δηθή κνπ ζάξθα, πσο εγψ „είκαη ηνπ θφζκνπ‟ θαη πσο δελ είκαη απηφο‟» 

(βι. M. Merleau-Ponty, The Visible and the invisible, φ.π., ζ. 127). Ζ Μπαλάθνπ εμειίζζεη ηε ζθέςε απηή, 

παξαηεξψληαο πσο «ην επίπεδν ηεο γεληθεπκέλεο νξαηφηεηαο -ηεο ζάξθαο- δηαλνίγεηαη πξνο έλα „αφξαην‟, 

δηαθνξεηηθφ επίπεδν, ην νπνίν ν θηιφζνθνο παξνπζηάδεη σο δηάζηαζε ηνπ ίδηνπ, εληαίνπ φινπ, σο ηελ αλάπνδε φςε 

ηεο εμσηεξηθφηεηαο» (βι. Υ. Μπαλάθνπ-Καξαγθνχλε, Τέρλε θαη πξαγκαηηθφηεηα, Φηινζνθηθέο θαη θαιιηηερληθέο 

εθδνρέο κηαο πξσηετθήο ζρέζεο, εθδ. Έλλνηα, Αζήλα, 2012, ζ. 113).  
327

ηηο ζεκεηψζεηο ηνπ απφ ην Collège de France (1960-61), βξίζθνπκε έλαλ νξηζκφ πνπ ν Merleau-Ponty δίλεη γηα 

ην ρψξν θαη ην ρξφλν: «Ο ρξφλνο θαη ν ρψξνο είλαη νξίδνληαο θαη φρη κηα ζεηξά πξαγκάησλ. Καη πξφθεηηαη γηα 

νξίδνληεο πνπ θαηαπαηνχλ ν έλαο ηνλ άιιν: Γηαβάδσ ηνλ ρξφλν ζηνλ ρψξν θαη δηαβάδσ γηα ηνλ ρψξν κέζα ζηνλ 

ρξφλν (ηη ζα ήηαλ έλαο ρξφλνο πνπ δελ ζα ππήξρε κέζα ζε έλαλ Υψξν θαη κέζα ζηνλ ίδην ηνλ ρψξν;). Μηα κνλαδηθή 

κεγάιε δηαθνξνπνίεζε ελφο κνλαδηθνχ Δίλαη» (βι. Θ. Πνιιάηνο, Ο Merleau-Ponty θαη ε θνηλνηνπία ηεο 

δεκηνπξγίαο, φ.π., ζ. 81). 
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δηθή ηνπ ζρέζε κε ηνλ θφζκν θαη ηα αλαδηαηππψλεη ζπξψρλνληάο καο πξνο ηε δεκηνπξγία
328

. 

ηελ ηέρλε, γηα παξάδεηγκα ζηε δσγξαθηθή δεκηνπξγία, είηε απνδίδεηαη πηζηά φζα ην κάηη ηνπ 

δσγξάθνπ βιέπεη, είηε φρη, ην λφεκα πεγάδεη απφ φιεο ηηο πηπρέο (νξαηέο θαη αφξαηεο) ηνπ 

θφζκνπ θαη ηνπ αλζξψπνπ, δηφηη «ε δσγξαθηθή δελ δνμνινγεί θαλέλα άιιν αίληγκα παξά κφλνλ 

ην αίληγκα ηεο νξαηφηεηαο»
329

. Σν αίληγκα ηεο νξαηφηεηαο είλαη (αθξηβψο) αίληγκα, γηαηί 

πεξηιακβάλεη ηφζν ην νξαηφ φζν θαη ην αφξαην ζηελ απνιχησο αλαπφδξαζηε δηαπινθή ηνπο. Ζ 

ηέρλε –δσγξαθηθή, κνπζηθή, ινγνηερλία, γιππηηθή- δελ ζέιεη λα καο κπεξδέςεη, νχηε λα καο 

πεξηγξάςεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα, αιιά λα δηεγεζεί φζα ην κάηη ηνπ θαιιηηέρλε ζπλάληεζε φηαλ 

πξνζπαζνχζε λα αληηιεθζεί ηνλ θφζκν. Ο δσγξάθνο θνηηά ηνλ θφζκν, βηψλεη κηα 

πξαγκαηηθφηεηα, ηελ νπνία πξνζπαζεί λα εθθξάζεη έηζη φπσο ηελ αληηιήθζεθε, κέζα απφ ηε 

ζρέζε εμσηεξηθφηεηαο-εζσηεξηθφηεηαο
330

. Ο θαιιηηέρλεο, αξρηθά, αλαγλσξίδεη θάπνηα ζηνηρεία 

ηνπ θφζκνπ, έπεηηα θξαηά απηά ηα νπνία αληηιήθζεθε πσο πξνήιζαλ απφ ηε βησκαηηθή επαθή 

κε ηνλ θφζκν, θαη ηέινο επηδηψθεη λα εθθξάζεη ην λέν λφεκα. Ο δσγξάθνο, ζηε ζπλάληεζή ηνπ 

κε ηνλ θφζκν, δηαθξίλεη ζην νξαηφ φζα γηα ηνλ ίδην ζα ήηαλ ζεκαληηθφ λα ππάξρνπλ κε κηα 

κνξθή νπηηθή θαη απηή -κέζσ ησλ ρξσκάησλ θαη ησλ γξακκψλ, ησλ δηαζηάζεσλ θαη ησλ πθψλ. 

Έηζη αξρίδεη κηα πξνζπάζεηα λα εθθξάζεη απηή ηε ζπλάληεζε. Ο θαιιηηέρλεο εθθξάδεηαη 

πξσηίζησο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζηελ έθθξαζε ηνπ εαπηνχ˙ ε απηνέθθξαζε 

ζα ηνλ βνεζήζεη λα θηάζεη ζηελ απειεπζέξσζε ησλ λνεκάησλ ηνπ, θαη λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ 

θφζκν θαη ηνπο άιινπο. ε φια ηα πην πάλσ δελ ζα κπνξνχζε λα ζπκκεηέρεη αλ δελ ήηαλ χπαξμε 

ζσκαηηθή. 

ζα θαλεξψλνληαη ζε καο κέζσ ηεο φξαζεο δελ είλαη παξά ε κηζή αιήζεηα˙ νη πηλειηέο ηνπ 

πίλαθα, αιιά φρη ν πίλαθαο. Δπίζεο, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νξγαλψλεηαη ε χπαξμή καο, θαη 

παίξλνπλ ζέζε γηα εκάο ηα αληηθείκελα ηεο πξαγκαηηθφηεηάο, έρνπλ σο ζεκείν αλαθνξάο ην 

νξαηφ. ζα βιέκκαηα ππάξρνπλ άιιεο ηφζεο δηαθνξεηηθέο φςεηο ηνπ θφζκνπ πηζαλφλ λα 

εθθξαζηνχλ. Απηφ πνπ αλαθαιχπησ ζηε ζπλάληεζή κνπ κε ην νξαηφ εθηείλεηαη πέξα απφ ηα 

αηζζεηά φξηα, πέξα απφ ηα νξαηά θαη αγγηγκέλα αληηθείκελα. πκπεξαζκαηηθά, ην νξαηφ θαη 

αγγηγκέλν έρεη ηελ ίδηα δχλακε κε απηφλ πνπ πξάηηεη, κε απηφλ πνπ βιέπεη ην νξαηφ (θαη γίλεηαη 

νξαηφο ζε απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ), θαη αγγίδεη ην αγγηγκέλν (θαη αγγίδεηαη απ‟ απηφ), γεγνλφο πνπ 

επηβεβαηψλεηαη εηο δηπινχλ ηε ζηηγκή ζηελ νπνία εγψ αγγίδσ ην νξαηφ κνπ ζψκα. Σέινο, ε 

ζάξθα δελ είλαη απιψο ε ζάξθα κνπ ή ε ζάξθα θάπνηνπ άιινπ, αιιά νχηε θάπνην ηξίην πξάγκα. 

Δίλαη απηφ πνπ θαιείηαη ζρέζε εγγχηεηαο, θαη είλαη ην ζεκείν ηεο ζπλάληεζεο θαη ηεο 

απφθιηζεο ηεο χπαξμήο κνπ απφ ηνλ θφζκν. Δίλαη ν ηφπνο πνπ αγγίδσλ θαη αγγηγκέλν 

αληαιιάζζνπλ λνήκαηα, βιέπνπλ ζην νξαηφ πνπ αληηθξίδνπλ ηηο αφξαηεο πηπρέο ηνπ, θαη έηζη 

                                                           
328

«Σν κάηη είλαη απηφ ην νπνίν έρεη ζπγθηλεζεί απφ κηα νξηζκέλε επαθή ηνπ κε ηνλ θφζκν, ηελ νπνία απνδίδεη θαη 

πάιη ζην νξαηφ κέζα απφ ηα ίρλε ηνπ ρεξηνχ ηνπ» (βι. M. Merleau-Ponty, Τν Μάηη θαη ην πλεχκα, φ.π., ζ. 72). 
329

Απηφζη. 
330

Ο θηιφζνθνο πξνηείλεη άζθεζε ηεο ηθαλφηεηαο ζέαζεο, γηαηί ε ζθέςε θαη ν αλαζηνραζκφο ρσξίο ηα φζα βιέπεη 

ην κάηη δελ ζα έρνπλ απνηέιεζκα. πλεπψο ε φξαζε απνηειεί ηαπηνρξφλσο ηνλ ζθνπφ, ην κέζν θαη ην απνηέιεζκα 

ηεο πξάμεο. «Σν κάηη βιέπεη ηνλ θφζκν˙ βιέπεη απηφ πνπ ιείπεη απφ ηνλ θφζκν γηα λα γίλεη πίλαθαο θη απηφ πνπ 

ιείπεη απφ ηνλ πίλαθα γηα λα είλαη ν εαπηφο ηνπ». Ζ έθηαζε ηεο φξαζεο ζε ζπλάξηεζε κε φζα βιέπεη ην κάηη δελ 

θιείλεηαη εληφο θάπνηνπ ρψξνπ: δελ κπνξεί λα πεξηνξηζηεί ζην νξαηφ. «Γελ κπνξνχκε λα θαηαζθεπάζνπκε έλαλ 

πεξηνξηζηηθφ θαηάινγν ηνπ νξαηνχ» (βι. απηφζη). 
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εθκεδελίδνπλ ηελ απφζηαζε αλάκεζά ηνπο. Σν ζψκα κνπ αλήθεη ζηα νξαηά ηνπ θφζκνπ, θαη ν 

νξαηφο θφζκνο κπνξεί λα κε νδεγήζεη ζηηο κπζηηθέο δηπιψζεηο ηεο ζάξθαο κνπ. Δλ ηέιεη, ν 

θφζκνο είλαη πίζσ απφ ην ζψκα κνπ, ην πιαηζηψλεη, ή ζηε κεξισπνληηαλή γιψζζα, είλαη ν 

νξίδνληάο κνπ.  

2.1.3 Αληίιεςε θαη αλαζηνραζκφο 

Ζ επηζηξνθή ζηνλ εαπηφ, ζηηο ίδηεο καο ηηο θξίζεηο
331

 γηα ηα πξάγκαηα, απηφο ν δηπιαζηαζκφο 

πνπ αλαθαιχπηνπκε ζηνλ αηζζεηφ θφζκν, κπνξεί λα καο νδεγήζεη ζε θάηη θαηλνθαλέο. Ζ θξίζε 

είλαη κηα ζπγθξνηνχζα ιεηηνπξγία θαη φρη κηα εμεγεηηθή αξρή. Βιέπσ, αθνχσ, αηζζάλνκαη 

κεηαηξέπνληαη ζε ιέμεηο ρσξίο ζεκαζία φηαλ «θαη ε παξακηθξή φξαζε μεπεξλά ην θαζαξφ 

εληχπσκα, ππαγφκελε έηζη μαλά ζηε γεληθή θαηεγνξία ηεο „θξίζεο‟»
332

. Ζ θξίζε δελ είλαη κηα 

γεληθή βεβαηφηεηα δελ είλαη κηα επηβεβαησκέλε ζπλζήθε πνπ ηζρχεη ηφζν γηα κέλα φζν θαη γηα 

ηνπο άιινπο. Πψο φκσο εληνπίδεηαη ε δηαθνξά αλάκεζα ζε εθείλν πνπ βιέπσ θαη ζε απηφ πνπ 

πηζηεχσ πσο βιέπσ; Ζ απάληεζε πνπ δίλεη ν θηιφζνθνο βξίζθεηαη ζηελ ηθαλφηεηά καο λα 

δηαθξίλνπκε ην πξαγκαηηθφ απφ ην θαληαζηηθφ, ην αηζζεηφ απφ ην ηδεαηφ. Ο θηιφζννθνο θάλεη 

ιφγν γηα αιεζηλή θαη ςεπδή αληίιεςε, ε δηαθνξά ησλ νπνίσλ «δελ έγθεηηαη ζηε κνξθή ηεο 

θξίζεο αιιά ζην αηζζεηφ θείκελν ην νπνίν κνξθνπνηείε θξίζε, αληηιακβάλνκαη κε ηελ πιήξε 

έλλνηα ηεο ιέμεο, ε νπνία ην αληηδηαζηέιιεη πξνο ην θαληάδνκαη, δελ ζεκαίλεη θξίλσ, ζεκάηλεη 

ζπιιακβάλσ έλα λφεκα εκκελέο ζην αηζεηφ πξηλ απφ νπνηαδήπνηε θξίζε». Απηά γξάθεη ζηε 

ΦΑ, γηα λα θαηαιήμεη πσο ε αληίιεςε είλαη έλα θαηλφκελν θαη δίλεη ζηα ζεκεία ηε ζεκαζία πνπ 

ηα ελεξγνπνηεί, θαζψο επίζεο «ε θξίζε είλαη απιψο ε πξναηξεηηθή ηεο [αληίιεςεο] έθθξαζε»
333

 

Ο Merleau-Ponty γξάθεη ζπγθεθξηκέλα, γηα ηελ ηθαλφηεηά καο λα δεκηνπξγνχκε θάηη κε-

βησκέλν ράξε ζηηο εκπεηξίεο καο: «ηελ παξαίζζεζε ηελ θαηαζθεπάδνπκε, δελ ηελ 

θαηαλννχκε»
334

. Απηφ θάλεη ν ινγνηέρλεο φηαλ ζηήλεη κηα λέα ηζηνξία: αλαηξέρεη ζην αηζζεηφ, 

ζην βησκέλν θαη δίλεη δσή ζε θάηη πνπ δελ έρεη δεη θαη δελ έρεη αγγίμεη (αθφκα). Ζ ιεηηνπξγία 

πνπ ζα θαηαζθεπάζεη ηελ παξαίζζεζε δελ είλαη άιιε απφηελ αληίιεςε. 

Ζ αληίιεςε, θαηαιχνληαο ηηο παιηέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ αληηθεηκέλσλ, δεκηνπξγεί λέεο. Χο 

εθ ηνχηνπ, ην εξψηεκα δελ είλαη αλ ε αληίιεςε είλαη αιεζήο ή ςεπδήο. Σν δεηνχκελν είλαη λα 

έρεη ζπγθξνηεζεί «ψζηε λα είλαη δπλαηή κηα θαηεγφξεζε»
335

 ηεο ίδηαο. ηαλ απηφ ζπκβεί, ηφηε 

ηζρχνπλ δχν πξάγκαηα: πξψηνλ, ε απφζηαζε ή ην αλάγιπθν ελφο αληηθεηκέλνπ δελ είλαη νη 

ηδηφηεηέο ηνπ (ην ρξψκα, ην βάξνο), θαη δεχηεξνλ, απηέο νη ηδηφηεηεο είλαη ζρέζεηο έλζεηεο ζε έλα 
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Γηα ηνλ Merleau-Ponty είλαη βέβαην πσο θξίλσ δελ ζεκαίλεη (απιψο θαη κφλν) αληηιακβάλνκαη. Δθείλν πνπ θξίλσ 

είλαη νξαηφ: ζηελ νξαηφηεηα ηνπ θφζκνπ δνκψ θάζε αλαζηνραζκφ, θάζε επηζηξνθή ζηα πξάγκαηα. Ζ θξίζε 

επηδέρεηαη αιιαγέο, νη νπνίεο κπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ θάπνηα λέα αληίιεςε, ή έλα λέν βίσκα, ην νπνίν κπνξεί 

λα γθξεκίζεη κηα πεπνίζεζε ή αθφκα κηα εθθξαζκέλε αληίιεςε. Άιισζηε, φπσο γξάθεη ν θηιφζνθνο ε ιεηηνπξγία 

ηεο αληίιεςεο έρεη ηηο ξίδεο ηεο βαζηά: σο κηα αξρέγνλε δηεξγαζία δίλεη λφεκα ζην αηζζεηφ (βι. Μ. Merleau-Ponty, 

Φαηλνκελνινγία ηεο αληίιεςεο, φ.π., ζ. 87). 
332

Βι. απηφζη. 
333

Βι. φ.π., ζ. 89. 
334

Βι. φ.π., ζ. 90. 
335

Βι. φ.π., ζ. 91. 
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ζπλνιηθφ κφξθσκα
336

. Γειαδή, νη ηδηφηεηεο -ή κε- ηνπ αληηθεηκέλνπ απνηεινχλ κέξε ηνπ 

ζπλφινπ πνπ πξνζηίζεληαη κεηέπεηηα, δελ απαιείθνληαη. Απηφ πνπ έρεη ζεκαζία είλαη πσο ην 

κφξθσκα δελ «έρεη θαηαζθεπαζηεί κέζσ κηαο „επνπηείαο ηνπ πλεχκαηνο‟»
337

. Απηφ πνπ 

αληηιακβάλνκαη δελ είλαη απνηέιεζκα κφλν κηαο εζσηεξηθήο δηεξγαζίαο. ζα αλαθαιχπησ 

θνηηψληαο ην νξαηφ, θαη κπνξψ λα ηνπ απνδψζσ σο ηδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά είλαη αθξηβψο 

απηφ ην νπνίν αληηιακβάλνκαη πσο είλαη: έλαο θνξέαο λνήκαηνο. ηε ΦΑ, ν Merleau-Ponty, 

παξνκνηάδεη ηελ αληίιεςε κε κηα ελέξγεηα φπνπ ηα δεδνκέλα κεηαηξέπνληαη ζε δεηνχκελα. Σα 

δεδνκέλα ηνπ πξνβιήκαηνο δελ είλαη εθεί πξηλ ηε ιχζε ηνπ, «θαη ε αληίιεςε είλαη, αθξηβψο 

απηφ ην ελέξγεκα ην νπνίν δεκηνπξγεί κνλνκηάο, καδί κε ηε ζπλνκάδσζε ησλ δεδνκέλσλ, ην 

λφεκα πνπ ηα ζπλδέεη -ην ελέξγεκα ην νπνίν φρη κφλν αλαθαιχπηεη ην λφεκα πνπ έρνπλ, αιιά 

θαη ηα θάλεη λα έρνπλ έλα λφεκα»
338

. 

Ο αλαζηνραζκφο
339

 δεκηνπξγεί εξσηήκαηα γχξσ απφ ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ νξαηνχ 

(βιέπσ), ηνπ αηζζεηνχ (αηζζάλνκαη), θαη ηνπ γλψξηκνπ (γλσξίδσ). Τπάξρνπλ ηξεηο εληππψζεηο, 

φπσο γξάθεη ν Merleau-Ponty, ηηο νπνίεο ζεσξνχκε φηη ηζρχνπλ γηα ην ζψκα καο: ην γεγνλφο 

πσο «είκαη πεξηβεβιεκέλνο απφ ην ζψκα κνπ, πηαζκέλνο κέζα ζηνλ θφζκν, ηνπνζεηεκέλνο εδψ 

θαη ηψξα»
340

. Χζηφζν, γηα ηνλ θηιφζνθν θαηά ηνλ αλαζηνραζκφ νη πην πάλσ ζέζεηο 

απαιείθνληαη, ζε ηέηνην βαζκφ πνπ ηηο ζεσξνχκε δεδνκέλεο. Δίκαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίδσ ηνλ 

εαπηφ κνπ σο κηα χπαξμε ζσκαηηθή.πσο γξάθεη ν Merleau-Ponty, αλ «δελ ήκνπλ κέζα ηνπ 

[ζηνλ ζψκα κνπ] φζν θαη κέζα κνπ, αλ δελ ζθεθηφκνπλ εγψ ν ίδηνο απηή ηε ρσξηθή ζρέζε θαη 

δελ μέθεπγα έηζη απφ ηελ ελχπαξμε»
341

, δε ζα αλαγλψξηδα ηνλ εαπηφ κνπ σο ην ίδηνλ ηνπ 

ζψκαηφο κνπ. Σν ζεκαληηθφ είλαη πσο κπνξψ λα αλαγλσξίδσ ηνλ εαπηφ κνπ σο ην ίδηνλ ηνπ 

ζψκαηνο κνπ.Αλ ήκνπλ έλαο „εαπηφο‟ πεξηβεβιεκέλνο απφ έλα ζψκα ζα έραλα ηελ πξαγκαηηθή 

επαθή κνπ κε ηνλ θφζκν, δε ζα κε αλαγλψξηδα σο έλα ζψκα κέζα ζηνλ θφζκν. Βξίζθνκαη κελ 

ζε κηα ζέζε ζην ρψξν, αιιά φρη κε ηνλ ηξφπν πνπ ππάξρεη έλα αληηθείκελν κέζα ζε απηφλ. Σν 

ζψκα κνπ είλαη –αθχζηθν- λα παξακέλεη αθίλεην, αθνχ κφλν αξθεί λα ζηξέςσ αιινχ ην βιέκκα 

κνπ γηα λα αιιάμσ ην πεδίν δξάζεο κνπ.  

Ζ εμήγεζε γηα ηελ αληίιεςε σο πξσηνγελέο θαηλφκελν
342

 έξρεηαη λα ζπκπιεξψζεη ηπρφλ 

ακθηβνιίεο. Έλα αληηθείκελν, έλα πξάγκα, έρεη κηα ζέζε ζηνλ ρψξν. Ζ αληίιεςε κνπ γη‟ απηφ 

δελ είλαη ζηαζεξή, δελ ππάξρεη έλα ζπγθεθξηκέλν ακεηάβιεην λφεκα, θαη απηή ε ειεχζεξε ξνή 

                                                           
336

Απηφζη. 
337

Απηφζη. 
338

Απηφζη. 
339

Σα ηξία πξψηα κέξε ηεο ΦΑ, θαηά ηε γλψκε κνπ, είλαη αθηεξσκέλα ζηνλ εκπεηξηζκφ θαη ηε λνεζηαξρία θαη ν 

θηιφζνθνο εζηηάδεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζηα εμήο: αηζζεηεξηαθέο εληππψζεηο, ζπλεηξκφο, πξνβνιή, πξνζνρή, 

αλαζηνραζηηθή αλάιπζε. Ο Merleau-Ponty γαληδψλεηαη απφ ην ηειεπηαίν απηφ ζηνηρείν, θαη έξρεηαη λα δψζεη ηε 

δηθή ηνπ εμήγεζε γηα ην θαηλνκελνινγηθφ αλαζηνραζκφ, θαη ν ραξαθηεξηζηηθφηεξνο γη‟ απηφλ ηξφπνο λα ην θάλεη 

είλαη δηακέζνπ ηεο αληίιεςεο. Ζ αληίιεςε ρξεηάδεηαη ηηο αηζζεηέο ηδηφηεηεο γηα λα κηιήζεη γηα θάπνην αληηθείκελν. 

Αλ βγνχκε απφ ηνλ αλαζηνραζκφ, ε αληίιεςε ζα είλαη πιαζκαηηθή, έλα θαηαζθεχαζκα (βι. φ.π., ζ. 87). 
340

Βι. φ.π., ζζ. 92-93. 
341

Καη ζπλερίδεη «ηε ζηηγκή αθξηβψο πνπ ζρεκαηίδσ αλαπαξάζηαζή ηεο» (βι. φ.π., ζ. 93). 
342

Βι. φ.π., ζ. 94. 
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λνήκαηνο δεκηνπξγεί ηε ζρέζε κε ηα άιια πξάγκαηα
343

. Ζ αληίιεςε νξίδεηαη απφ ηελ ίδηα ηεο 

ηε δξάζε: είλαη ε ζθέςε φηη αληηιακβάλνκαη
344

. Αλ έρσ αληίιεςε γηα θάπνην πξάγκα, ή γηα ηνλ 

εαπηφ κνπ αθφκα, ηφηε δελ κηιάκε παξά γηα κηα ζθέςε ηνπ αληηιακβάλεζζαη θαη απηφ δελ 

πξνζθέξεη θάηη πεξηζζφηεξν απφ ην ίδην ην γεγνλφο πσο είλαη ακθίδξνκε θίλεζε απφ θαη πξνο 

ηνλ εαπηφ. Γξσ, είκαη ην ππνθείκελν πνπ ελεξγεί θαη ηελ ίδηα ζηηγκή απηφο πνπ πθίζηαηαη ην 

απνηέιεζκα ηεο δξάζεο ηνπ. Ζ δηαξθήο παιηλδξνκηθή θίλεζε ηεο αληίιεςεο γίλεηαη μεθάζαξε 

κε ηνλ αλαζηνραζκφ. «Κάζε αληίιεςε είλαη κηα ζπγθερπκέλε ελλφεζε, θάζε πξνζδηνξηζκφο κηα 

άξλεζε. Γηαγξάθεη έηζη φια ηα πξνβιήκαηα εθηφο απφ έλα: ην πξφβιεκα ηεο δηθήο ηεο 

έλαξμεο»
345

. Ο αλαζηνραζκφο δελ κπνξεί λα καο πξνζθέξεη παξά έλαλ θφζκν αθέξαην, 

παγησκέλν θαη κηα «ζπλείδεζε ρσξίο ξσγκέο». Γχν είλαη ηα δεδνκέλα ηεο ζπλείδεζεο, έηζη 

φπσο ηα παξνπζηάδεη εδψ ν θηιφζνθνο: αλ μέξσ πνχ είκαη θαη κπνξψ λα δσ ηνλ εαπηφ κνπ 

αλάκεζα ζηα πξάγκαηα ηφηε «ζεκαίλεη φηη είκαη κηα ζπλείδεζε, έλα ηδηάδνλ νλ πνπ δελ ελνηθεί 

πνπζελά θαη κπνξεί λα γίλεη παληνχ παξφλ ζε επίπεδν απφβιεςεο. Οηηδήπνηε ππάξρεη, ππάξρεη 

σο πξάγκα ή σο ζπλείδεζε, κέζε νδφο δελ πθίζηαηαη»
346

. ηελ πξαγκαηηθφηεηα απηφ πνπ 

ζπκβαίλεη είλαη πσο ην αληηιεπηφ «εκςπρψλεηαη απφ κηα θξπθή δσή θαη ε αληίιεςε σο ελφηεηα 

ραιάεη θαη μαλαθηηάρλεη αθαηάπαπζηα»
347

. Σν ζπκπέξαζκα ηνπ Merleau-Ponty γηα ηελ 

αληίιεςε ζε ζρέζε κε ηνλ αλαζηνραζκφ είλαη πσο εθείλε απνηειεί έλα πξσηνγελέο θαηλφκελν
348

 

θαη, φπσο ζπκπιεξψλεη, είλαη κηα πξσηαξρηθή γλψζε
349

. ηαλ ε αληίιεςε γελληέηαη, ην αηζζεηφ 

απφ ην ηδεαηφ δελ κπνξνχλ λα μερσξίζνπλ˙ απηφ ζα ζπκβεί ζηελ παιηλδξφκεζε. Ζ απφζηαζε 

κεηαμχ ηνπ „εγψ αληηιακβάλνκαη‟ θαη ηνπ „εγψ αλαιχσ ηελ αληίιεςε‟ θαιχπηεηαη κε ηνλ 

αλαζηνραζκφ, ηνλ νπνίνλ ν Merleau-Ponty νξίδεη σο ηελ ηθαλφηεηά κνπ «λαμέξσ ηη 

αληηιακβαλφκνπλ, [λα] εμνπζηάδσ ζηελ πξάμε ηελ αζπλέρεηα ησλ δχν εγψ»
350

. πσο γξάθεη ν 

                                                           
343

«Σν πξάγκα είλαη ζε έλαλ ηφπν, φκσο ε αληίιεςε δελ είλαη πνπζελά, δηφηη, αλ ήηαλ ηνπνζεηεκέλε, δελ ζα 

κπνξνχζε λα θάλεη ηα άιια πξάγκαηα λα ππάξρνπλ γηα ηελ ίδηα, εθφζνλ ζα εζχραδε θη εθείλε ζηνλ εαπηφ ηεο, θαηά 

ηνλ ηξφπν ησλ πξαγκάησλ» (βι. φ.π., ζ. 93). 
344

Απηφζη. 
345

«Σν πεπεξαζκέλν κηαο αληίιεςεο πνπ κνπ δίλεη, φπσο έιεγε ν πηλφδα, „επαθφινπζα ρσξίο πξνθείκελεο‟, ε 

ελχπαξμε ηεο ζπλείδεζεο ζε κηα νπηηθή γσλία, φια επαλάγνληαη ζηελ άγλνηά κνπ γηα ηνλ εαπηφ κνπ, ζηελ πιήξσο 

αξλεηηθή δχλακή κνπ λα κελ αλαζηνράδνκαη.» (βι. απηφζη). 
346

Απηφζη. 
347

ηνλ αλαζηνραζκφ «δελ ζα έρνπκε ηίπνηε άιιν απφ κηα αθεξεκέλε νπζία ηεο ζπλείδεζεο, φζν δελ ζα έρνπκε 

αθνινπζήζεη ηελ φλησο πθηζηάκελε θίλεζε κέζσ ηεο νπνίαο ε ζπλείδεζε μαλαπηάλεη θάζε ζηηγκή ηα δηαβήκαηά 

ηεο, ηα ζπλαηξεί θαη ηα θαζειψλεη ζε έλα ηαπηνπνηήζηκν αληηθείκελν, πεξλψληαο ζηγα ζηγά απφ ην «βιέπσ» ζην 

«μέξσ» θαη επηηπγράλνληαο ηελ ελφηεηαο ηεο δηθήο ηεο δσήο». ηελ αληίιεςε ππάξρεη κηα πξφζεζε ζπγθξφηεζεο, ε 

ζπλείδεζε ζηελ ελφηεηά ηεο θαη ζα ήηαλ αηπρέο λα αλαδεηήζνπκε αληί γη‟ απηήλ έλα «απνιχησο δηαθαλέο 

ππνθείκελν» (βι. φ.π., ζ. 94). 
348

«ηελ φλησο πθηζηάκελε αληίιεςε, ιακβαλφκελε ελ ησ γελλάζζαη, πξηλ απφ θάζε νκηιία, ην αηζζεηφ ζεκείν θαη 

ε ζεκαζία δελ κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ νχηε θαλ ηδεαηά.» (βι. απηφζη). 
349

πσο ζπκπιεξψλεη ν Merleau-Ponty, ππάξρεη κηα εκπεηξηθή ή δεπηεξνγελήο αληίιεςε, απηή είλαη πνπ 

εθαξκφδνπκε ζπλερψο, αιιά καο εκπνδίδεη απφ ην λα δνχκε ην βαζηθφ θαηλφκελν θαη απηφ ζπκβαίλεη γηαηί «είλαη 

θαηάκεζηε απφ παιηέο θηήζεηο θαη παίδεηαη, ζα ιέγακε, ζηελ επηθάλεηα ηνπ είλαη». πκπιεξψλεη θάλνληαο δηάθξηζε 

κεηαμχ ηνπ «θνηηάδσ ζηα γξήγνξα» θαη ζην «αηελίδσ έλα αληηθείκελν» (βι. φ.π., ζ. 101). 
350

Λίγεο ζειίδεο πην θάησ εμεγεί πσο ε Gestalt ιαζεχεη αλαθνξηθά κε ηελ αλαζηνραζηηθή αληίιεςε: «Ζ 

Gestalttheorie θαηέδεημε φηη ηα ππνηηζέκελα ζεκεία ηεο απφζηαζεο – ην θαηλνκεληθφ κέγεζνο ηνπ αληηθεηκέλνπ, ν 

αξηζκφο ησλ παξεκβαιιφκελσλ αληηθεηκέλσλ αλάκεζα ζ‟ εθείλν θη εκάο, ε αλνκνηνγέλεηα ησλ ακθηβιεζηξνεηδηθψλ 

εηθφλσλ, ν βαζκφο πξνζαξκνγήο θαη ζχγθιηζεο – καο γίλνληαη γλσζηά κε ξεηά εθπεθξαζκέλν ηξφπν κφλν ζε κηα 
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Sokolowski, ζηνλ θαηλνκελνινγηθφ αλαζηνραζκφ «ζηξέθνπκε ηελ εζηίαζε ηνπ βιέκκαηφο καο 

ζε απηέο ηηο ίδηεο ηηο δηαλνίμεηο, ζηηο ίδηεο ηηο ελάξγεηεο πνπ επηηχρακε», αιιά επίζεο αλαδεηάκε 

ηνλ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν είκαζηε απηνί πνπ βιέπνπλ ηα πξάγκαηα λα εκθαλίδνληαη, θαζψο θαη ηη 

ζεκαίλεη αθξηβψο απηφ ην «ηα πξάγκαηα εκθαλίδνληαη»
351

. Με πην απιά ιφγηα απηφ πνπ 

ζπκβαίλεη ζηνλ αλαζηνραζκφ είλαη πσο αληηιακβάλνκαη ηνλ εαπηφ σο έλαλ ζεσξφ, ν νπνίνο 

εμεηάδεη ηα πξάγκαηα φπσο απηά εκθαλίδνληαη, ρσξίο φκσο λα παξακέλσ ζηα αληηθεηκεληθά 

ηνπο γλσξίζκαηα, αιιά αλαδεηψ (θαη ζθέθηνκαη) ηε ζρέζε κνπ κε απηά, ηνλ ηξφπν πνπ απηά 

αλνίγνληαη ζηνλ θφζκν θαη ππάξρνπλ γηα εκέλα. ρη απιψο είκαη γλψζηεο ηεο ηθαλφηεηάο κνπ 

λα αληηιακβάλνκαη, αιιά θαη ηεο ηθαλφηεηάο κνπ λα ζθέθηνκαη θαη λα εθθξάδνκαη γηα φζα 

αληηιακβάλνκαη. 

2.1.4 Descartes θαη Merleau-Ponty γηα ην πξαγκαηηθφ 

Αθνινπζψληαο ηελ πνξεία ηνπ Merleau-Ponty μεθηλψληαο απφ ηε Φαηλνκελνινγία ηεο 

αληίιεςεο, ζπλερίδνληαο ζηελ Ακθηβνιία ηνπ Cézanne, Τν Μάηη θαη ην πλεχκα θαη θηάλνληαο 

κέρξη Τν Οξαηφ θαη ην αφξαην,απνδεηθλχεηαη πσο φια ηα έξγα ηνπ έρνπλ θεληξηθφ άμνλα ηελ 

φξαζε. Μέζα απφ απηά ηα θείκελα, αλ θαη είλαη ζπρλέο νη αλαθνξέο ηνπ Merleau-Ponty ζηνλ 

Descartes, γίλεηαη θαλεξφ πσο δελ αθνινπζεί ηηο θηινζνθηθέο ηνπ ζέζεηο, αθνχ γηα ηνλ ίδην ην 

λα αξλεζεί φζα θαηαθηάκε κέζσ ηεο φξαζεο θαη λα ζέζεη ηελ αίζζεζε ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ λνπ, 

απνηειεί απιψο έλα αλεπηηπρέο εγρείξεκα
352

. Γηα ηνλ Descartes δελ απνηειεί ζηφρν ε θαηάθηεζε 

ηνπ νξαηνχ, αιιά κάιινλ ε θαηαλφεζε απηνχ πνπ ζπκβαίλεη (ζσκαηηθά, βηνινγηθά) ψζηε λα 

γίλεη θάηη νξαηφ ζε εκάο. Ο Merleau-Ponty θξίλεη πσο ν Descartes αθαηξεί απφ ηελ φξαζε ηε 

                                                                                                                                                                                           

αλαιπηηθή ή αλαζηνραζηηθή αληίιεςε πνπ αθήλεη ην αληηθείκελν θαη ζηξέθεηαη ζηνλ ηξφπν παξνπζίαζήο ηνπ, φηη 

επνκέλσο δελ πεξλάκε απφ απηέο ηηο κεζνιαβήζεηο γηα λα γλσξίζνπκε ηελ απφζηαζε». Σν ιάζνο ηεο είλαη πσο 

ζεσξεί ηα ζσκαηηθά εληππψκαηα αηηίεο ηεο αληίιεςεο θαη φρη σο ζεκεία ή ιφγνη πνπ καο βνεζνχλ λα αληηιεθζνχκε 

ηελ απφζηαζε. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί σο ςπρνινγία είλαη δεκέλε κε ηε θπζηνθξαηία (βι. φ.π., ζζ. 100–101 θαη ζ. 

105). 
351

Bι. R. Sokolowski, Δηζαγσγή ζηε θαηλνκελνινγία, φ.π., ζ. 197. 
352

Ο Merleau-Ponty δελ ζα κπνξνχζε λα παξαθάκςεη ηε Γηνπηξηθή, θαη ην θνηλφ εξψηεκα πνπ βξίζθεη ζηνλ 

Descartes πεξί φξαζεο, ην νπνίν αλαιακβάλεη λα απαληήζεη. Ζ κειέηε ηνπ Descartes απφ ηνλ Merleau-Ponty γίλεηαη 

αθφκε πην εκθαλήο φηαλ αθηεξψλεη νιφθιεξν ην ηξίην κέξνο απφ Τν Μάηη θαη ην πλεχκα ζηνλ πξψην. Ο Merleau-

Ponty μεθηλά απφ ηελ ππφζεζε πσο θάζε ηη πνπ εζσηεξηθεχνπκε κέζσ ηεο φξαζεο θαη ηεο θίλεζήο καο ζηνλ θφζκν 

δελ είλαη παξά απνηέιεζκα ηεο θαληαζίαο καο θαη φρη ε πξαγκαηηθφηεηα απηή θαζ‟ απηή. Ση ζα ζπλέβαηλε αλ 

κπνξνχζακε λα εμαιείςνπκε θάζε πηζαλφηεηα εκθάληζεο ηνπ θαληαζηηθνχ; Μηα ηέηνηα ππφζεζε ζα παξέκελε απηφ 

πνπ δειψλεη ην φλνκά ηεο: ππφζεζε. Γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν ηνπ Descartes, ζπρλέο είλαη νη αλαθνξέο ηνπ επίζεο 

ζηε Γνκή ηεο ζπκπεξηθνξάο, Φαηλνκελνινγία ηεο αληίιεςεο, θαη Τν Οξαηφ θαη ην αφξαην. Ο Descartes, ζχκθσλα κε 

ηνλ Merleau-Ponty, ζηε Γηνπηξηθή αθνινπζεί ηελ εμήο ηξηπιή θαηεχζπλζε: ε αξρηθή ηνπ ζέζε είλαη πσο ε ζθέςε 

θπξηαξρεί ζηα πάληα, γη‟ απηφ ν θηιφζνθνο απαξληέηαη ην νξαηφ έηζη φπσο ππάξρεη˙ ηέινο κέζσ ηεο ίδηαο ηεο 

ζθέςεο επηδηψθεη κηα αλαδφκεζε ηνπ θφζκνπ. Ο Merleau-Ponty μεδηπιψλεη κηα ζεηξά απφ ζθέςεηο-ζέζεηο έρνληαο 

ην θείκελν ηνπ Descartes απέλαληί ηνπ κε ζηφρν πξψηνλ, λα απνδείμεη πσο ε ζεσξία ηεο αλαγσγήο πάζρεη θαη 

δεχηεξνλ, πσο πξνβιεκαηηθή είλαη επίζεο ε άπνςε ηνπ ειέγρνπ ησλ πάλησλ κέζσ ηεο ζθέςεο. Γελ αξθεί λα πνχκε 

πσο νη ηδέεο είλαη ην πθαληφ ηεο εκπεηξίαο, ην δηαθξηηφ χθνο ηεο, ην νπνίν είλαη αξρηθά ζησπειφ, θαη έπεηηα 

εθθέξεηαη. πγθεθξηκέλα γξάθεη γηα ηελ αλαγσγή: «Απνηειεί ηε ζχλνςε κηαο ζθέςεο ε νπνία δελ ζέιεη πιένλ λα 

θαηνηθεί ζην νξαηφ θαη απνθαζίδεη λα ην αλαδνκήζεη ζχκθσλα κε ην κνληέιν πνπ ε ίδηα επηλνεί» (βι. Μ. Merleau-

Ponty, Η Πξφδα ηνπ θφζκνπ, φ.π., ζ. 79). 
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ζεκειηψδε αμία ηεο
353

: ηελ παληαρνχ παξνπζία ηεο φξαζεο, αιιά θαη ηελ εμ‟ απνζηάζεσο δξάζε 

ηεο˙ ην πιενλέθηεκα δειαδή ηεο φξαζεο λα καο θέξλεη θνληά, δίπια ή ζηα ίδηα ηα πξάγκαηα πνπ 

θνηηάκε φληαο ζσκαηηθά καθξηά. Γηα ηνλ Merleau-Ponty, ηα πξάγκαηα είλαη δπλαηφλ λα 

αγγηρηνχλ κφλν κε ηελ φξαζε, ε παξνπζία καο εληφο ηνπ ρψξνπ αξθεί θαη δελ ρξεηάδεηαη, 

απαξαίηεηα, ε αίζζεζε ηεο αθήο γηα λα γίλνπλ αηζζεηά ηα πξάγκαηα κε άιινλ ηξφπν πέξαλ ηεο 

φξαζεο. Ζ πθή ησλ πξαγκάησλ -ην καιαθφ, ην ζθιεξφ, ην ηξαρχ, ην πγξφ-, νη ηδηφηεηέο ηνπο, 

έρνπλ απνθηεζεί εκπεηξηθά, θαη ε κλήκε αλαηξέρεη ζε απηέο. Ζ φξαζε δίλεη ην εξέζηζκα. 

πγθεθξηκέλα, ν Merleau-Ponty ππνζηεξίδεη πσο φζα βιέπνπκε σο αληαλαθιάζεηο, «απηά ηα κε 

πξαγκαηηθά δηπιάζηα είλαη κηα πνηθηιία ησλ πξαγκάησλ, απνηεινχλ πξαγκαηηθά θαηλφκελα, 

φπσο ε αλαπήδεζε κηαο κπάιαο»
354

. Απηφ πνπ αληαλαθιάηαη δελ είλαη παξά έλα αληηθείκελν 

νξαηφ εηο δηπινχλ, κηα απάηε ηνπ θφζκνπ ζηεξηγκέλε ζε έλα αληηθείκελν, ην νπνίν ιφγσ ηεο 

αληαλάθιαζεο ην βιέπνπκε δηπιφ, ζε κηα θαηλνκεληθά δηαθνξεηηθή κνξθή. Ζ ζχλδεζε ηνπ 

πξαγκαηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ηεο αληαλάθιαζήο ηνπ είλαη κηα ζρέζε αηηηφηεηαο πξνεξρφκελε 

απ‟ έμσ
355

.  

ζνλ αθνξά ζηε ζρέζε κνπ κε ηα πξάγκαηα, ε ζθέςε ζηεξίδεη απηφ πνπ γίλεηαη θαηαλνεηφ 

ζε κέλα σο νκνηφηεηα αλάκεζα ζην πξάγκα θαη ην είδσιφ ηνπ
356

. ηαλ κηιάκε γηα πξάγκαηα 

πνπ βιέπνπλ ζην είδσιφ ηνπο, ηφηε εηζάγνπκε ηελ έλλνηα ηεο αληαλάθιαζεο. πσο εμεγεί ν 

Merleau-Ponty, ν θαξηεζηαληζκφο ππνζηεξίδεη πσο δελ κπνξψ λα δσ ηνλ εαπηφ κνπζηνλ 

θαζξέθηε, αιιά πσο απηφ ην νπνίν βιέπσ είλαη έλα νκνίσκα, έλα πεξίβιεκα, ή, φπσο γξάθεη 

ραξαθηεξηζηηθά, «βιέπ[σ] έλα αλδξείθειν, έλα „έμσ‟»
357

πνπ εκθαλίδεηαη ίδην ζηνλ εαπηφ θαη 

ζηνπο άιινπο. Ζ δηαθσλία ηνπ Merleau-Ponty έγθεηηαη ζηελ πίζηε πσο ην είδσιν ζηνλ 

θαζξέθηε, ε εηθφλα (images) πνπ κνηάδεη ζε απηφλ πνπ θαζξεθηίδεηαη, γίλεηαη νξαηή ράξε ζηε 

ζθέςε, θαη δελ απνηειεί κέξνο ηνπ εαπηνχ, ζπλεπψο δελ κπνξεί λα είλαη ζάξθα
358

. πσο είδακε, 

γηα ηνλ ίδην, ε ζθέςε είλαη έλαο δεχηεξνο ηξφπνο φξαζεο, κπνξεί λα κνπ δψζεη ην νξαηφ ζε κηα 

δεχηεξε αλάγλσζε. ηελ πεξίπησζε πνπ ε εηθφλα δελ είλαη κίκεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ηφηε 

πψο κπνξνχκε λα εμεγήζνπκε ηελ φπνηα δχλακε αζθεί ζε απηφλ πνπ ηελ θνηηά; ην θεθάιαην 

IV ηεο Γηνπηξηθήο ν Descartes γξάθεη -θαη ν Merleau-Ponty παξαζέηεη ζην ΜΠ-, γηα ηελ εηθφλα 

πσο «[σ]ζεί ηε ζθέςε καο λα „ζπιιακβάλεη‟, φπσο θάλνπλ θαη ηα ζεκεία θαη ηα ιφγηα „ηα νπνία 

                                                           
353

Ο Descartes θέξλεη ην παξάδεηγκα ελφο ηπθινχ, ψζηε λα ζηεξίμεη ην επηρείξεκά ηνπ, φηη δειαδή ε φξαζε 

ζηεξίδεηαη ζε δχν παξάγνληεο: έρνπκε «ην θσο σο κηα εμ επαθήο δξάζε, φπσο απηή πνπ αζθνχλ ηα πξάγκαηα πάλσ 

ζην κπαζηνχλη ηνπ ηπθινχ. Οη ηπθινί, ιέεη ν Descartes, „βιέπνπλ κε ηα ρέξηα‟. Σν θαξηεζηαλφ κνληέιν ηεο φξαζεο 

είλαη ε αθή» (βι. Μ. Merleau-Ponty, Τν Μάηη θαη ην πλεχκα, φ.π., ζ. 80). 
354

Απηφζη. 
355

«Πξφθεηηαη ινηπφλ γηα δχν άηνκα ηα νπνία ζπλδένληαη εμσηεξηθά απφ ηε ζρέζε ηεο αηηηφηεηαο» (βι. απηφζη). 
356

«Ζ νκνηφηεηα ηνπ πξάγκαηνο κε ηελ εηδσιηθή εηθφλα ηνπ δελ είλαη παξά κηα εμσηεξηθή θαηνλνκαζία ζε ζρέζε κε 

ηελ εηθφλα θαη ην πξάγκα˙ αλήθεη ζηε ζθαίξα ηεο ζθέςεο» (βι. απηφζη). 
357

Απηφζη. 
358

«Απηφ ην αλδξείθειν φκσο δελ είλαη, νχηε γη‟ απηφλ ηνλ ίδην, νχηε γηα ηνπο άιινπο, ζάξθα». Γηα ηνλ Descartes, 

ην γεγνλφο φηη θνηηάδνληαο ζηνλ θαζξέθηε βιέπσ εκέλα νθείιεηαη ζηε δηαδηθαζία ηεο ζθέςεο, ζηε κεραληθή ρξήζε 

ησλ πξαγκάησλ: ην είδσιφ κνπ δελ είκαη εγψ, ε ζθέςε κνπ επηηειεί ηε δηαδηθαζία ηεο αλαγλψξηζεο, ην ζψκα κνπ 

δελ είλαη παξά θάηη εμσηεξηθφ, εμίζνπ νξαηφ ζε κέλα φζν θαη ζηνπο άιινπο γχξσ κνπ. Γηα ηνλ Descartes νη εηθφλεο 

δελ έρνπλ ηίπνηα λα καο δψζνπλ, φζν πηζηά θαη αλ εηθνλίδνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα, επνκέλσο νχηε νη πίλαθεο πνπ 

βαζίδνληαη ζηελ πηζηή αληηγξαθή, ζηελ αλαπαξάζηαζε, δελ κπνξνχλ παξά λα δψζνπλ κηα εηθφλα (βι. απηφζη). 
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θαηά θαλέλαλ ηξφπν δελ κνηάδνπλ κε ηα πξάγκαηα πνπ ζεκαίλνπλ‟»
359

. Ο Merleau-Ponty 

εθθξάδεη κηα ζρέζε βαζχηεξε απ‟ απηήλ πνπ αλαγλσξίδεη ζηνλ Descartes γηα ηηο ιέμεηο θαη ην 

λφεκά ηνπο: βξίζθνπκε ζηηο ιέμεηο ην λφεκα πνπ εκείο βάδνπκε ζε απηέο. Σν εηθνληδφκελν δελ 

είλαη απιψο έλα νκνίσκα ηνπ νξαηνχ, αιιά είλαη φλησο έλαο αλαδηπιαζηαζκφο, κηα θαηά 

θπξηνιεμία κεηαθνξά, απηνχ πνπ ππάξρεη ζε έλα άιιν ζεκείν ηνπ ρψξνπ. Απηφ πνπ εηθνλίδεηαη, 

είηε είλαη πηζηή αληηγξαθή ηεο εηθφλαο είηε φρη, δειψλεη κηα χπαξμε, έλα λφεκα πνπ αλαδχεηαη. 

ηελ πεξίπησζε ηεο γιψζζαο ζπλαληάκε εμίζνπ ηνλ αλαδηπιαζηαζκφ˙ απηφο ηελ θαζηζηά 

δσληαλή, ηελ θαζηζηά απζχπαξθηε λνεκαηηθή αλάδπζε. Σφζν ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

αλαδηπιαζηαζκνχ ηεο χπαξμεο δηα ηνπ εηθνληζκνχ ηεο (π.ρ. ζηνλ θαζξέθηε), φζν θαη ζηε 

γιψζζα, ππάξρεη κηα χπαξμε ππθλή. Έρνπκε γισζζηθέο εηθφλεο φπσο έρνπκε „εηθνληζηηθέο‟ 

εηθφλεο νη νπνίεο, ζηε ζπλάληεζή ηνπο κε ηελ χπαξμε απφ ηελ νπνία απνξξένπλ, δίλνπλ θάηη 

θαηλνχξην, κπνξνχλ λα θάλνπλ κηα λέα εκθάληζε, λα δψζνπλ έλα λφεκα λέν πνπ ζα εκπινπηίζεη 

ηνλ θφζκν. Δλ ηέιεη, ην εηπσκέλν αληηθαηνπηξίδεη ην νξαηφ, αθνχ θαη ηα δχν είλαη φξνη ηεο ίδηαο 

χπαξμεο, ην έλα κηιά γηα ην άιιν. 

Σν λφεκα φζσλ βιέπνπκε δελ πξνθχπηεη κφλν απφ ηελ νξαηή ζρέζε καο κε ηνλ θφζκν θαη 

ηνπο άιινπο, αιιά θαη απφ ηα λέα λνήκαηα πνπ αλαδχνληαη εμαηηίαο ησλ φζσλ βιέπνπκε. Ζ 

ζθέςε κνπ ιακβάλεη κέζσ ηεο φξαζεο ην εξέζηζκα, ην νπνίν σζεί ζε έλα εθ λένπ θνίηαγκα, ζε 

κηα λέα φςε γηα ην νξαηφ, ε νπνία επηζπκεί λα βγεη ζηελ επηθάλεηα. πσο παξαηεξεί ν Merleau-

Ponty, γηα ηνλ θαξηεζηαληζκφ δελ έρεη ζεκαζία ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη πίλαθεο κηιάλε ζην 

ζψκα καο θαη ην γεγνλφο πσο κπνξεί λα καο ηαξαθνπλνχλ, αθνχ φζα βιέπνπκε ζε απηνχο είλαη 

ε κίκεζε
360

 ηνπ εμσηεξηθνχ θφζκνπ, ηελ νπνία φινη βιέπνπκε κε ηνλ ίδην ηξφπν. Έηζη, φζα 

κπνξνχκε λα δνχκε αλήθνπλ ζε φζα κπνξνχκε λα αγγίμνπκε θαη λα ζθεθηνχκε, επνκέλσο 

ζθεθηφκαζηε εθείλα ηα νπνία κπνξνχκε λα δνχκε γχξσ καο. ηνλ Descartes «ε φξαζε δελ είλαη 

ε κεηακφξθσζε ησλ ίδησλ ησλ πξαγκάησλ ζηελ φξαζή ηνπο, δελ είλαη ην δηπιφ αλήθεηλ ησλ 

πξαγκάησλ ζηνλ κέγα θφζκν θαη ηαπηφρξνλα ζ‟ έλαλ κηθξφ ηδησηηθφ θφζκν»
361

. Δλ αληηζέζεη, ν 

Merleau-Ponty αθαηξεί απηά ηα δπν δελ ζηελ πην πάλσ πξφηαζε γηα λα καο πεη ηη ζεκαίλεη 

βιέπσ. Σν νξαηφ έρεη δχν ηδηφηεηεο-δπλαηφηεηεο: κπνξεί λα δεη ηνλ εαπηφ ηνπ κέζα ζηνλ θφζκν, 

αιιά θαη λα εληνπίζεη ηελ χπαξμή ηνπ εληφο ηνπ εαπηνχ ηνπ. Σν νξαηφ κπνξεί λα αληηζηνηρεί, 

γηα παξάδεηγκα, ζην ζψκα κνπ, ην νπνίν είλαη νξαηφ θαη κε ηνπο δχν πην πάλσ ηξφπνπο. Μπνξψ 

λα δσ ηνλ εαπηφ κνπ κέζα ζηνλ θφζκν θαη απηφ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο έθθξαζεο: βιέπσ ηνλ 

εαπηφ κνπ ζηελ επηθνηλσλία κνπ κε ηνπο άιινπο, ζηηο ιέμεηο πνπ εθθέξσ (ή γηα φζα ζησπψ), 

ζηηο ρεηξνλνκίεο κνπ, ζηα λνήκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζπλάληεζε ηνπ νξαηνχ ζψκαηφο κνπ 

κε ηνλ νξαηφ θφζκν. Ζ αλαγλψξηζε ηεο πην πάλσ δπλαηφηεηαο κε νδεγεί ζηε δεχηεξε θχζε ηνπ 

                                                           
359

Βι. φ.π., ζ. 81. 
360

Ζ δηαθσλία ηνπ Merleau-Ponty κε ηελ πην πάλσ ζέζε ηνπ Descartes, γηα ην έξγν ηέρλεο, νδεγεί ζην εμήο 

ζπκπέξαζκα: αλ φια φζα ζέιεη λα πεη έλαο πίλαθαο, ή θαιχηεξα ν θαιιηηέρλεο απηνχ, κπνξνχλ λα απνδνζνχλ κε 

έλα θείκελν, ηφηε ράλεηαη ε επαθή νξψληνο θαη νξαηνχ. Οη θαζξέθηεο θαη ε κηκεηηθή δσγξαθηθή παχεη λα αζθεί 

ζηνλ νξψληα επηξξνή, αλ πηζηέςνπκε πσο νη ιέμεηο είλαη ηθαλέο απφ κφλεο ηνπο λα δψζνπλ ην λφεκα φζσλ 

απεηθνλίδεη έλαο πίλαθαο. Γελ ηίζεηαη δήηεκα επηινγήο αλάκεζα ζηηο ιέμεηο θαη ηηο εηθφλεο, γηαηί θαη νη δχν 

απνηεινχλ αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα (βι. απηφζη). 
361

Βι. φ.π., ζ. 82 
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(ζψκαηνο κνπ): ζηελ ηθαλφηεηα επηζηξνθήο ζηνλ εαπηφ, ζηελ αλάγθε γηα κηα ζηξνθή πξνο ηα 

κέζα. Αθνχσ ηηο ιέμεηο κνπ, βιέπσ ζηνπο άιινπο ηηο θηλήζεηο κνπ (π.ρ. φηαλ ηείλσ ην ρέξη ν 

άιινο δίλεη ην δηθφ ηνπ, αθνπκπψ ην ρέξη ηνπ αιιά αηζζάλνκαη ηελ παιάκε ηνπ ζηε δηθή κνπ), 

μέξσ ηα φξηα ησλ θηλήζεψλ κνπ εληφο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ. Σα πην πάλσ κνπ επηηξέπνπλ 

λα εληνπίζσ ηελ νξαηή χπαξμή κνπ εληφο ηνπ εαπηνχ κνπ: ηε κεηακφξθσζε εληφο κνπ. ηνλ 

Merleau-Ponty, ε νκνηφηεηα ηελ νπνία ζπιιακβάλεη ην νξαηφ ζην έμσ θαη ζην κέζα, απνηειεί 

ηνλ κνριφ ψζεζεο ηεο αληίιεςεο
362

. Καηαιήγσ πσο, γηα ηνλ θηιφζνθν ε ζθέςε δελ σζείηαη απφ 

ην θνίηαγκα: ε φξαζε δελ νδεγεί απιψο ζηνλ αλαζηνραζκφ, αιιά απνηειεί ηε βάζε 

αλαγλψξηζεο απηνχ ην νπνίν είλαη νξαηφ ζε κέλα. ,ηη κπνξψ λα ζθεθηψ είλαη απηφ πνπ κπνξψ 

λα δσ, θαη φ,ηη είλαη θαληαζηηθφ ζηεξίδεηαη επίζεο ζε φζα έρσ δεη κέρξη ηψξα. Αλ νλεηξεχνκαη, 

απηφ νθείιεηαη ζηελ ζθέςε, ε νπνία ζπγθξαηεί ηα λνήκαηα, αιιά επίζεο εηζάγεη θαηλνχξηα, θαη 

ην ζψκα εληζρχεηαη απφ απηήλ, ψζηε λα ζηεξίμεη ην απφλ αληηθείκελν πνπ θαληάδεηαη. 

2.2 Ο ρώξνο θαη ην έξγν ηέρλεο 

ηηο ηνπνζεηήζεηο ηνπ Merleau-Ponty, σο αλαπφζπαζην κέξνο ηεο έλλνηαο ηνπ ρψξνπ, 

πξνζηίζεληαη νη ηξεηο δηαζηάζεηο -κήθνο, πιάηνο, βάζνο. Ο ρψξνο νξίδεηαη ζχκθσλα κε ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν θνηηάκε ηα πξάγκαηα κέζα ζ‟ απηφλ -απφ ηε ζέζε ηνπ ζψκαηφο καο-˙ είλαη ν 

ηφπνοφπνπ βξίζθνληαη ηα πξάγκαηα πνπ αλαδεηθλχνπλ ηνλ, νξαηφ γηα εκάο, ρψξν. Ο ρψξνο είλαη 

παξψλ, είλαη ε ίδηα ε αιεζνθαλήο φςε φζσλ κε πεξηβάιινπλ˙ «ν ρψξνο είλαη ε πξνθάλεηα ηνπ 

φπνπ»
363

. Έλα δσκάηην, είηε είλαη άδεην είηε έρεη γεκίζεη κε αληηθείκελα, δελ παχεη λα έρεη ηηο 

αξρηθέο ηνπ δηαζηάζεηο˙ φηαλ φκσο ιέκε φηη ην γξαθείν βξίζθεηαη, γηα παξάδεηγκα, ζηε κέζε 

ηνπ δσκαηίνπ, ηφηε θαηαλννχκε πψο αληηιακβαλφκαζηε ην ρψξν κε βάζε ηα φζα ηνπνζεηνχληαη 

ζε απηφλ θαη ηελ απφζηαζε πνπ έρνπλ απφ εκάο, αιιά θαη ηελ φςε ηνπο ε νπνία καο γίλεηαη 

νξαηή. «Ο ρψξνο ν ίδηνο θείηαη απφιπηα ζηνλ εαπηφ ηνπ, είλαη παληνχ ίζνο κε ηνλ εαπηφ ηνπ»
364

. 

Ζ παξνπζία κνπ ζηνλ ρψξν δελ ηνλ αιιάδεη, νη πξαγκαηηθέο ηνπ δηαζηάζεηο παξακέλνπλ ίδηεο, 

αλεμάξηεηα απφ ην πψο ζα ιεηηνπξγήζσ εληφο ηνπ ρψξνπ, πψο ζα ηνπνζεηήζσ ηα πξάγκαηα 

εληφο ηνπ, πψο ζα θηλεζψ. Αο δνχκε ηη ζπκβαίλεη φηαλ εληφο ηνπ ρψξνπ θνηηψ έλα αληηθείκελν, 

πην ζπγθεθξηκέλα έλα έξγν ηέρλεο, κηα αλεμάληιεηε πεγή λνεκάησλ. 

ηνλ πίλαθα δηαθξίλνπκε ηηο δηαζηάζεηο ηνπ χςνπο θαη ηνπ κήθνπο, νη νπνίεο καο 

παξνπζηάδνπλ ηα πξάγκαηα φπσο ζα ηα βιέπακε αλ ζηεθφκαζηαλ κπξνζηά ηνπο. Τπάξρεη φκσο 

κηα ηξίηε δηάζηαζε: ε δηάζηαζε ηνπ βάζνπο πνπ πξνθχπηεη σο απνηέιεζκα ησλ άιισλ δχν
365

. 

ηε δηάζηαζε ηνπ βάζνπο, ηα αληηθείκελα κπνξνχλ λα βξίζθνληαη θξπκκέλα ην έλα πίζσ απφ ην 

άιιν, ελψ ηαπηνρξφλσο βιέπσ θάπνην κέξνο ηνπο˙ είλαη κηα δηάζηαζε κε νξαηή πνπ 

                                                           
362

Αληίζεηα, ζηνλ Descartes, ε νκνηφηεηα ηνπ νξαηνχ έμσ θφζκνπ θαη ηνπ εζψθνζκνπ πξνθχπηεη σο ην απνηέιεζκα 

ηεο αληίιεςεο: «Ζ νκνηφηεηα είλαη ην απνηέιεζκα ηεο αληίιεςεο θαη φρη ε θηλεηήξηα δχλακή ηεο» (βι. απηφζη). 
363

«Κάζε ζεκείν ηνπ ρψξνπ είλαη θαη κπνξνχκε λα ην ζθεθηνχκε εθεί φπνπ είλαη, ην έλα εδψ, ην άιιν εθεί». Ο 

Merleau-Ponty απνδίδεη ζην ρψξν θάπνηα παξάγσγα θαηλφκελα φπσο ν πξνζαλαηνιηζκφο, ε πφισζε θαη ε 

επηθάιπςε «ηα νπνία ζπλδένληαη κε ηελ παξνπζία κνπ» (βι. φ.π., ζ. 86). 
364

Απηφζη 
365

Βι. φ.π., ζ. 84. 
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ζρεηίδεηαηκε ηελ απφζηαζε πνπ ρσξίδεη εκέλα απφ ην πξάγκα
366

. Απηφ πνπ ζπκβαίλεη, φπσο 

αλαθέξεη ν Merleau-Ponty, είλαη πσο «δελ βιέπσ ην βάζνο πξαγκαηηθά, ή αλ ην βιέπσ, ην βάζνο 

δελ ζπληζηά παξά έλα άιιν κήθνο»
367

. πλεπψο, βιέπσ ηα αληηθείκελα φρη επεηδή έρνπλ βάζνο 

θαη θξχβνληαη ην έλα πίζσ απφ ην άιιν, αιιά γηαηί δελ ππάξρνπλ παξά εμσηεξηθά ην έλα απφ ην 

άιιν. Γελ κπνξψ λα πσ φηη απηφ ην κπνπθάιη βξίζθεηαη κπξνζηά απφ ην άιιν θαη ην θξχβεη, 

γηαηί δελ έρεη ηελ ίδηα απφζηαζε απφ ηα κάηηα κνπ. Ζ ζέζε καο είλαη πάληα «εδψζε ή εθείζελ 

ηνπ βάζνπο»
368

, θαη ηα αληηθείκελα δελ „κπαίλνπλ‟ ην έλα κέζα ζην άιιν. Ο ηξφπνο πνπ 

εξκελεχσ θαη θαηαλνψ ηα πξάγκαηα δελ έρεη λα θάλεη κε ηνλ νξηζκφ πνπ ηνπο απνδίδσ, αιιά κε 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην ζψκα κνπ ππάξρεη ζηνλ ίδην ρψξν κε απηά, πψο ηα θαηαθηψ 

ζσκαηηθά. Γηα παξάδεηγκα, ην ίδην αληηθείκελν κπνξεί λα γίλεη νξαηφ απφ κέλα θαη απφ έλα 

άιιν ζψκα, αιιά δελ ζα δνχκε ηελ ίδηα φςε ηνπ, αθνχ είλαη αδχλαην λα βξηζθφκαζηε 

ηαπηνρξφλσο ζηελ ίδηα ζέζε, δελ ζα έρνπκε ηηο ίδηεο δηαθξηηέο δηαζηάζεηο ηνπ χςνπο θαη ηνπ 

κήθνπο,νχηε ηνπ βάζνπο
369

. Σν βάζνο κνπ θαλεξψλεηηνλ ηξφπν πνπ ππάξρσ σο ζσκαηηθφ 

ππνθείκελν ην νπνίν βξίζθεηαη εληφο θάπνηνπρψξνπ,απ‟ φπνπ κπνξψ λα θνηηάμσ φιεο ηηο 

πιεπξέο ησλ αληηθεηκέλσλ, αθνχ απηά δελ ππάξρνπλ ην έλα εμαηηίαο ηνπ άιινπ, αιιά «ην έλα 

                                                           
366

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ έρεη ε αλαθνξά ηνπ Merleau-Ponty ζηε ζεκαζία ηνπ πεξηγξάκκαηνο, πην ζπγθεθξηκέλα ζηε 

δσγξαθηθή ηνπ Cézanne, θαη ν ηξφπνο πνπ πεξίγξακκα θαη βάζνο ζπλδένληαη. Τπάξρνπλ ηξεηο ηξφπνη απφδνζεο ηνπ 

πεξηγξάκκαηνο. Ο έλαο είλαη λα ραξάμεηο ην πεξίγξακκα κε γεσκεηξηθφ ηξφπν, θάηη πνπ ζα ζήκαηλε ηνλ απνθιεηζκφ 

ηνπ αληηθεηκέλνπ: «ζα ην θαηαζηήζνπκε πξάγκα, ελψ δελ είλαη παξά ην ηδεαηφ φξην πξνο ην νπνίν ηείλνπλ νη 

πιεπξέο (ηνπ κήινπ) ζην βάζνο ηνπ πίλαθα». Πεξηθξάζζνπκε ηελ πεξηνρή θαζηζηψληαο ην αληηθείκελν πξάγκα. 

Δθείλν πνπ θαη‟ εκέ ζπκβαίλεη είλαη πσο ην αληηθείκελν εθάπηεηαη κε ην φιν, εληάζζεηαη ζε απηφ, ππάξρεη ζε 

ζρέζε κε απηφ. ηαλ θνηηάκε θάηη δελ ην δηαθξίλνπκε επεηδή πεξηγξάθεηαη απφ κηα καχξε γξακκή ζε φιε ηνπ ηελ 

έθηαζε, αιιά ην βιέπνπκε φπσο βξίζθεηαη ηνπνζεηεκέλν κέζα ζην ρψξν, ζε ζρέζε κε ηελ απφζηαζε πνπ καο 

ρσξίδεη θαη ηελ πιεπξά πνπ ην θνηηάκε. Απφ ηελ άιιε φηαλ έλαο δσγξάθνο δελ θηηάρλεη θαζφινπ πεξηγξάκκαηα 

είλαη ζαλ λα αθαηξεί ηελ ηαπηφηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ. Σέινο, ε κηα πιεπξά ηνπ αληηθεηκέλνπ, ην έλα πεξίγξακκα 

αθαηξεί απφ ην βάζνο, δειαδή «ηε δηάζηαζε δειαδή εθείλε ε νπνία καο δίλεη ην πξάγκα, (…), σο κηα αλεμάληιεηε 

πξαγκαηηθφηεηα». Πψο αληηκεησπίδεη ην πξφβιεκα ηνπ πεξηγξάκκαηνο ν Cézanne; Θα ρεηξηζηεί ηα ρξψκαηα ζηνπο 

θαηάιιεινπο ηνληζκνχο ηνπο ψζηε λα δψζεη φγθν ζηα αληηθείκελα, ελψ ζα αθήζεη ηα καχξα πεξηγξάκκαηα θαη ζα 

πηνζεηήζεη ην κπιε ρξψκα γηα ηηο γξακκέο ηνπ
366

. Ο Merleau-Ponty αλαθέξεη: «Γελ ππάξρεη ηίπνηα ην ιηγφηεξν 

απζαίξεην απ‟ απηέο ηηο πεξίθεκεο παξακνξθψζεηο- ηηο νπνίεο άιισζηε ν Cézanne εγθαηέιεηςε ζηελ ηειεπηαία ηνπ 

πεξίνδν, κεηά ην 1890, φηαλ πιένλ δελ θάιππηε ηνλ πίλαθα κε ρξψκαηα θαη είρε αθήζεη πίζσ ηνπ πηα ηελ 

πεξηνξηζκέλε ηερληθή ησλ λεθξψλ θχζεσλ». Σν βάζνο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα πεξηγξάκκαηα, καο δίλνπλ ηα 

αληηθείκελα ζηελ πξαγκαηηθή ηνπο ππφζηαζε. Γελ είλαη κφλν ην έλα ή κφλν ην άιιν, δελ είλαη είηε ρξψκα είηε 

πεξίγξακκα, δελ είλαη ην νξψκελν ππνθείκελν θαη ηα νξαηά αληηθείκελα. Τπάξρνπλ ζπκπιεξσκαηηθά. Ζ αληίιεςή 

καο, φπσο θαη ην βιέκκα καο, πηάλνπλ ζην πέξαζκά ηνπο ην δηαρσξηζκφ πνπ ππάξρεη, δελ είλαη έληνλνο, ζαλ καχξα 

πεξηγξάκκαηα, νχηε φκσο αλχπαξθηνο, ιεο θαη φια αθνπκπάλε ην έλα ζην άιιν άηαθηα. Γηα ηνλ Cézanne ε 

θαηάζηαζε απηή απνηειεί „παξακφξθσζε‟ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Γελ ηνλ ελδηαθέξνπλ ηα ρξψκαηα κε ηελ 

εκπξεζηνληζηηθή κέζνδν, αιιά λα απνδψζεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα φπσο ηελ ζπιιακβάλεη ην βιέκκα ηνπ, ε αληίιεςή 

ηνπ (βι. M. Merleau-Ponty, Η Ακθηβνιία ηνπ Cézanne, φ.π., ζζ. 37-8). 
367

Βι.Μ. Merleau-Ponty, Τν Μάηη θαη ην πλεχκα, φ.π., ζζ. 84-85. 
368

Βι. φ.π., ζ. 85. 
369

ην ζεκείν απηφ ν Merleau-Ponty θάλεη κηα απφ ηηο φρη θαη ηφζν ζπρλέο αλαθνξέο ηνπ ζηνλ Θεφ. Φέξλεη ηνλ Θεφ 

σο παξάδεηγκα ηεο ηαπηφρξνλεο παξνπζίαο πέξαλ ηεο κηαο χπαξμεο ζηνλ ίδην ρψξν. πγθεθξηκέλα γξάθεη πσο «ν 

Θεφο, ν νπνίνο είλαη παληαρνχ παξψλ – ζα κπνξνχζε ζα κπνξνχζε λα δηεηζδχζεη ζηελ θξχπηε ηνπο θαη λα ηα δεη 

εθδηπισκέλα». Μηιά γηα ηα πξάγκαηα θαη ηελ ηθαλφηεηα ησλ άιισλ λα ηα θνηηάδνπλ απφ κηα ζέζε δηαθνξεηηθή απφ 

απηήλ ηελ νπνία έρσ εγψ ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή. Ο Θεφο κπνξεί λα ηα δεη φια απ‟ φιεο ηηο νπηηθέο (βι. απηφζη). 
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έμσ απφ ην άιιν»
370

. ε έλαλ πίλαθα–σο αληηθείκελν ηδσκέλν- ππάξρνπλ κφλν νη δχν 

δηαζηάζεηο, αιιά σζηφζν δηαθξίλσ ην βάζνο ζε απηφλ,γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηε δπλαηφηεηα 

αιιαγήο ηεο ζέζεο ηνπ ζψκαηφο κνπ έμσ απ‟ απηφ φηαλ θνηηάδσ ηνλ πίλαθα. ιν ην παηρλίδη 

παίδεηαη ζηε ζπλάληεζε ηνπ χςνπο κε ην κήθνο, ηα νπνία κε θάλνπλ λα ζθέθηνκαη ηελ θάζε 

πηζαλή ζρέζε πνπ νη δηαζηάζεηο ζρεκαηίδνπλ. Ο πίλαθαο είλαη θάηη δσληαλφ αθνχ ζηα κάηηα ηνπ 

θαζελφο παίξλεη άιιε φςε θαη δίλεη άιιν λφεκα, θαη παξφηη έρεη δχν δηαζηάζεηο, «κε θάλεη λα 

βιέπσ κηα άιιε δηάζηαζε, είλαη έλα νλ δηάηξεην, (…), έλα παξάζπξν»
371

. 

Ο Merleau-Ponty ζηξέθεηαη ζηε κέζνδν ηεο πξννπηηθήο, θαζψο απηή κπνξεί λα καο δψζεη ην 

βάζνο, ρσξίο φκσο λα ζεκειηψλεη «κηα αθξηβή θαη αιάλζαζηε δσγξαθηθή»
372

. Ζ ηερληθή ηεο 

πξννπηηθήο ζηελ Αλαγέλλεζε δελ ζηεξηδφηαλ ζην πξφηππν ησλ αξραίσλ θαη ηνπ Δπθιείδε, φπνπ 

έρνπκε κηα ζθαηξηθή ζέαζε, θαη ε πξννπηηθή έρεη ζρέζε κε ηελ νπηηθή γσληά απφ ηελ νπνία 

βιέπεηαη ην αληηθείκελνθαηφρη κε ηελ απφζηαζε
373

. Δθαξκφδνληαο απηή ηελ ηερληθή ζηεξνχζαλ 

απφ ηηο εηθφλεο ην βάζνο θαη ηελ επηινγή ηεο δηαθνξεηηθήο νπηηθήο γσλίαο απφ ηελ νπνία ήηαλ 

δπλαηφ λα θνηηαρηεί έλα αληηθείκελν εληφο θάπνηνπ ρψξνπ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, νη αιεζηλνί 

γλψζηεο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο πξννπηηθήο ήηαλ νη ίδηνη νη δσγξάθνη˙ απηνί είραλ θαη ηελ ιχζε. 

Οη δσγξάθνη πίζηεπαλ, ζχκθσλα κε ηνλ Merleau-Ponty, πσο δελ ππάξρεη θάπνηα κέζνδνο πνπ 

ζα ηνπο επέηξεπε λα παξνπζηάζνπλ ηνλ θφζκν ζηελ νιφηεηά ηνπ
374

. Γελ κπνξεί λα ππάξμεη κηα 

καζεκαηηθή εμίζσζε, ε νπνία ζα καο δψζεη ην ζσζηφ απνηέιεζκα ηεο δσγξαθηάο ηνπ θφζκνπ, 

αθξηβψο επεηδή ε ηέρλε δελ ζηεξίδεηαη ζε εμηζψζεηο θαη θπζηθνχο λφκνπο. Κακία κνξθή 

έθθξαζεο δελ ππνινγίδεηαη νχηε αηηηνινγείηαη, γηαηί απνηειεί ην ζεκείν ζπλάληεζεο κηαο 

χπαξμεο κε ην θξπθφ κήλπκα πνπ άθνπζε ζηνλ θφζκν. Αθφκα, γηα ηνπο δσγξάθνπο, νχηε ε 

ηερληθή ηεο γξακκηθήο πξννπηηθήο δελ ιχλεη ην πξφβιεκα, αληίζεηα δηαλνίγεη δξφκνπο: ηεο 

αλαπαξάζηαζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ζε ζρέζε κε ην ρψξν, ηελ πςειή ρσξηθφηεηα, ηνλ νξίδνληα, 

ηνλ θνληηλφ ρψξν θαη ηνλ πιάγην ρψξν
375

. Ζ πεπνίζεζε πσο θνηηάδνληαο ηα πξάγκαηα ζε επζεία 

θαη επίπεδε πξνβνιή ζα καο βνεζήζεη λα ηα αλαθαιχςνπκε δελ ηζρχεη. Ναη κελ ηα θνηηάδνπκε 

απφ ηε δηθή καο νπηηθή γσλία, εθείλα φκσο έρνπλ άιιν ζεκείν θπγήο, μέρσξν απφ ην δηθφ καο, 
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«Δίλαη ε ρσξίο επηθπιάμεηο ζπκκεηνρή καο ζε έλα Δίλαη θαη θαηά πξψηνλ ζην είλαη ηνπ ρψξνπ πέξα απφ θάζε 

νπηηθή γσλία», θαη ζπλερηδεη ν Merleau-Ponty, «Σα πξάγκαηα θαηαπαηνχλ ην έλα ηα φξηα ηνπ άιινπ επεηδή 

βξίζθνληαη ην έλα έμσ απφ ην άιιν» (βι. απηφζη). 
371

Απηφζη. 
372

Βι. φ.π., ζ. 87. 
373

Απηφζη. 
374

«Οη δσγξάθνη, απφ ηελ πιεπξά ηνπο, γλψξηδαλ φηη θακία απφ ηηο ηερληθέο ηεο πξννπηηθήο δελ απνηειεί κηα 

αθξηβή ιχζε, φηη δελ ππάξρεη θακηά πξνβνιή ηνπ ππάξρνληνο θφζκνπ ε νπνία λα ηνλ ζέβεηαη ζε φια ηνπ ηα ζεκεία 

θαη ε νπνία λα δηθαηνχηαη λα γίλεη ν ζεκειηψδεο λφκνο ηεο δσγξαθηθήο». Βιέπνπκε, κέζα απφ ην πξνζσπείν ηνπ 

θαιιηηέρλε, ηε κε χπαξμε ηειενινγίαο ζηε θηινζνθία ηνπ Merleau-Ponty: ε έκπλεπζε δελ θηάλεη ζην ηέινο. Πνηέ 

δελ ζα θαηαθέξνπκε λα δνχκε ηνλ θφζκν ζηελ πιήξε κνξθή ηνπ φζα ρξφληα θαη αλ δήζνπκε φζν θαη αλ θηλεζνχκε 

εληφο ηνπ (βι. απηφζη). 
375

Ο Merleau-Ponty αλαθέξεηαη εδψ ζε κηα ζεηξά απφ ηερληθέο ζηε δσγξαθηθή, ζρεηηθέο κε ηελ πξννπηηθή, νη 

νπνίεο δελ δίλνπλ ηε ιχζε ζηελ πξνβνιή ηνπ ππάξρνληνο θφζκνπ. πνηα ηερληθή ηεο πξννπηηθήο θαη αλ 

αθνινπζεζεί ν θφζκνο δελ κπνξεί λα ζπιιεθζεί, λα απνδνζεί, «ζε φια ηνπ ηα ζεκεία». Γίλεηαη αθφκε 

ζπγθεθξηκέλνο, ζεκεηψλνληαο πσο κε ηε γξακκηθή πξννπηηθή νη δσγξάθνη ηνπ Βνξξά αλνίγνπλ ην δξφκν γηα ηελ 

Hochraum/ηελ πςειή ρσξηθφηηεηα, ην Nahraum/ πιεζίαζκα ζην ρψξν θαη ην δξφκν ηνπ Schragraum/ ηνλ πιάγην 

ρψξν (βι. απηφζη). 
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θαη φζν θαη αλ πξνζπαζνχκε λα ην αληρλεχζνπκε θαη θνηηάκε απφ ςειά, δελ ζα ην βξνχκε
376

. Δλ 

ηέιεη, δελ έρνπλ ζεκαζία ζηε δσγξαθηθή νχηε νη δηαζηάζεηο, νχηε νη ηερληθέο, νχηε ε πξννπηηθή, 

κήηε ηα αληηθείκελα κέζα ζην ρψξν, γηαηί απηά δελ νδεγνχλ ζηελ έκπλεπζε. Ζ ηέρλε, ε 

έθθξαζε γεληθά, «δξα θαη επελεξγεί κφλν ζε ζρέζε κε ην φιν πεξηβάιινλ ηνπ έξγνπ θαη δηφινπ 

κε ηα κέζα ηεο νπηηθήο απάηεο»
377

. ,ηη κπνξεί λα δσγξαθηζηεί δελ ππάξρεη αθεκέλν κέζα ζηνλ 

θφζκν απξνθάιππηα, κνλνδηάζηαην γπκλφ ζέακα ζηα κάηηα θάζε χπαξμεο δηαρσξηζκέλν απ‟ φ,ηη 

ην ζηήξηδε, ηνλ νξίδνληά ηνπ. Οη εηθφλεο πνπ ιακβάλνπκε δελ ππάξρνπλ έηνηκεο πξνο 

κεραληζηηθή αληηγξαθή. Σηο θνηηάκε θαη ηηο δεκηνπξγνχκε, θαη αλ ρξεηαζηεί ζα ηηο 

αλαδεκηνπξγήζνπκε. Σν ίδην ζπκβαίλεη κε ηηο ιέμεηο: ππάξρνπλ κε ηελ εηπκνινγηθή έλλνηα, 

φκσο ε ζηηγκή ζηελ νπνία εθθέξνληαη δελ είλαη ίδηα κε ηηο πξνεγνχκελεο θαη ην λφεκα πνπ 

εθθξάδνπλ δελ ηαπηίδεηαη κε φ,ηη πξνεγήζεθε. 

Σν ζπγθείκελν απνηειεί κέξνο ηεο ζεκαζίαο: ν άλζξσπνο πνπ εθθέξεη ιφγν, απηφο πνπ 

αθνχεη ηηο ιέμεηο, ην παξειζφλ θαη ε δεδνκέλε ζηηγκή ηεο εθθνξάο ηνπ ιφγνπ,ζεκαηνδνηνχλ ην 

λφεκα. Έθθξαζε θαη εθθνξά έρνπλ θάπνηα νκνηφηεηα, φρη κφλνλ σο πξνο ηε ξνπή ηνπο λα 

αλαδεηθλχνπλ θάηη πνπ βξίζθεηαη θξπκκέλν θαη δνλνχκελν, αιιά σο πξνο ηε κέζνδν -αλ κπνξψ 

λα ηελ νλνκάζσ έηζη- ε νπνία νδεγεί ζε έλα λέν λφεκα. Έθθξαζε θαη εθθνξά έιθνληαη απφ ην 

θαηλνθαλέο, απφ ηελ ππθλφηεηα ηνπ νξαηνχ θφζκνπ, κεηακνξθψλνπλ ην νξαηφ θαη ην εηπσκέλν 

ζηνρεχνληαο ζηελ επηθνηλσλία, ζηελ απειεπζέξσζε ελφο κε νξαηνχ γηα ηνπο άιινπο λνήκαηνο. 

Κιείλσ φκσο εδψ ηελ παξέλζεζε γηα ηηο ιέμεηο, θαζψο ζα αλαθεξζψ εθηελέζηεξα ζε απηέο ζην 

επφκελν θεθάιαην, θαη παξαζέησ ελδεηθηηθά απφ ηνλ Merleau-Ponty ην εμήο «ε γιψζζα ηεο 

δσγξαθηθήο δελ έρεη „ζεζπηζηεί απφ ηε θχζε‟: πξέπεη λα ηε δεκηνπξγνχκε θαη λα ηελ 

αλαδεκηνπξγνχκε»
378

. Με απηή ηνπ ηε ζέζε ρξσκαηίδεη ηνλ ρσξνρξφλν. Ζ ρξήζε ηνπ ρξφλνπ 

ησλ ξεκάησλ είλαη απνιχησο νξζή, γηαηί απηφ πνπ απαηηείηαη απφ ηνλ θαιιηηέρλε είλαη κηα 

ζπλερήο πξνζπάζεηα, έλα δηαξθέο θνίηαγκα ζηε ζπλερφκελε θίλεζε κέζα ζηνλ θφζκν.  

πκπεξαζκαηηθά, γηα ηνλ Merleau-Ponty, ν ρψξνο ζε ζρέζε κε ηελ φξαζε θαη ην ζψκα κνπ, 

δελ είλαη θάηη εμσηεξηθφ πξνο εκέλα αιιά «ηνλ δσ απφ κέζα, πεξηβάιινκαη απ‟ απηφλ»
379

. Ο 

θφζκνο δελ πξνπνξεχεηαη ηεο χπαξμήο κνπ αιιά ζπκβαδίδεη κε απηήλ˙ έρνπλ ηελ ίδηα ξνή 

εθφζνλ ν θφζκνο απηφο κε πεξηβάιιεη. ιε ε δχλακε ηεο φξαζεο βξίζθεηαη ζηε θαλέξσζε ηνπ 

αφξαηνπ πνπ δελ απνηειεί παξά κέξνο ηνπ εαπηνχ ηεο, ην νπνίν επηζπκεί λα απνθαιχςεη. Γηα 

ηνλ Merleau-Ponty, νη ιέμεηο δελ αξθνχλ γηα λα δνχκε, δελ είκαζηε πλεχκαηα-αλαγλψζηεο
380

. Δλ 

                                                           
376

Βι. φ.π., ζ. 88. 
377

Απηφζη. 
378

Απηφζη. 
379

Απηφζη. 
380

Άιισζηε κηα ηέηνηα πεπνίζεζε ζα έδηλε ζηελ φξαζε ην δηθφ ηεο θαληαζηαθφ. πσο αλαθέξεη ν Θ. Πνιιάηνο, ην 

θαληαζηαθφ/imaginaire«δηαθνξνπνηείηαη απφ ην θαληαζηηθφ/fictive κε ηελ έλλνηα ηνπ πιαζκαηηθνχ, ηνπ πξντφληνο 

ηεο θαληαζίαο πνπ αληίθεηηαη ζην πξαγκαηηθφ, (…)» (βι. Θ. Πνιιάηνο, Ο Merleau-Ponty θαη ε θνηλνηνπία ηεο 

δεκηνπξγίαο, φ.π., ζ. 130). Ο Merleau-Ponty αλαθέξεηαη ζην „θαληαζηαθφ‟ νδεγνχκελνο απφ ηνλ ηξφπν πνπ ην 

πλεχκα παίξλεη ζηνλ Descartes ζέζε ξπζκηζηή γηα ηελ φξαζε. Σν κπαιφ θαη νη ιέμεηο δίλνπλ ηελ εηθφλα ηνπ νξαηνχ 

θαη απηή ε εηθφλα απηή κπνξεί λα αλήθεη ζηε ζθαίξα ηνπ θαληαζηηθνχ. Ο Merleau-Ponty, ζηνλ αληίπνδα ελφο 

πλεχκαηνο θπξίαξρνπ, ππνζηεξίδεη πσο ην θαληαζηηθφ δνκείηαη ζην πξαγκαηηθφ (βι. Μ. Merleau-Ponty, Τν Μάηη 

θαη ην πλεχκα, φ.π., ζ. 93). 
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θαηαθιείδη, ην ζψκα κνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηα εμήο: κηα ζέζε-εδψ, ηελ έθηαζε-ρψξνο θαη ηελ 

νξαηφηεηα-θσο
381

. Σα δχν ηειεπηαία, φπσο γξάθεη ν Merleau-Ponty, επηζπκνχκε λα καο 

κηιήζνπλ, θαη φρη εκείο λα κηιάκε γη‟ απηά. Έηζη, κηα εξψηεζε πνπ απεπζχλεηαη ζηελ φξαζε 

απνηειεί απφ κφλε ηεο κηα εξψηεζε ρσξίο ηέινο. Γελ έρεη ηέινο ην εξψηεκα πεξί φξαζεο θαη 

απηφ γηαηί πξνζθξνχεη ζηηο έλλνηεο ηνπ βάζνπο, ηνπ θσηφο, θαη θπζηθά ηνπ φληνο. Ζ ζέζε 

ηνπMerleau-Ponty πεξί επηζπκίαο ηεο φξαζεο, κηα επηζπκία πνπ πξνέξρεηαη απφ έλα πλεχκα κε 

ζσκαηηθφηεηα, θαη φρη απφ έλα πλεχκα ζηνλ αληίπνδα ηνπ ζψκαηνο, είλαη ίζσο έλα κέξνο ηεο 

απάληεζεο πνπ αλαδεηάκε. 

Σα ηξία ζηνηρεία -ην θσο, ην βάζνο, ην νλ- αλήθνπλ ζηα κέξε ηεο νιφηεηαο, θαη δελ είλαη 

κφλν αληηθείκελα ηεο ζθέςεο καο αιιά, ηελ ίδηα ζηηγκή, είλαη ζεκεία ηα νπνία ζηξέθνληαη πξνο 

εκέλα ξσηψληαο κε γηα ηε ζρέζε καο. Πσο γίλεηαη απηφ εθηθηφ; Ζ εμήγεζε εληνπίδεηαη ζε κηα 

ζρέζε αιιειεπίδξαζεο: «καο δηαζρίδνπλ θαη καο πεξηβάιινπλ»
382

˙ καο δηαπεξλνχλ εζσηεξηθά 

θαη καο θαηέρνπλ εμσηεξηθά. Σν ζψκα καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα κηιάκε γηα ηνλ θφζκν θαη 

ηνπο άιινπο. Χο εθ ηνχηνπ, δελ ζα κηινχζακε γηα βάζνο, θσο, ή γηα θάπνην άιιν νλ, γηα νξαηέο 

ή θξπκκέλεο φςεηο, αλ ην ζψκα καο δελ κπνξνχζε λα πιεζηάζεη ζε απηά. Να ε πεγή έκπλεπζεο 

ηνπ δσγξάθνπ, λα ε θηινζνθία πνπ κπνξεί λα θάλεη ηνλ θαιιηηέρλε λα πηζηέςεη ζ‟ έλαλ θφζκν 

έηνηκν λα δσγξαθηζηεί: φηαλ απηφο ηνλ θαιεί σο θάηη νξαηφ πνπ βξίζθεηαη ζε κηα απφζηαζε απφ 

ην ζψκα ηνπ, θαη ην νπνίν κπνξεί λα αλαθαιχςεη φληαο ζψκα πνπ θέξεη ήδε θάπνηα βηψκαηα. 

ηαλ θνηηά ηνλ θφζκν, απηφ πνπ θνηηά ηνπ επηζηξέθεη ηελ αληαλάθιαζή ηνπ, ελψ ηελ ίδηα 

ζηηγκή ηνλ θαιεί λα βξεη ην θνηλφ λφεκα ησλ δχν. Άκα βξνχκε ηηο απαληήζεηο ηνπ βάζνπο, ηνπ 

θσηφο θαη ησλ φλησλ, ηφηε ε θηινζνθία ζα γίλεη πξάμε, ζα γίλεη επηζηήκε κέζα απφ ηε 

δσγξαθηθή, γηαηί ζα είλαη εθείλε «ε ζηηγκή πνπ ε φξαζε ηνπ (δσγξάθνπ) γίλεηαη λεχκα, φηαλ 

φπσο ιέεη ν Cézanne, „ζθέθηεηαη κε ηε δσγξαθηθή‟»
383

. ηαλ ππάξμεη ε ζπλάληεζε ηνπ ζθνπνχ 

θαη ηνπ κέζνπ ζε έλα νξαηφ ζεκείν ηνπ θφζκνπ. 

2.2.1 Ο θαιιηηέρλεο ζην ρσξνρξφλν 

Πην πάλσ είδακε πψο ν Merleau-Ponty ρηίδεη ηηο ζθέςεηο αλαθνξηθά κε ηελ φξαζε, θαη ζε κηα 

ηέηνηα αθνινπζία ε αλαθνξά ζηελ έλλνηα ηνπ ρψξνπ ήηαλ κνλφδξνκνο. Ο ρψξνο θαη ν ρξφλνο 

επεξεάδνπλ ηνλ θαιιηηέρλε, θαη ηνλ άλζξσπν ελ γέλεη, ζηελ εθθξαζηηθή ηνπ δηαδξνκή κέζα 

ζηνλ θφζκν. Ζ αλζξψπηλε χπαξμε βξίζθεηαη θαη θηλείηαη εληφο ηνπ ρξφλνπ, απνηειεί έλα είλαη-

ζηνλ-θφζκν, γη‟ απηφ θαη ραξαθηεξίδεηαη ρξνληθά. Ο Merleau-Ponty παξνπζηάδεη 
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Έλαο αθφκα ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ νξαηφηεηα ζηνλ Merleau-Ponty είλαη ην θσο. ζα καο πξνζθέξεη ε 

φξαζε δελ πεξηνξίδνληαη ζε φζα εθείλε βιέπεη, αιιά καο «δείρλεη θάηη πεξηζζφηεξν απφ ηνλ ίδην ηνλ εαπηφ ηεο». 

,ηη βιέπνπκε ππάξρεη, φ,ηη φκσο δελ κπνξνχκε λα δνχκε δελ ζεκαίλεη πσο δελ ππάξρεη ή δελ έρεη ππάξμεη, ή δε ζα 

ππάξμεη ζε θάπνηαλ άιιε ρξνληθή ζηηγκή. Γελ ππάξρνπκε ζην ρψξν ππνινγίδνληαο ή ιχλνληαο κε εμηζψζεηο ηε 

θσηεηλφηεηα πνπ επηδξά ζηα αληηθείκελα, θαη ε νπνία ηα θάλεη νξαηά ζε εκάο. Δθείλν πνπ έρεη ζεκαζία δελ είλαη 

λα βξνχκε ηηο δηαζηάζεηο ηνπ ρψξνπ θαη ηηο πηζαλέο κεηαθηλήζεηο καο ζε απηφλ, αιιά λα αθήζνπκε ην θσο θαη ηνλ 

ρψξν λα καο δείμνπλ ηηο δηθέο ηνπο ιχζεηο ζηηο εμηζψζεηο καο. Να δνχκε ην ρψξν ζην βάζνο ηνπ, ζε θάζε πηζαλή 

έθηαζή ηνπ, ζε θάζε δπλαηή ηνπνζέηεζε ησλ αληηθεηκέλσλ εληφο ηνπ (βι. απηφζη). 
382

«Ση είλαη φια απηά φρη κφλν γηα ην πλεχκα, αιιά ζε ζρέζε κε ηνλ ίδην ηνλ εαπηφ ηνπ, εθφζνλ καο δηαζρίδνπλ θαη 

καο πεξηβάιινπλ;» (βι. απηφζη). 
383

Βι. φ.π., ζζ. 93-94. 
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επαλεηιεκκέλσο ην ζρήκα έξγν-δσή, γη‟ απηφ βξίζθεη ηνλ θαιιηηέρλε σο ην ηδαληθφηεξν 

παξάδεηγκα, ψζηε λα κηιήζεη γηα ην ρσξνρξφλν
384

. Παξάιιεια, νη ζπρλέο παξαπνκπέο ηνπ ζε 

θαιιηηέρλεο, ηνλ νδεγνχλ ζε έλα δηάινγν, φρη κφλν κε ηελ ηέρλε, αιιά θαη κε ηα ξεχκαηά ηεο. 

Αλαθεξφκελνο ζηελ ηζηνξία ηεο ηέρλεο, αλαπφθεπθηα κηιά γηα ηελ ηζηνξία ελ γέλεη.  

Έλα εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη αλαθνξηθά κε ην έξγν, ηελ ηζηνξία θαη ηε δσή ηνπ θαιιηηέρλε 

είλαη ην εμήο: γηαηί, ελψ κηιάκε γηα κνλαδηθέο ζσκαηηθφηεηεο, κε δηαθνξεηηθέο εκπεηξίεο θαη 

αληηιήςεηο, αιιηψηηθεο ζπλαληήζεηο κέζα ζηνλ θφζκν, παξαηεξνχκε πσο ηα έξγα ηέρλεο έρνπλ 

θνηλέο ζεκαηηθέο; Ζ θχζε, ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ζα ήηαλ κηα ζχληνκε απάληεζε, πνπ φκσο δελ 

αξθεί νχηε θαιχπηεη φιεο ηηο πηπρέο ηνπ εξσηήκαηνο. Ζ θχζε εκπλέεη ηνπο δσγξάθνπο, φκσο ν 

θφζκνο ζην ζχλνιφ ηνπ -νη άλζξσπνη κέζα ζε απηφλ, νη παξακνξθψζεηο, νη δηαθνξεηηθέο 

δηαζηάζεηο ηνπ νξαηνχ, ε επηθνηλσλία πνπ επηηπγράλνπλ, ή ε ζησπή, αθφκα θαη ηα φλεηξα- 

γίλεηαη ε θηλεηήξηνο δχλακε. Ση ζπκβαίλεη κε ηελ πεξίπησζε ηεο δσγξαθηθήο; Μηα εηθφλα έρεη 

ηε δχλακε λα πεη ηελ αιήζεηα; Πξηλ πξνρσξήζνπκε, θξαηάκε σο δεδνκέλν πσο ζηελ εηθφλα 

ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ δχν φςεηο ηεο αιήζεηαο: ε νξαηή εηθφλα ηνπ θαιιηηέρλε θαη απηή πνπ ν 

ζεαηήο αλαθαιχπηεη θνηηψληαο ζην νξαηφ ηνπ θαιιηηέρλε. Αλ φκσο ην ζθεθηνχκε ιίγν 

θαιχηεξα, ζα βξνχκε κηα ηξίηε φςε: ηελ αφξαηε φςε ηεο εηθφλαο, ηελ νπνία αλαδεηνχλ ν 

θαιιηηέρλεο θαη ν ζεαηήο. ηαλ ε νξαηή γηα ηνλ θαιιηηέρλε φςε -ε νπνία εμαθνινπζεί λα 

θξχβεη θάηη απφ ην ππνθείκελν πνπ ηελ θαλέξσζε- γίλεη νξαηή γηα ην ζεαηή, ηφηε έρνπκε κηα 

θνηλή αιήζεηα γηα ηνπο δχν (ηελ απειεπζέξσζε ελφο λένπ θνηλνχ λνήκαηνο), θαη ηελ 

επηθνηλσλία ησλ δχν ηνπο. Ζ αφξαηε φςε ιεηηνπξγεί σο δχλακε αθαζφξηζηε, σο κηα 

αλαπφδξαζηε δηάζηαζε ηνπ πξαγκαηηθνχ θαη γηα ηελ ίδηα ηε δεκηνπξγία. ην απνηέιεζκα ηεο 

δεκηνπξγίαο ζπλαληάκε ηηο ζηηγκέο δφλεζεο ηνπ θαιιηηέρλε
385

, απηήο ηεο ζηηγκηαίαο 

κεηαηφπηζεο ή ηαιάληεπζεο, ε νπνία έδσζε ζηνλ νξφληα ην νξαηφ πεδίν. Ζ δεκηνπξγία είλαη 

δπλαηή αθξηβψο γηαηί δελ ειέγρεη πιήξσο ην αφξαην, αιιά ην αλαδεηά, ην θαζηζηά νξαηφ -

ηνπιάρηζηνλ ηελ φςε ή ηηο φςεηο πνπ έγηλαλ αληηιεπηέο-, θαη απηή ε ιεηηνπξγία δελ είλαη 

πξνζρεδηαζκέλε. Δίλαη κάιινλ κηα δηαδηθαζία κεηακφξθσζεο ηνπ νξαηνχ, έλαο καγλήηεο γηα ην 

αφξαην λφεκα. 

Πψο κεηαθξάδεη ν θαιιηηέρλεο ην νξαηφ αλ φρη κε εηθφλεο θαη ιέμεηο, κε ρξψκαηα θαη καχξα 

ζεκεία ζην ιεπθφ ραξηί; Έρσ επηζεκάλεη μαλά ηελ αξρηθή εληχπσζε πνπ δίλεη ν Merleau-Ponty 

γηα ηε επηινγή πξνο ηελ ηέρλε ηεο δσγξαθηθήο, θαη γηα ην ιφγν απηφ πξνζεγγίδσ ηελ 

εθθξαζηηθή πξάμε κέζα απφ ηα εξγαιεία ηνπ δσγξάθνπ. Χζηφζν, δελ ιείπνπλ νη αλαθνξέο ηνπ 

                                                           
384

Σν λφεκα ηεο αλζξψπηλεο πξάμεο, ελ ηέιεη, ε δήισζε ηεο ζσκαηηθφηεηάο καο, είλαη ε αλαγλψξηζε, πέξαλ ηνπ 

πεξηβάιινληνο πνπ ππάξρεη, ηνπ θφζκνπ ησλ πξαγκάησλ, ησλ νξαηψλ γηα ην „εγψ‟, θάησ απφ έλα πιήζνο πηπρψλ, ε 

αλάιεςε ηεο ζέζεο ηνπ απεξηφξηζηνπ ρξφλνπ θαη ρψξνπ (βι. M. Merleau-Ponty, The Structure of behavior, φ.π., ζ. 

175). 
385

ηε ΦΑ εμεγεί πσο, αθφκα θαη ζηελ πξνβιεκαηηθή φξαζε, απηφ πνπ ζπιιακβάλεη πξψηα ην βιέκκα γίλεηαη 

ζθέςε, γηαηί ην ππνθείκελν θηλεί ην κάηη ηνπ. Τπάξρεη πξφζεζε λα θνηηάμεη πξνο κηα θαηεχζπλζε, θαη απηφ νδεγεί 

ζε «κηα ηαιάληεπζε ηνπ νπηηθνχ πεδίνπ: ηα αληηθείκελα παξακέλνπλ ζηε ζέζε ηνπο, αιιά αθνχ δνλήζεθαλ γηα κηα 

ζηηγκή». Ο Merleau-Ponty κηιά γηα ηε δφλεζε ησλ αληηθεηκέλσλ σο επαθφινπζν, φρη κηαο εθκάζεζεο, αιιά σο κηαο 

«εκκελ[νχο] ζεκαζίαο κηαο κεηαηφπηζεο ηνπ „βιέκκαηνο‟». Σελ θίλεζε ησλ καηηψλ πνπ δελ επηθέξεη αιιαγέο ζην 

νξαηφ νλνκάδεη θαηλνκεληθή κεηαηφπηζε ηνπ αληηθεηκέλνπ(βι. Μ. Merleau-Ponty, Φαηλνκελνινγία ηεο αληίιεςεο, 

φ.π., ζ. 106). 
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θηινζφθνπ ζηε γιψζζα. Αθφκα θαη φηαλ δελ αλαθέξεηαη ζηνλ Saussure, ζηνλ Balzac, ζηνλ 

Proust, ζηνλ Stendhal, ζηνλ Valéry, κηιά γηα ήρνπο θαη ζησπέο. Απηφ φκσο είλαη έλα ζέκα πνπ 

ζα αλαπηπρζεί ζην επφκελν θεθάιαην. Αο δνχκε πψο ην βάζνο, ην θσο, ε γξακκή θαη ε θίλεζε 

επεξεάδνπλ ην απνηέιεζκα ηεο εθθξαζηηθήο πξάμεο. 

Αλ ζεσξήζνπκε δεδνκέλν πσο ν δσγξάθνο εθθξάδεηαη δεκηνπξγηθά, ζα ήηαλ απαξαίηεην λα 

δνζεί εμήγεζε ηεο δεκηνπξγηθήο πξάμεο. ην πξνεγνχκελν θεθάιαην έγηλε αλαθνξά ζηελ πξάμε 

ζε ζρέζε κε ηελ πξφζεζε θαη ηελ αληίιεςε. ηε ΦΑ, ν Merleau-Ponty γξάθεη πσο ε αληίιεςε 

είλαη ην βάζνο θαη ε πξνυπφζεζε ησλ πξάμεψλ κνπ
386

, ζέηνληαο ηελπξάμε σο ηνλ άιινλ φξν ζηε 

ζρέζε αληίιεςεο θαη έθθξαζεο, κε ελδηάκεζν ην ζψκα. Σν εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη γηα ηνλ 

θαιιηηέρλε, θαη ηε ζρέζε ηνπ κε ηνλ θφζκν, έρεη ηε βάζε ηνπζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ππάξρεη 

κέζα ζε απηφλ. Γειαδή αθνξά ζηελ εθθξαζηηθή πξάμε. Ση δηαθξίλεη ηελ πξάμε απφ ηελ 

εθθξαζηηθή πξάμε; Πνηα πξάμε πξνζδίδεη ζηελ αλζξψπηλε χπαξμε ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 

θαιιηηέρλε; Θα ήζεια λα αλνίμσ κηα κηθξή παξέλζεζε αλαθνξηθά κε ηελ φξαζε, ηελ θίλεζε, 

θαη ηε ζρέζε απηψλ κε ηελ εθθξαζηηθή πξάμε. Θεσξψ φηη κέζα απφ ηα εξγαιεία ηνπ δσγξάθνπ 

θαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο απηφο ηα ρεηξίδεηαη ψζηε λα εθθξαζηεί, δίλεηαη ήδε ε 

απάληεζε γηα ηε δηαθνξά πξάμεο θαη εθθξαζηηθήο πξάμεο, φκσο θξίλσ απαξαίηεηε κηα 

εθηελέζηεξε αλαθνξά ζηελ έλλνηα ηεο πξάμεο. 

2.2.2 Οη ιεηηνπξγίεο ηεο φξαζεο θαη ηεο θίλεζεο 

χκθσλα κε ηνλ Merleau-Ponty, δχν είλαη ηα πξάγκαηα πνπ ζπκβαίλνπλ δηαξθψο θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηεο αληίιεςεο: θηλνχκαζηε, δειαδή ππάξρνπκε ελεξγά, θαη θνηηάδνπκε
387

. Ζ 

εθθξαζηηθή πξάμε απαηηεί θαη ηα δχν, ηελ φξαζε θαη ηελ θίλεζε ηνπ ζψκαηνο, ψζηε λα 

πξαγκαηνπνηεζεί. Γηαθξίλσ έλα είδνο πεξάζκαηνο, ζρεδφλ αδηφξαην, απφ ηελ πξάμε ζηελ 

εθθξαζηηθή πξάμε, θαη φρη ηφζν ην δηαρσξηζκφ ησλ δχν, θαζψο ζεσξψ πσο ε δεχηεξε απνηειεί 

εμέιημε ηεο πξψηεο. Ζ νκηιία, γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα είλαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ 

δεκηνπξγηθή ρσξίο λα ην επηδηψθεη, εληφο ηεο θαζεκεξηλήο ξνήο, φπσο επίζεο κηα άθξσο 

αλαγλσξίζηκε, δεκηνπξγηθή πξάμε, κπνξεί λα έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηε ζπλήζεηα. Αο ην πάξνπκε 

απφ ηελ αξρή.Ο θφζκνο είλαη πάληνηε νξαηφο ζηα κάηηα καο. Ο Merleau-Ponty ππνζηεξίδεη πσο 

φζα κνπ γίλνληαη νξαηά δελ ηα βιέπσ επεηδή ηα ζθέθηεθα, «δελ αξθεί (φκσο) λα ζθεθηφκαζηε 

γηα λα βιέπνπκε»
388

: ε φξαζή κνπ δελ νθείιεηαη ζε κηα δηαδηθαζία ζθέςεο, αιιά πνιχ 

πεξηζζφηεξν απηή κε θαζηζηά ηθαλή «λα απνπζηάδσ απφ ηνλ ίδην ηνλ εαπηφ κνπ, λα παξίζηακαη 

απφ ηα κέζα ζηε δηάζπαζε ηνπ Δίλαη, ζην ηέξκα ηεο νπνίαο θαη κφλν θιείλνκαη ζηνλ εαπηφ 

κνπ»
389

. Ζ φξαζε κε κεηαθέξεη απφ ην Δίλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, θαη πάιη πίζσ ζηνλ εαπηφ˙ 

είλαη ν κεζνιαβεηήο ηεο δηθήο κνπ ζσκαηηθφηεηαο θαη ηνπ θφζκνπ. Κνηηψληαο ηνλ θφζκν γχξσ 

κνπ, γίλνκαη κέξνο ηνπ, ή κάιινλ αλαγλσξίδσ πσο είκαη ήδε εληαγκέλε ζε απηφλ: δελ είκαη έλα 

πλεχκα πνπ θαηνηθψ εληφο θάπνηνπ ζψκαηνο, αιιά ππάξρσ σο ζψκα ηθαλφ λα βιέπσ θαη λα 
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Βι. φ.π., ζ. 25 
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Βι. Μ. Merleau-Ponty, Σεκεία, φ.π., ζ. 106. 
388

Βι. Μ. Merleau-Ponty, Τν Μάηη θαη ην πλεχκα, φ.π., ζ. 87. 
389

Βι. Μ. Merleau-Ponty, Σεκεία, φ.π., ζ. 107. 
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θηλνχκαη κέζα ζηνλ ρψξν. Μπνξψ, κέζσ ηεο φξαζεο, λα αλαγλσξίδσ ηε ζρέζε κνπ κε ηνλ 

θφζκν, ηε ζπκκεηνρή κνπ ζε ζπλζήθε ρσξνρξνληθή, θαη ηελ παξνπζία κνπ ζε έλαλ ηφπν˙ 

κπνξψ επίζεο λα θαηαιάβσ, πψο απνηειψ θνκκάηη ηεο ίδηαο ελφηεηαο: κέζσ ηνπ ζψκαηνο. 

Ο Merleau-Ponty γξάθεη ζηε ΦΑ: «ε ζσκαηηθή χπαξμε πνπ μερχλεηαη κέζα απφ κέλα ρσξίο 

ηε ζπλελνρή κνπ δελ είλαη ηίπνηε άιιν απφ ην ζθηαγξάθεκα κηαο αιεζηλήο παξνπζίαο ζηνλ 

θφζκν. Σνπιάρηζηνλ ζεκειηψλεη ηε δπλαηφηεηά ηεο, εγθαζηδξχεη ηελ πξψηε καο ζπκθσλία κε 

ηνλ θφζκν»
390

. Κνηηψληαο ηνλ θφζκν, γλσξίδσ ηνλ εαπηφ κνπ, έηζη νη ζθέςεηο κνπ δελ 

δνκνχληαη απνθιεηζηηθά απφ ηνλ ζηνραζκφ ηνπ εαπηνχ, αιιά θαη αλαθνξηθά κε ηε δξάζε κνπ 

ζηνλ θφζκν. Ζ επηθνηλσλία ηφζν ηνπ εαπηνχ κε ηνλ θφζκν, θαη ηνπ θφζκνπ πξνο εκέλα, φζν θαη 

ηνπ εαπηνχ κνπ κε άιιεο ζσκαηηθφηεηεο, δηακνξθψλεη ηηο ζθέςεηο κνπ, θαη επεξεάδεη ηελ 

εθθξαζηηθή πξάμε. Σν ζψκα κνπ, κε βνεζφ ηηο αηζζήζεηο, γλσξίδεη ηνλ θφζκν, άιισζηε ηα 

αηζζεηήξηα φξαγαλα καο βνεζνχλ λα αληηιεθζνχκε ηελ πξαγκαηηθφηεηα σο αλεμάξηεηε απφ ην 

ζψκα καο. Αλ ην δνχκε ζρεκαηηθά, θαληαζηείηε πσο ν ρψξνο κέζα ζηνλ νπνίν δξα ην ζψκα κνπ 

έρεη θπθιηθφ ζρήκα, κπνξψ λα πεξηθέξσ ή λα ζηξέςσ ην ζψκα κνπ πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο 

θαη λα επηζηξέςσ εθεί απ‟ φπνπ μεθίλεζα. πλεπψο βξίζθνκαη ζην θέληξν ελφο θχθινπ, ηελ 

πεξίκεηξν ηνπ νπνίν κπνξψ λα κεηψζσ ή λα επεθηείλσ κέζσ ηεο φξαζεο θαη ηεο θίλεζεο. Σν 

ζψκα κνπ «είλαη έλαο ρψξνο ν νπνίνο πξνζκεηξάηαη κε βάζε ηνλ εαπηφ κνπ»
391

. Αλ ην βιέκκα 

κνπ αιιάμεη ζεκείν εθθίλεζεο θαη θνηηάμεη πξνο άιιε θαηεχζπλζε, ηφηε πξάγκαηη κπνξψ λα δσ 

φ,ηη βξίζθεηαη γχξσ κνπ
392

.  

ηελ έθθξαζε ν δεκηνπξγφο δελ απνηειεί παξνληηθή/ελεξγή χπαξμε κφλν γηα ηα πξάγκαηα 

πνπ βιέπεη, απηά δειαδή κε ηα νπνία αληαιιάδεη λνήκαηα, αιιά θαη γηα ηνλ ίδην ηνλ εαπηφ ηνπ˙ 

αλαγλσξίδεη πσο ζπκκεηέρεη ζηνλ νξίδνληα ηνλ νπνίν θνηηά, θαη ελ ηέιεη, αληηιακβάλεηαη πσο 

κπνξεί λα δεη ηνλ εαπηφ ηνπ λα θαζξεθηίδεηαη ζηα πξάγκαηα. Σν ζψκα είλαη ν πνκπφο θαη ν 

δέθηεο θάζε θίλεζεο θαη θάζε νξαηνχ αληηθεηκέλνπ, είλαη κηα παξνπζία, πνπ κπνξεί λα «βιέπεη 

κ‟ απηφ πνπ βιέπεη» θαη λα «αγγίδεη κ‟ απηφ πνπ αγγίδεη»
393

.Σν βιέκκα ζπιιακβάλεη απηφ πνπ 

θαίλεηαη θαη ην επηζηξέθεη αλαθεξφκελν ζε θάηη, γη‟ απηφ (ην βιέκκα) θαηαθέξλεη λα ην 

εληζρχζεη κε έλα λέν λφεκα θαη λα ηνπ δψζεη πξννπηηθή. Ζ καηηά ζηεξίδεηαη ζηελ έλλνηα ηεο 

απφθαλζεο: κπνξεί λα καο πξνζθέξεη θάηη απφ ηνλ εαπηφ ηεο, αιιά θαη θάηη απφ απηφ πνπ θνηηά 

θαη ζην νπνίν θαζξεθηίδεηαη. Γη‟ απηφ ε καηηά καοκπνξεί λα καο ηνπνζεηεί έμσ απφ ηνπο 

εαπηνχο καο, καθξηά απφ ηελ εγσηζηηθή ηαπηφηεηα
394

. Ζ καηηά, ν ελδηάκεζνο θξίθνο ηεο 

νξαηφηεηάο καο θαη ηνπ θφζκνπ, καο ηνπνζεηεί ζε απηφλ. Γειαδή, δψληαο ζε έλαλ νξηζκέλν 

ρξφλν θαη ρψξν, δξνχκε ζην αλζξψπηλν ζχκπαλ ηεο αληίιεςεο θαη ηεο θίλεζεο. Ο θαιιηηέρλεο 

ζπλαληά ηνλ εαπηφ ηνπ ζε θάζε αληηθείκελν πνπ κπνξεί λα δεη θαη λα αγγίμεη, ζε φ,ηη κπνξεί λα 

ηνλ θάλεη λα αηζζαλζεί θαη λα θαηαλνήζεη ηελ αηζζεηή ηνπ θχζε. Μπνξεί λα ειέγρεη ηα 
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Βι. M. Merleau-Ponty, Φαηλνκελνινγία ηεο Αληίιεςεο, φ.π., ζ. 295. 
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«Ο ρψξνο δελ είλαη (…) έλα δίθηπν ζρέζεσλ αλάκεζα ζε αληηθείκελα, έηζη φπσο ζα ηνλ έβιεπε έλαο ηξίηνο 

κάξηπξαο ηεο φξαζήο κνπ (…)» (βι. M. Merleau-Ponty, Τν Μάηη θαη ην πλεχκα, φ.π., ζζ. 92-93). 
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Βι. φ.π., ζ. 93. 
393

Βι. φ.π., ζ. 68. 
394

Βι. E. Casey, «The world of glance» ζην Chiasms: Merleau-Ponty s notion of flesh, Evans, Fr., Lawlor, L.(ed), 

University of NY Albany (NY), 2000, ζζ. 147-164, ζ. 160. 
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πξάγκαηα ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ εμαξηάηαη απφ απηά˙ γίλεηαη θνκκάηη ηνπο. Ζ επηζηξνθή ελφο 

πξάγκαηνο ζηνλ θφζκν σο νξαηνχ δεκηνπξγήκαηνο δελ ην θάλεη πην ελεξγφ, δελ ηνπ δίλεη 

πξνηεξαηφηεηα έλαληη ησλ άιισλ πξαγκάησλ, αιιά απνδεηθλχεη ηε δπλαηφηεηα κεηαβιεηφηεηαο 

γηα φ,ηη καο πεξηβάιιεη. Με πην απιά ιφγηα, ε επηζηξνθή επηβεβαηψλεη ηε δπλαηφηεηα 

κεηακφξθσζεο, αιιαγήο, ή αλ ζέιεηε, λνεκαηηθήο πξνζζήθεο ηνπ ήδε νξαηνχ θφζκνπ.  

Σν ζψκα καο «θηλείηαη θαη βιέπεη», γη‟ απηφ θαη «ηνπνζεηεί ηα πξάγκαηα ζε θχθιν γχξσ 

ηνπ»
395

. αλ ην θέληξν ελφο θχθινπ, θέληξν θίλεζεο θαη νπηηθνχ νξίδνληα, ζηνρεχεη απφ θάπνηα 

απφζηαζε ηα πξάγκαηα, ηα έρεη θνληά ή καθξηά ηνπ αλάινγα κε ηελ πξνέθηαζε ηεο αθηίλαο 

ζηελ νπνία ηα έρεη ηνπνζεηήζεη. Αο θαληαζηνχκε ηα φξηα ηνπ θχθινπ, κέρξη εθεί κπνξεί λα 

βιέπεη ην κάηη, απηφο είλαη ν νξίδνληάο ηνπ: ην πεδίν κέζα ζην νπνίν θηλείηαη θαη βιέπεη. ,ηη 

βξίζθεηαη έμσ απφ ηνλ θχθιν δελ ην έρεη γλσξίζεη αθφκα, αλ φκσο κεηαηνπίζεη ην θέληξν, 

δειαδή ηε δσληαλή νπζία ηνπ (ην ζψκα ηνπ/ην είλαη ηνπ/ηνλ εαπηφ ηνπ), ηφηε νη αθηίλεο ζα 

αιιάμνπλ θαη ζηα πεξηερφκελα ηνπ θχθινπ ζα πξνζηεζνχλ λέα πξάγκαηα, ελψ ζα αθαηξεζνχλ 

θάπνηα άιια˙ πάληα φκσο, φζα ππήξμαλ εληφο, δελ κπνξνχλ λα μεραζηνχλ. Τπάξρεη ην 

ελδερφκελν λα ζπλάληεζα, ρσξίο λα ην έρσ θαηαιάβεη, ζηελ νξαηή φςε ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ 

θνηηψ, κηαλ αφξαηε πιεπξά ελφο αληηθεηκέλνπ. Γελ κε ελδηαθέξεη ε ζσκαηηθή ιεηηνπξγία πνπ 

επηηειείηαη βηνινγηθά, νη κεραληζκνί ηνπ ζψκαηνο, αιιά κνπ αξθεί ην γεγνλφο φηη κπνξψ λα 

θηάζσ ζε απηφ πνπ θνηηάδσ, είηε κε ην ζψκα κνπ είηε κφλν κε ην βιέκκα κνπ. Οη ζσκαηηθέο 

δηεξγαζίεο πνπ ηεινχληαη, γηα παξάδεηγκα νη θηλήζεηο ησλ κπψλ, γηα λα κεηαηνπίζσ ην ζψκα 

κνπ, δελ επεξεάδνπλ ην νξαηφ. Αλ ζέισ λα θηάζσ ην κήιν πνπ θνηηψ, ε έληαζε ηεο επηζπκίαο 

κνπ δελ ζα επεξεαζηεί απφ ηνλ ππνινγηζκφ ηεο απφζηαζεο ή ηεο δχλακεο πνπ ζα αζθήζσ ψζηε 

λα ην ζεθψζσ ζην έλα κνπ ρέξη. Σν ζεκαληηθφ είλαη φζα βιέπσ λα κπνξέζσ λα ηα θαηαθηήζσ 

κε θάπνηνλ ηξφπν ζσκαηηθά, φπσο γηα παξάδεηγκα, ε πξφζεζή κνπ λα αγγίμσ ην κήιν. πσο 

γξάθεη ν Merleau-Ponty, «θνηηάδσ ην ζηφρν, κε ξνπθά, θαη ην ζσκαηηθφ κεράλεκα πνηεί ηα 

δένληα γηα λα βξεζψ εθεί», ζπκπιεξψλνληαο πσο φια ιακβάλνπλ ρψξα ζηνλ «αλζξψπηλν θφζκν 

ηεο αληίιεςεο θαη ηεο θίλεζεο»
396

. Δπίζεο, δελ κε ελδηαθέξεη ε ιεηηνπξγία ηνπ νξαηνχ 

αληηθεηκέλνπ, αιιά ν ηξφπνο πνπ απηφ κεηαηξέπεηαη ζε θνκκάηη ηεο πξαγκαηηθφηεηάο κνπ, αθνχ 

θαηνξζψζσ λα ην πιεζηάζσ κε ην ζψκα κνπ, θαη αλαθαιχςσ φ,ηη ππάξρεη θάηη πην 

ππθλφ/λνεκαηηθφ πέξα απφ ηελ νξαηή ηνπ φςε.  

Κξαηάκε δχν ζηνηρεία: πξψηνλ, φζα έξρνληαη ζε επαθή κε ην ζψκα κνπ είλαη αληηθείκελα 

ηνπ νξαηνχ θφζκνπ, θαη δεχηεξνλ, ην ζψκα κνπ, σο νξαηφ, έρεη ηελ ηθαλφηεηα κεηαθίλεζεο 

εληφο ηνπ νξαηνχ γη‟ απηφ θφζκνπ
397

. Σν ζψκα είλαη κέηνρνο ηεο νξαηήο πξαγκαηηθφηεηαο, θαη 

έηζη κπνξεί λα κεηαηνπίδεηαη εληφο ηεο. Με ηελ κεηαηφπηζε ηνπ ζψκαηνο, ή ηελ θίλεζε ησλ 

καηηψλ, αιιάδεη θαη ην νξαηφ πιαίζην, ν νξίδνληαο. «ιεο νη κεηαθηλήζεηο κνπ, αμησκαηηθά, 

θηγνπξάξνπλ ζε κηα γσληά ηνπ ηνπίνπ κνπ, αλαθέξνληαη ζην ράξηε ηνπ νξαηνχ»
398

. Ή αθφκα, ζε 

                                                           
395

Βι. M. Merleau-Ponty, Τν Μάηη θαη ην πλεχκα, φ.π., ζ. 68. 
396

Βι. M. Merleau-Ponty, Σεκεία, φ.π., ζ. 106. 
397

«Σν θηλνχκελν ζψκα κνπ κεηέρεη ηνπ νξαηνχ θφζκνπ, (…), κπνξψ λα ην θαηεπζχλσ κέζα ζην νξαηφ» (βι. φ.π., 

ζ. 66). 
398

Βι.φ.π.,ζζ. 66-67. 
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κηα βαζχηεξε πξνζέγγηζε, φπσο γξάθεη ζηε ΦΑ: «Σν ζψκα καο θαη ε αληίιεςή καο καο δεηάλε 

πάληα λα πάξνπκε σο θέληξν ηνπ θφζκνπ ην ηνπίν πνπ καο πξνζθέξνπλ. Αιιά ην ηνπίν απηφ δελ 

είλαη θαη‟ αλάγθε ην ηνπίν ηεο δσήο καο»
399

. Κάζε πηζαλή κεηαθίλεζή κνπ, ή θάζε πξαγκαηηθή 

θίλεζή κνπ, εληνπίδεηαη ζε απηφ πνπ παίξλεη ζέζε κπξνζηά ζηα κάηηα κνπ. Έρσ ηελ αιεζή 

πεπνίζεζε πσο κπνξψ λα κεηαθηλεζψ θαη κάιηζηα εληφο ηνπ νξίδνληά κνπ. Αλαγλσξίδσ ηνλ ίδην 

κνπ ηνλ εαπηφ, ελ ηέιεη, σο νξφληα εληφο ηνπ νξαηνχ θφζκνπ.Απνδεηθλχεηαηπσο ππάξρεη, σο 

έλα, ν άλζξσπνο σο «ζσκαηηθφ κεράλεκα», θαη «ν αλζξψπηλνο θφζκνο πνπ αληηιακβάλνκαη θαη 

κέζα ζηνλ νπνίν θηλνχκαη» κε ην ζψκα κνπ
400

. Γελ κε ελδηαθέξεη αλ ζα θάλσ έμη ή δεθαέμη 

βήκαηα, αιιά φηη αλ ηα θάλσ κπνξψ λα πηάζσ εθείλν ην κήιν. Ζ ηθαλφηεηά κνπ λα θνηηψ, θαη ε 

επηζπκίακνπ λα θηάζσ ην κήιν, δελ νθείιεηαη ζην αληηθείκελν ηεο επηζπκίαο˙ «νη θηλήζεηο ηεο 

εζηίαζεο θαη ηεο ζχγθιηζεο ησλ νθζαικψλ κνπ δελ είλαη πξντφλ ηνπ αληηθεηκέλνπ»
401

. Σν 

αληηθείκελν δελ ζα ππήξρε ζηνλ αληηιεπηφ κνπ θφζκν αλ δελ κπνξνχζα λα ην δσ, αλ ε καηηά 

κνπ δελ ζπλαληνχζε ην αληηθείκελν. Σα κέιε ηνπ ζψκαηφο κνπ απνηεινχλ, ζηελ νιφηεηά ηνπο, 

έλα ζχζηεκα „επηζθφπεζεο‟ ηνπ θφζκνπ, κέζσ ηνπ νπνίνπ κπνξψ λα μεπεξλψ ηηο απνζηάζεηο, 

λα πξνβιέπσ ηη ζα κνπ γίλεη αληηιεπηφ, θαη λα ππνινγίδσ ην λφεκα φζσλ ηέηνησλ κεγεζψλ 

εκπίπηνπλ ηεο αληίιεςήο κνπ, θαη ζπλαληνχλ ην βιέκκα κνπ. Σν ζψκα καο απνδεηθλχεηαη ηθαλφ 

λα θαηαθηήζεη ηνλ θφζκν ησλ απνζηάζεσλ θαη ησλ ζρεκάησλ, ηεο χιεο θαη ηεο θίλεζεο. ,ηη 

είλαη θαλεξφ, ην ζψκα καο κπνξεί λα ην θάλεη δηθφ ηνπ, έζησ κέζσ ηεο φξαζεο, έηζη κπνξεί λα 

γλσξίζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Σν θπξηφηεξν φκσο είλαη πσο ην ζψκα κνπ θαηέρεη ηνλ θφζκν «εμ 

απνζηάζεσο αληί λα θαηέρεηαη απ‟ απηφλ»
402

. 

Ζ ζπκκεηνρή καο ζηνλ θφζκν θαλεξψληαη κηα ζρέζε δχν απνζηάζεσλ: ηεο 

πξνζεγνξηθφηεηαο [univocité, ηεο θαηνλνκαζίαο] θαη ηεο ηζεθσλίαο [isophonie], φπσο ηηο 

δηαθξίλεη ν Barbaras
403

. Ζ πξψηε αθνξά ζηελ απφζηαζε αλάκεζα ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε 

δηθή καο αληίιεςε αλαθέξεηαη θαη θαηνλνκάδεη ηνλ θφζκν, θαη ε δεχηεξε ζηα θνηλά ζηνηρεία 

ηεο αληίιεςεο απηήο κε άιιεο αληηιήςεηο. πκπεξαίλνπκε πσο δελ ζπκκεηέρνπκε ζηνλ θφζκν 

επεηδή έρνπκε ζψκα, αιιά αληίζεηα ην ζψκα καο, ιφγσ απηήο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηνλ θφζκν, 

καο νδεγεί ζηελ θαηάηθεζε ηεο ζσκαηηθφηεηάο καο. Ή αιιηψο, ε ίδηα ε δσή είλαη ζπκκεηνρή, 

θαη φρη κηα απιή αληηθεηκεληθή εγγξαθή. Σν ζψκα κνπ είλαη ν παξάγνληαο εθείλνο πνπ επηηξέπεη 

ζην Δίλαη λα αλήθεη θαη λα κνηξάδεηαη ηαπηφρξνλα ηνλ θφζκν. Σν γεγνλφο πσο είκαζηε 

ελζψκαηεο ππάξμεηο, ηθαλέο λα αληηιεθζνχλ θαη λα εθθξαζηνχλ, λα ζπκκεηάζρνπλ δειαδή ζηηο 

αιιαγέο πνπ επηηεινχληαη ζηνλ θφζκν, καο ηνπνζεηεί ζηηο δψζεο ππάξμεηο. Ενχκε φρη απιψο 

ιακβάλνληαο πιεξνθνξίεο απφ ηηο ζρέζεηο καο κε ηνλ θφζκν ησλ αληηθεηκέλσλ θαη 

ζρεκαηίδνληαο ζεκαζίεο γηα φζα αληηιακβαλφκαζηε, αιιά δνχκε θπξίσο επηζηξέθνληαο ζηα 

αληηθείκελα φζα καο έδσζαλ ζπκπιεξψλνληάο ηα κε έλα θνκκάηη απφ εκάο˙ θαη απηή ε 

επηζηξνθή επηβεβαηψλεη ηε ζπκκεηνρή καο ζηνλ θφζκν σο ζάξθα απηνχ. Σν ίδην ην γεγνλφο ηεο 

θαηνρήο ζψκαηνο θάλεη ηελ χπαξμή κνπ ελεξγή, κε ζέηεη ζην παξφλ θαη απηφ δελ κπνξεί παξά 

                                                           
399

Βι. M. Merleau-Ponty, Φαηλνκελνινγία ηεο αληίιεςεο, φ.π., ζ. 482. 
400

Βι. M. Merleau-Ponty, Σεκεία, φ.π., ζ. 106. 
401

Απηφζη. 
402

Βι. φ.π., ζ. 107. 
403

Βι. R. Barbaras, «Barbaras entretien avec F. D. Sebbah», Rue Descartes, Γαιιία 2011, η. 70, ζ. 2.  
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λα ζεκαίλεη έλα πξάγκα: εμσηεξηθφηεηα θαη εζσηεξηθφηεηα, θφζκνο θαη άλζξσπνο, χιε θαη 

νπζία θαιχπηνπλ ηελ απφζηαζε πνπ ηηο ελψλεη ζε έλα ζψκα ην ίδην πλεπκαηηθφ φζν θαη 

ζάξθηλν. πσο γξάθεη ν Merelau-Ponty ζηε ΦΑ «αλ ην ζψκα κπνξεί λα ζπκβνιίζεη ηελ χπαξμε, 

απηφ ζπκβαίλεη επεηδή ηελ πξαγκαηνπνηεί θαη είλαη ε ελεξγφο παξνπζία ηεο»
404

. 

2.3 Δθθξαζηηθή πξάμε 

πσο είδακε, ν άλζξσπνο ζπκκεηέρεη ζηνλ θφζκν, θαη ζηνλ θαιιηηέρλε αλαγλσξίδεηαη ε 

επηζπκία λα δειψζεη εθθξαζηηθά ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε απηφλ. Δδψ εληνπίδσ ην αλεπαίζζεην 

ζρεδφλ πέξαζκα απφ ηελ πξάμε ζηελ εθθξαζηηθή πξάμε. Ζ εθθξαζηηθή δξάζε έρεη ζθνπφ λα 

θαλεξψζεη απηφ πνπ βιέπεη ην κάηη, αιιά θαη φζα ζπιιακβάλεη ε αληίιεςε, θαη ηα νπνία ν 

άλζξσπνο θάλεη νξαηά ζηνλ θφζκν ρξεζηκνπνηψληαο ην ζψκα ηνπ. Θα πξέπεη φκσο, αξρηθά, λα 

πάκε πίζσ, ζηελ πξψηε ζπλάληεζε, ζηελ θαηαγσγηθή εκπεηξία ηνπ αλζξψπνπ κε ην αληηθείκελν, 

αλ ζέινπκε λα βξνχκε ηελ θηλεηήξην δχλακε ηεο έθθξαζεο. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα γλσξίδνπκε 

πσο ε αληίδξαζε ηνπ θαιιηηέρλε ζηε ζέαζε ελφο αληηθεηκέλνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ηε δηθή καο 

εθθξαζηηθή θίλεζε. Γηφηη ηα θαιιηηερλήκαηα απνηεινχλ ηνπο θχξηνπο θνξείο λέσλ κελπκάησλ, 

μερσξίδνπλ απφ άιινπο θνξείο, φπσο γηα παξάδεηγκα απφ ηελ νκηιία. Αλ είκαζηε αλνηρηνί ζηα 

λέα κελχκαηα, ηφηε νη ζθέςεηο καο ζα επεξεάζνπλ ην βαζκφ θαη ηνλ ηξφπν ζπκκεηνρήο καο 

ζηνλ θφζκν. Μπνξνχκε λα θαηαλνήζνπκε ηελ θαηαγσγηθή εκπεηξία, φρη κε ηελ έλλνηα κηαο 

πξνθαηαζθεπαζκέλεο ηδέαο δεπγαξσκέλεο κε ηνλ ηξφπν ρξήζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ θνηηάκε, 

αιιά σο „ελαξθηήξηα πξάμε‟. Δίλαη ε πξψηε καο ζπλάληεζε κε ηελ νξαηή πξαγκαηηθφηεηα, θαη 

θέξεη καδί ηεο ηηο πην πξσηφγλσξεο, αιιά θαη ηηο πην βησκαηηθέο, ζεκαζίεο ηνπ θφζκνπ. 

Ζθαηαγσγηθή εκπεηξία παξνπζηάδεηαη σο έλα παξειζφλ πνπ ελεξγεί πξνο φθεινο ηεο 

επηθνηλσλίαο, ηεο εμέιημεο ησλ θαηαθηεκέλσλ λνεκάησλ, θαη ηεο έθθξαζεο.  

Ο ηξφπνο έθθξαζεο ηνπ Cézanne, ε δεκηνπξγηθή ηνπ θίλεζε, γηλφηαλ εθηθηή κε ηε ρξήζε ησλ 

ρξσκάησλ θαη ησλ πηλέισλ. Γηα ηνλ άλζξσπν πνπ δελ απηνπξνζδηνξίδεηαη σο δσγξάθνο ή 

θαιιηηέρλεο, νη ιέμεηο είλαη αξθεηέο γηα λα εθθξαζηεί. Με ηελ νκηιία, ε επηθνηλσλία καο κε ηε 

ζάξθα ηνπ θφζκνπ γίλεηαη πην θαλεξή απ‟ φηη κε ηα ρξψκαηα, αλ θαη νη ιέμεηο, ελψ είλαη πην 

επέιηθηα εξγαιεία, ηελ ίδηα ζηηγκή κπνξνχλ λα γίλνπλ θαη ηα πην αηρκεξά. Σν έξγν ηέρλεο, ην 

απνηέιεζκα ηεο εθθξαζηηθήο πξάμεο, θαιεί ηνλ άλζξσπν ζε κηα ζπλερή αλαδήηεζε ηεο 

αιήζεηαο ηνπ θφζκνπ, θαη εχθνια θαλείο δηζηάδεη κπξνζηά ζε κηα ηέηνηα (αλνινθιήξσηε) 

δηαδηθαζία. Ζ πξάμε ηεο δεκηνπξγίαο δειψλεη ηελ δηαξθψο αλαλενχκελε ζπλάληεζε 

εμσηεξηθφηεηαο θαη εζσηεξηθφηεηαο, θαη δίλεη ην απνηχπσκα ηεο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ 

ζπιιακβάλεη ε αληίιεςε. Ο θαιιηηέρλεο ακθηβάιιεη δηαξθψο, ζέηεη ππφ ακθηζβήηεζε φζα 

ζπλαληά ζηνλ θφζκν θαη, φπσο ππνζηεξίδεη ν Merleau-Ponty, ε ακθηβνιία ελφο δεκηνπξγνχ 

θαίλεηαη λα πξνθχπηεη απφ κηα αλέθηθηε απνζηαζηνπνίεζε ηνπ ίδηνπ, ψζηε λα κπνξεί θξίλεη ην 

έξγν ηνπ σο άιινο
405

. Ακθηβάιιεη γηα φζα δειψλεη πσο θαηαλνεί: γη‟ απηφλ νη άιινη είλαη πνπ 

                                                           
404

Βι. M. Merleau-Ponty, Φαηλνκελνινγία ηεο αληίιεςεο, φ.π., ζ. 293. 
405

Ο Merlau-Ponty πξαγκαηεχεηαη ην δήηεκα ηεο ακθηβνιίαο αλαγλσξίδνληαο πσο απηή πεξηηξηγπξίδεη ηνλ 

δεκηνπξγφ. Γη‟ απηφ θαη ζηελ Α αλαξσηηέηαη, ην εμήο: «πψο ινηπφλ κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί απηφ ην θαηλφκελν: 
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πξέπεη λα κηιήζνπλ γηα ηα δεκηνπξγήκαηά ηνπ, λα ηνλ δηθαηψζνπλ ή λα ηνλ αγλνήζνπλ, λα 

δηαθξίλνπλ θάηη θνηλφ ή λα απνξξίςνπλ ηνλ θφζκν ηνπ
406

. Ο θαιιηηέρλεο έρεη δηθαίσκα ζηελ 

ακθηβνιία, δηφηη λαη κελ θξίλεηαη απφ ηνπο άιινπο, αιιά ε απηνθξηηηθή ηνλ βνεζά λα 

δηαρεηξηζηεί ηηο αιιαγέο πνπ ζα επέιζνπλ. Ο δσγξάθνο κεηαηξέπεη ην λφεκα πνπ ζπλέιαβε απφ 

ηνλ θφζκν ζε εηθφλα, ηε κεηαθξάδεη κε ρξψκαηα, εθθξάδεηαη δεκηνπξγηθά, θαη αλακέλεη απφ 

ηνπο άιινπο λα θξίλνπλ ην βαζκφ ειεπζεξίαο πνπ έρεη απνδψζεη. Υσξίο ηνπο ζεαηέο δελ κπνξεί 

λα ππάξμεη επηθνηλσλία αλάκεζα ζην έξγν ηέρλεο θαη ηνλ θφζκν, αλάκεζα ζηνλ θαιιηηέρλε θαη 

ηνπο άιινπο. Με άιια ιφγηα, ρσξίο ηνπο άιινπο θαη ηνλ θφζκν, δελ κπνξεί λα ππάξμεη 

απηνπξνζδηνξηζκφο, αιιά νχηε ζχλδεζε λένπ θαη παιηνχ λνήκαηνο. Ο δεκηνπξγφο ακθηβάιεη γηα 

φζα δσγξαθίδεη, γηαηί αλαξσηηέηαη ηη ζα πξνζιάβνπλ νη άιινη απφ ην δηθφ ηνπ θφζκν. Θα 

κπνξέζνπλ λα ηνλ θαηαιάβνπλ; Θα αλαθαιχςνπλ φζα ζέιεη λα ηνπο πεη, ψζηε λα θηάζνπλ ζηελ 

επηθνηλσλία; Δθείλε ε κνξθή πνπ δεκηνχξγεζε ζηνλ θακβά είλαη ηθαλή λα δηεγείξεη ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή θαη πλεπκαηηθή απφθξηζε ηνπ ζεαηή; Σν ίδην θάλνπκε θαη εκείο φηαλ 

ζπλνκηινχκε κε θάπνηνλ: θαηαιαβαίλεη άξαγε ηη ζέινπκε λα πνχκε, είλαη νη ιέμεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχκε θαηάιιειεο θαη αξθεηά πεξηγξαθηθέο, ψζηε λα απνδψζνπλ φζα αηζζαλφκαζηε; 

Δλ ηέιεη, θηάλνπκε λα επηθνηλσλήζνπκε, λα αληαιιάμνπκε ηδέεο θαη λνήκαηα, λα δψζνπκε θαη 

λα πάξνπκε ζηνηρεία γηα ηε ζάξθα ηνπ θφζκνπ; 

Έλα έξγν ηέρλεο κεηαθέξεη ην δηθφ ηνπ λφεκα ζηνλ θφζκν αλ έρεη θαηαθέξεη λα γίλεη νξαηφ 

απφ ηηο ππάξμεηο πνπ ην ζπλάληεζαλ, θαη νη νπνίεο αληηιήθζεθαλ έζησ θαη έλα ζηνηρείν ηνπ σο 

αηζζεηφ ζεκείν ηνπ θφζκνπ. Αθφκα θαη φηαλ θνηηψληαο έλαλ πίλαθα δηαθσλνχκε, είηε κε ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν δσγξάθνο απνηχπσζε θάηη είηε κε ην ζέκα κε ην νπνίν θαηαπηάζηεθε, είηε 

αθφκα θαη κε ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνίεζε, απηή ε δηαθσλία νδεγεί ζηελ επηθνηλσλία. Ζ 

επηθνηλσλία κεηαμχ ζεαηή θαη έξγνπ επηδηψθεηαη, αθφκε θαη αλ νδεγεί ζηελ άξλεζε. Αλ δελ 

αληαιιάδακε λνήκαηα κε ηνπο άιινπο γηα ηα πξάγκαηα ηνπ θφζκνπ, δελ ζα κπνξνχζε νχηε ζην 

ειάρηζην λα απηνπξνζδηνξηζηνχκε. Καηαιήγνπκε ινηπφλ ζην ζπκπέξαζκα πσο ε ηέρλε απνηειεί 

αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο χπαξμήο καο, άξα θαη ε εθθξαζηηθή πξάμε, γηαηί ζπλεηδεηά ή κε 

ζπκκεηέρνπκε ζε απηήλ, απιψο θαη κφλν κέζσ ηεο ιεθηηθήο καο έθθξαζεο. Άιισζηε, αλ νη 

ιέμεηο πνπ εθθέξνπκε δίλνπλ λφεκα ζηηο εηθφλεο πνπ βιέπνπκε, αληηζηνίρσο θαη νη εηθφλεο 

αλαθέξνληαη ζηηο ιέμεηο. Ζ νιφηεηα, ε αιιεινπρία ππάξμεσλ θαη πξαγκάησλ, ην αληηθείκελν 

πνπ πεξηβάιιεηαη απφ ηνλ θφζκν, δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζε έλα άλνηγκα ηεο χπαξμήο καο ζε 

απηφλ. Ζ δπλαηφηεηά κνπ λα ζπλππάξρσ, λα αιιειεπηδξψ, λα κπιέθσ θαη λα κπιέθνκαη ζε 

θαηαζηάζεηο, λα δηαηεξψ ηηο εκπεηξίεο κνπ ελψ απνθηψ θαηλνχξηεο, λα εκπινπηίδσ ηα 

ππάξρνληα λνήκαηα κε λέα, φια απηά ηα ελεξγήκαηα, αιιά θαη ε απνδνρή νδεγνχλ ζηελ 

ειεπζεξία.ην ζεκείν απηφ έξρνληαη λα πάξνπλ κνξθή φια φζα ήδε εηπψζεθαλ πεξί αληίιεςεο, 

φξαζεο θαη θίλεζεο, θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα γίλεη απηφ είλαη παξνπζηάδνληαο ην 

                                                                                                                                                                                           

ηφζε αβεβαηφηεηα, ηφζνο κφρζνο, ηφζεο απνηπρίεο θαη, μαθληθά, ε κέγηζηε επηηπρία;» (βι. M. Merleau-Ponty, Η 

Ακθηβνιία ηνπ Cézanne, φ.π., ζ. 28). 
406

«Σελ απφδεημε ηεο αμίαο ηνπ δελ κπνξεί λα ηελ αλακέλεη παξά κφλνλ απφ ηνπο άιινπο, απφ ηε δηθή ηνπο 

ζπλαίλεζε» (βι. φ.π., ζ. 57). 
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απνηέιεζκα ηεο δεκηνπξγίαο -ηνλ πίλαθα- θαη ηα εξγαιεία ηνπ δσγξάθνπ -ηε γξακκή, ην ρξψκα, 

ην θσο, ηα πηλέια, ην βάζνο θαη ηελ πξννπηηθή.  

2.3.1 Ο πίλαθαο: ην απνηέιεζκα ηεο εθθξαζηηθήο πξάμεο 

Ζ πηζηή αλαπαξάζηαζε ή κίκεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ζε έλαλ πίλαθα δελ είλαη παξά απηφ: 

κίκεζε. Σν ζηνηρείν πνπ θάλεη κηα πξάμε εθθξαζηηθή είλαη κάιινλ ε απνπζία ηεο κίκεζεο θαη ε 

πξνζπάζεηα ηνπ θαιιηηέρλε λα απνδψζεη ηε δφλεζε ηνπ θφζκνπ. ηα θείκελα αηζζεηηθήο 

θηινζνθίαο ηνπ Γάιινπ θηινζφθνπ παξαηεξνχκε ηε δηαδξνκή λα αξρίδεη απφ ην νξαηφ θαη 

θηάλεη ζην αφξαην˙ ζην κεζνδηάζηεκα θξίλσ πσο κεζνιαβεί ν επηζηξνθή ζηνλ εαπηφ. Σν 

ζπνπδαίν ζηελ φιε δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία πνπ επηηειείηαη, είλαη ε εκθάληζε ηνπ αφξαηνπ σο 

νξαηνχ, ε κεηαηφπηζε,ελφο πξάγκαηνο ζε αηζζεηφ. Ο θφζκνο, κε ηηο θαλεξέο θαη θξπκκέλεο ηνπ 

φςεηο, κπνξεί λα πάξεη κνξθή δεκηνπξγήκαηνο ράξε ζηελ αληηιεπηηθή θαη εθθξαζηηθή 

ηθαλφηεηά καο. ηε δσγξαθηθή απηφ κεηαθξάδεηαη ζε εηθφλα, ζηε ινγνηερλία δίλεηαη κε ιέμεηο, 

ζηε γιππηηθή κε έλα εθηαηφ αληηθείκελν. Μπνξνχκε λα ππνζηεξίμνπκε πσο ε ηέρλε 

δίλεηκνξθή,πσο ζην έξγν ηέρλεο βέινπκε ην απνηέιεζκα ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ θαιιηηέρλε λα 

νξηνζεηήζεη ηα βηψκαηά ηνπ, αιιά ε ζχιιεςε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ πξνβάιιεηαη απφ ην 

δεκηνχξγεκα, δελ εκπεξηθιείεη πεξηζζφηεξν απφ κηα ζηηγκή ηεο. Ο θαιιηηέρλεο δελ εθθξάδεηαη 

δεκηνπξγηθά έρνληαο πξφζεζε λα αληηγξάςεη ην πξαγκαηηθφ, γηαηί δηαξθψο ακθηβάιιεη γηα ηελ 

πθή ηνπ, ηε δηαδξνκή ηεο χθαλζεο. Αλαξσηηέηαη δηαξθψο γηα ην νξαηφ, ςάρλεη θάησ απφ ηελ 

επηθάλεηα, θαη αληηιακβάλεηαη ηελ αδηαθαλή ζπλαξκνιφγεζε ηνπ θφζκνπ. Ζ επηθάλεηα είλαη 

κηα ζεηξά επηθαιχςεσλ, δηάθαλε ζηξψζε πάλσ απφ κηαλ άιιε δηάθαλε ζηξψζε, θαη ε 

θαηάθηεζε ηνπ βάζνπο δελ είλαη παξά ην επηηπρέο πέξαζκα απφ ηε κηα επηθάλεηα ζηελ επφκελε. 

ζν εκκέλνπκε ζην θνίηαγκα ηεο επηθάλεηαο, ηφζν ην βάζνο ζα αλαδχεηαη απνθαιχπηνληαο ηνλ 

εαπηφ ηνπ. Απηφο πνπ θνηηά πξνζεθηηθά, απηφο πνπ έρεη εμαζθήζεη ην κάηη λα βιέπεη πέξα απφ 

ηελ νξαηή φςε,απηφο δειαδή πνπ δελ εθεζπράδεη κε ηα ήδε γλψξηκα λνήκαηα αιιά αλαδεηά 

θάηη πέξα απφ ην αιεζνθαλέο, κπνξεί λα δεη ηαπηνρξφλσο ηηο επηθαιχςεηο, ηα δνκηθά θαη 

λνεκαηηθά ζηνηρεία ηνπ βάζνπο. Δδψ, φπσο θαη ζηε ζρέζε ηνπ ππνθεηκέλνπ θαη ηεο ζθέςεο, 

δηαθξίλνπκε κηα ζρέζε ππθλφηεηαο, αδηαίξεηε: κηα ζρέζε ζπλχπαξμεο. 

ηνλ πίλαθα ν δσγξάθνο δελ ζέιεη λα κηκεζεί ηε δσή, λα απνδψζεη πηζηά ην νξαηφ˙ θπξίσο 

ελδηαθέξεηαη γηα ην βησκέλν ζε ζρέζε κε ηε θχζε. Γηα έλαλ δεκηνπξγφ, δελ ππάξρεη κία-

απφιπηε αιήζεηα, γλσξίδεη πσο ν θφζκνο δελ έρεη κία κφλν φςε. ε θάζε καο εξψηεζε, αθφκα 

θαη ζε θάζε καο θνίηαγκα, ν θφζκνο απαληά δηαθνξεηηθά, θαη αλ πξνρσξήζνπκε ιίγν αθφκε 

ηφηε ζα απνδεηρζεί πσο αθφκε θαη ζηελ επαλάιεςε ηεο ίδηαο εξψηεζεο, ε απάληεζε ζα δνζεί 

αιιηψηηθα. Ο θαιιηηέρλεο είλαη έλα ελζψκαην νλ πνπ αληηιακβάλεηαη πσο νη παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηε ξνή ηνπ θφζκνπ θαη ηε ζρέζε ηνπ κε απηφλ, είλαη ζχλζεηνη θαη 

αιιεινεμαξηψκελνη. Πψο ην γλσξίδεη; Έρεη ην βιέκκα ηνπ ζηξακκέλν ζηε θχζε
407

, απηή είλαη 

                                                           
407

Δλδηαθέξνπζα είλαη ε αλαθνξά, θαη παξαπνκπή ζην ίδην ζεκείν, πνπ θάλεη ν Γ. Πξεινξέληδνο, γηα ηελ επίδξαζε 

ηνπ Schelling ζηε θηινζνθία ηεο θχζεο, έηζη φπσοαπηή αλαδχεηαη κέζα απφ ηα θείκελα ηνπ Bergson (κπεξμνληθφο 

βηηαιηζκφο), θαη ηε θαηλνκελνινγία ηνπ Merleau-Ponty (βι. Γ. Πξεινξέληδνο, Φηινζνθία θαη ινγνηερλία ζηε Γαιιία 

1930-1960, φ.π., ζζ. 218-219). 
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ην ζεκείν αλαθνξάο ηνπ, ε πεγή ηεο έκπλεπζήο ηνπ, θαη ν δέθηεο θάζε επεξψηεζεο βξίζθεηαη 

ζην „εδψ/εδσλά‟, ζηνλ ηφπν φπνπ βξίζθεηαη. 

Έλαο δεκηνπξγφο, έρνληαο επίγλσζε ηεο ξένπζαο πξαγκαηηθφηεηαο, αιιά θαη ηεο θαζνιηθήο 

ζεκαζίαο πνπ κπνξεί λα πάξεη ην έξγν ηνπ, δελ αξθείηαη ζηελ πξνβνιή κηαο νηθνπκεληθήο 

αιήζεηαο, αιιά αλαδεηά ηηο αφξαηεο πηπρέο ηνπ νξαηνχ, ςάρλεη ζην εηπσκέλν ηηο ζησπέο. Έλαο 

πίλαθαο δελ είλαη κηα απιή αλαπαξάζηαζε ηεο νξαηήο φςεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, αιιά κηα 

εηθφλα ζηελ νπνία ν ίδηνο ν δσγξάθνο εθθξάδεη ηνλ εαπηφ ηνπ, κηα ζηηγκή απφ ηε δσή ηνπ, ην 

παξειζφλ θαη ην παξφλ ηνπ, ηνλ θφζκν φπσο ηνλ αληηιήθζεθε, ηνλ αηζζάλζεθε, ηνλ βίσζε, ηνλ 

θαληάζηεθε. ηνλ Merleau-Ponty ην λφεκα πνπ απνδίδεη ην δηθφ κνπ ζψκα θαηνηθεί ζηα 

κεζνδηαζηήκαηα: ζηα ελδηάκεζα θελά ηεο ζθέςεο θαη ηεο αίζζεζεο, ηνπ πλεχκαηνο θαη ηνπ 

ζψκαηνο, ηεο θχζεο θαη ηεο ηέρλεο˙ δηφηη νη πην θαιά θξπκκέλεο αιήζεηεο ζπλαληψληαη ζην 

πέξαζκα απφ ην νξαηφ ζην αφξαην. Γη‟ απηφ, ν Γάιινο θηιφζνθνο δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε 

ζεκαζία ηεο αληίιεςεο, ζηελ αίζζεζε ηεο φξαζεο θαη ηεο αθήο (είλαη φινη ηξφπνη ηνπ εηδέλαη), 

θαζψο θαη ζηνλ ηξφπν πνπ ην ζψκα ππάξρεη ζηνλ θφζκν. Ο πίλαθαο απνηειεί έλα ζεκείν 

ζπλάληεζεο φισλ ησλ παξαπάλσ: ζε απηφλ βξίζθνπκε ηελ αληίιεςε ηνπ θαιιηηέρλε, 

αηζζαλφκαζηε δηα ηεο φξαζεο θαη ηεο αθήο, θαη ζε κηα δεχηεξε αλάγλσζε κπαίλνπκε ζηε ζέζε 

ηνπ δσγξάθνπ, ζπλαληηφκαζηε ζην ζπλαίζζεκα πνπ ζέιεη λα εθθξάζεη. Ση δηαθνξνπνηεί κηαλ 

εηθφλα απφ έλα έξγν ηέρλεο, έλαλ πίλαθα; 

Ο δσγξαθηθφο πίλαθαο παξνπζηάδεηαη απφ ηνλ Merleau-Ponty κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

δελ κπνξνχκε λα πνχκε πνχ βξίζθεηαη, δελ ηνλ θνηηάκε φπσο ηα άιια πξάγκαηα, νχηε ηνπ 

ζέηνπκε ρσξηθά φξηα. Σν βιέκκα κνπ απνξξνθάηαη απφ ηνλ πίλαθα, κπαίλεη κέζα ζε απηφλ, 

γίλεηαη ν πίλαθαο ν ίδηνο˙ βιέπσ φ,ηη κνπ δείρλεη, βιέπσ κε ηνλ ηξφπν πνπ εθείλνπο βιέπεη κηα 

ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή ηνπ θφζκνπ
408

. Βιέπσ ηνλ πίλαθα λα κε θνηηάδεη επηζηξέθνληάο κνπ ην 

βιέκκα κνπ, επίζεο βιέπσ εθείλν πνπ θαζξεθηίδεη ηελ ψξα πνπ θνηηάδεη εκέλα θαζψο ηνλ 

θνηηάδσ. Με απιά ιφγηα, ν πίλαθαο, ην νξαηφ πνπ έρσ απέλαληί κνπ, γίλεηαη θαζξέθηεο κνπ. 

Πξφθεηηαη γηα κηα δηαδηθαζία πνπ απαηηεί ην δηπιαζηαζκφ ηνπ αηζζάλεζζαη, απηφ ην νξαηφ ζηε 

δεπηέξα πνπ κπνξεί λα ζπιιάβεη θαη λα ζπιιεθζεί απφ ηελ «νηνλεί παξνπζία θαη ηελ επηθείκελε 

νξαηφηεηα» ησλ εηθφλσλ
409

. Μέζα ζην ζψκα κνπ εληνπίδεηαη ε αληίζηαζε πνπ πξνβάιιεη ην 

αληηθείκελν. Ζ ακθηβνιία πσο έλα αληηθείκελν δελ είλαη φπσο θαίλεηαη, πσο θάηη θξχβεηαη πίζσ 

απφ ηελ φςε ηνπ, επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ ηέρλε. Ο θαιιηηέρλεο πξνζπαζεί λα ηηζαζεχζεη γηα 

ιίγν ην νξαηφ, λα δηαπεξάζεη ηα φξηά ηνπ θαη λα θνηηάμεη ην αφξαην. 

Ζ εθθξαζηηθή πξάμε, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν έλαο θαιιηηέρλεο θαηαλνεί θαη εθζέηεη ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, δελ ζηεξίδεηαη ζηελ κίκεζε˙ απνηειεί ην θξάκα ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηνπ 

                                                           
408

«Μνπ είλαη δχζθνιν λα πσ πνχ βξίζθεηαη ν πίλαθαο ηνλ νπνίν θνηηάδσ. Γηφηη δελ ηνλ θνηηάδσ κε ηνλ ηξφπν πνπ 

θνηηάδεη θαλείο έλα πξάγκα, δελ ηνλ πεξηνξίδσ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηφπν ηνπ˙ ην βιέκκα κνπ πεξηπιαληέηαη ζηνλ 

πίλαθα ζαλ λα ήηαλ απηφο ην θσηνζηέθαλν ηνπ Δίλαη˙ βιέπσ ζχκθσλα ή καδί κ‟ απηφλ κάιινλ, παξά ηνλ βιέπσ 

απηφλ»(βι. Μ. Merleau-Ponty, Η Ακθηβνιία ηνπ Cézanne, φ.π., ζ. 57). 
409

Οη εηθφλεο «απνηεινχλ ην κέζα ηνπ έμσ θαη ην έμσ ηνπ κέζα –πξάγκα πνπ θαζίζηαηαη δπλαηφ απφ ην 

δηπιαζηαζκφ ηνπ αηζζάλεζζαη–, δίρσο ηα νπνία δελ ζα κπνξνχζακε πνηέ λα θαηαλνήζνπκε ηελ νηνλεί παξνπζία θαη 

ηελ επηθείκελε νξαηφηεηα, νη νπνίεο ζπληζηνχλ φιν ην πξφβιεκα ηνπ θαληαζηηθνχ» (βι. απηφζη). 
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θαληαζηηθνχ. Θεσξψ πσο φζα βξίζθνληαη ζην ζψκα κνπ έρνπλ ήδε δηέιζεη ηεο εμσηεξηθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο, ελψ ην θαληαζηηθφ δηαγξάθεη αθφκα ηελ πνξεία ηνπ εληφο κνπ, θαζψο δελ 

έρεη βησκαηηθή πθή, αθνχ ζηεξίδεηαη ζην νξαηφ. Σν θαληαζηηθφ είλαη έλα αθφκε λήκα πνπ 

πιέθεηαη ζην πθαληφ ηνπ βησκέλνπ θφζκνπ κνπ: απνηειεί κηα πηπρή ησλ αφξαησλ ζεκείσλ κνπ, 

ε νπνία, καδί κε ηηο άιιεο, λνεκαηνδνηεί ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Φαληαζηηθφ θαη πξαγκαηηθφ 

ζπλαληηνχληαη ζην ζψκα κνπ. Ζ παξνπζία ηνπ θαληαζηηθνχ εληφο κνπ εληζρχεηαη απφ ηελ 

παξνπζία ηνπ πξαγκαηηθνχ: αλ δελ αληηιακβαλφκνπλ θάπνην ζεκείν ηεο πξαγκαηηθφηεηαο δελ 

ζα κπνξνχζα λα θαληαζηψ ηηο κνξθέο πνπ απηή κπνξεί λα πάξεη. Σν θαληαζηηθφ δνκείηαη ζην 

νξαηφ, γη‟ απηφ θαη αλήθεη ζηα λνήκαηα ηεο χπαξμήο κνπ θαη εληζρχεη ηε λνεκαηνδφηεζε ηνπ 

θφζκνπ κνπ. Θα κπνξνχζακε λα ππνζηεξίμνπκε πσο ε θαληαζία είλαη κηα ζπλεηδεηή 

δηαδηθαζία, αθνχ ζηελ νπζία ηεο έιθεηαη απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Σίπνηα απ‟ φζα θαληάδνκαη 

δελ πξνήιζε απφ κηα ηδέα, απφ ηελ πλεπκαηηθή κνπ θχζε θαη κφλνλ, γηαηί ε ζθέςε δνκείηαη ζην 

αηζζεηφ. Με ιίγα ιφγηα, δελ κπνξψ λα δεκηνπξγψ ζρέζεηο γηα πξάγκαηα πνπ δελ γλψξηζα, ή λα 

δεκηνπξγψ θαηαζηάζεηο απφ ην κεδέλ˙ άιισζηε ε θαληαζία παίξλεη ψζεζε απφ ην νξαηφ θαη 

θηηάρλεη εηθφλεο πνπ δελ έρσ θνηηάμεη αθφκα. 

Έλαο πίλαθαο δελ αλαθαιεί ηηο ζρέζεηο ησλ πξαγκάησλ θαη ηνπ θφζκνπ, δελ πξαγκαηεχεηαη 

απιψο ηελ παξνπζία ηνπο ζε απηφλ, αιιά αλαδηαηππψλεη ηηο ζεκαζίεο ηεο ζρέζεο απηήο, 

ζηεξηδφκελνο ζε φζα ην ζψκα ηνπ θαιιηηέρλε είδε θαη βίσζε, σο χπαξμε κε εζσηεξηθφηεηα. Ο 

δσγξάθνο παληξεχεη ην βηνχκελν θφζκν κε φζα αλίρλεπζε ε φξαζε, ε νπνία δηαθξίλεη ηηο 

εζσηεξηθέο εηθφλεο, νη νπνίεο ζρεκαηίζηεθαλ ζε αληηζηνηρία πξνο ηηο πξαγκαηηθέο
410

. Σν 

θαληαζηηθφ βξίζθεηαη ινηπφλ θνληά, θαη ζπγρξφλσο καθξηά, απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα, δηφηη 

εδξάδεηαη κελ ζην ζψκα κνπ, αιιά κπνξψ λα απαγθηζηξσζψ απφ ηελ παξνπζία ηνπ. Ο Merleau-

Ponty ραξαθηεξίδεη ηνλ πίλαθα, ν νπνίνο ζπλαληηέηαη κε ην ζψκα καο, σο κηα εηθφλα πνπ 

βξίζθεηαη κπξνζηά ζηα «ζάξθηλα κάηηα καο -πνπ είλαη (…): ππνινγηζηέο ηνπ θφζκνπ, νη νπνίνη 

έρνπλ ην ράξηζκα ηνπ νξαηνχ»
411

. Ο θηιφζνθνο δίλεη ζηα κάηηα καο ραξαθηεξηζηηθά 

κεραληζκψλ πνπ κπνξνχλ λα θνηηνχλ ηνλ θφζκν απφ απφζηαζε, θαη κεηά λα αλαγλσξίδνπλ θάηη 

απφ ηελ χπαξμή καο ζε απηφλ˙ ηα κάηηα καο κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε φζα θνηηνχλ, θαη λα 

δίλνπλ ψζεζε ζηηο ζθέςεηο. Ζ ζθέςε θαη ν αλαζηνραζκφο απφ κφλα ηνπο, ρσξίο ηα φζα 

πξνζζέηεη ε φξαζε, θαη νη αηζζήζεηο ζην ζχλνιφ ηνπο, ή θαη ζε ηαπηνρξνλία, δελ ζα είραλ 

ζεκείν αλαθνξάο θάηη πνπ λα δηθαηνινγεί ηελ ηζρχ ηνπο, δηφηη ν αλαζηνραζκφο είλαη ζσκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα. 

Ο θαιιηηέρλεο φρη κφλν δελ αληηγξάθεη ή κηκείηαη, αιιά πξνζζέηεη ζην νξαηφ, νηθεηνπνηείηαη 

απηφ πνπ γίλεηαη νξαηφ θαη, θαηαθηψληαο ην βησκαηηθά, ην επηζηξέθεη, ην εμσηεξηθεχεη 

δεκηνπξγηθά πξνζζέηνληαο θάηη απφ ηνλ ίδην
412

. Ζ δηθή ηνπ αληίιεςε γηα ηνλ θφζκν, ε 

                                                           
410

Ο πίλαθαο «απηφ πνπ θάλεη είλαη λα πξνζθέξεη ζην βιέκκα ηα ίρλε ηεο φξαζεο ηνπ κέζα, έηζη ψζηε απηφ λα ηα 

λπκθεπζεί, θαη ζηελ φξαζε απηφ πνπ ηελ επελδχεη εζσηεξηθά, ηε θαληαζηηθή πθή ηνπ πξαγκαηηθνχ δειαδή» (βι. 

απηφζη). 
411

Απηφζη. 
412

Ζ Μπαλάθνπ, αλαθεξφκελε ζηνλ Kandinsky θαη ηελ απφδνζε ησλ πξαγκάησλ, γξάθεη: «Ο θαιιηηέρλεο είλαη ν 

ζεαηήο θαη ν κεηαζρεκαηηζηήο απηήο ηεο θαη‟ εμνρήλ πξαγκαηηθφηεηαο θαη ρξεζηκεχεη ζαλ γέθπξα γηα ηε κεηάδνζε 
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επηθνηλσλία πνπ έρεη καδί ηνπ, ην γεγνλφο φηη είλαη ζαξμ εθ ηεο ζαξθφο ηνπ θφζκνπ, φια ηνλ 

σζνχλ ζηελ έθθξαζε. Ζ ζσκαηηθφηεηά καο, ην γεγνλφο πσο ππάξρεη σο νξαηφ ηνπ θφζκνπ αιιά 

ηαπηνρξφλσο σο νξψλ, καο θαζηζηά κέηνρνπο ζηε ζάξθα ηνπ θφζκνπ. Καηνηθψ ζε έλα ζψκα 

πνπ κνπ δίλεη ην πιενλέθηεκα λα βξίζθνκαη έμσ ζηνλ θφζκν, θαη ηελ ίδηα ζηηγκή λα είκαη ν 

εαπηφο (κνπ), κπνξεί ε ζσκαηηθφηεηά κνπ λα κεηαβάιιεηαη απφ ηε ξνή ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, 

αιιά κπνξεί θαη λα ηελ κεηαβάιιεη. Δίκαη ζάξθα ηεο ζάξθαο ηνπ θφζκνπ, γηαηί ππάξρεη κηα 

ακνηβαία επηθάιπςε ζεκείσλ ηεο κηαο πξνο ηελ άιιε, γηαηί ελ ηέιεη ε δηαρσξηζηηθή γξακκή 

κπνξεί λα αξζεί ρσξίο πξνζπάζεηα, είλαη δηάθαλε. Μεξηθέο θνξέο, αλ φρη ηηο πεξηζζφηεξεο, 

είκαζηε ηφζν „βπζηζκέλνη‟ ζηνλ θφζκν, ψζηε είλαη ζηηγκέο ζηηο νπνίεο δελ αλαγλσξίδνπκε ηη απ‟ 

απηά πνπ αληηιακβαλφκαζηε είλαη δηθφ καο θαη ηη φρη, θαη έηζη γηλφκαζηε έλα κε ηνλ θφζκν, ελψ 

ηελ ίδηα ζηηγκή θνηηάκε, σο έλαλ άιιν, ηνλ εαπηφ καο εληφο ηνπ θφζκνπ. Ζ έθθξαζε έξρεηαη λα 

ζέζεη φξηα ζε απηή ηελ αιιειεπίδξαζε, απηή ηε ακνηβαία δηαζηαχξσζε λνεκάησλ, ή κάιινλ λα 

θαλεξψζεη πψο, λαη κελ ν θφζκνο θαη εγψ ζπλαληηφκαζηε δηαξθψο, ρσξίο φκσο απηφ λα 

ζεκαίλεη φηη θάζε ζηηγκή ζην ρξφλν, θαη θάζε ζπλάληεζε, έρνπλ ηελ ίδηα έληαζε θαη ηελ ίδηα 

πθή. 

Ο θαιιηηέρλεο, γηα λα δψζεη ζηνλ πίλαθα απηφ πνπ ζα ηνλ θάλεη λα κηιήζεη ζε πεξηζζφηεξεο 

απφ κία ππάξμεηο, πξνζδνθεί λα δείμεη απηφ πνπ είδε, απηφ πνπ ηνλ θαζξέθηηδε, ην θνηλφ 

ζηνηρείν ηεο εμσηεξηθφηεηαο θαη ηεο εζσηεξηθφηεηάο ηνπ. Ο πίλαθαο είλαη γηα ηνλ θαιιηηέρλε ν 

θφζκνο πνπ ηνπ έγηλε θαηαλνεηφο, γη‟ απηφ θαη ζηελ θάζε πηλειηά ηνπ ηνπνζεηεί έλα ζεκείν απφ 

ηελ χπαξμή ηνπ. Σνλ ρηίδεη θαηαζέηνληαο έλα κέξνο ηεο χπαξμήο ηνπ θαη πξνζπαζεί λα θαιχςεη 

ην θελφ πνπ ε πξαγκαηηθφηεηα δελ θαλεξψλεη. Μέζα απφ ηε δεκηνπξγία,επηιέγεη λα πξνζζέζεη 

ζηνλ θφζκν απηφ πνπ ηνπ ιείπεη -ηε δηθή ηνπ αληίιεςε γηα ηα πξάγκαηα. Ο θαιιηηέρλεο 

θαηαθέξλεη λα βξεη ζεκεία ηα νπνία δελ είλαη νξαηά ζηα πξάγκαηα, δίλνληαο ηε δηθή ηνπ 

απάληεζε κέζα απφ ηε ζχιιεςε ηνπ αφξαηνπ θαη ηνλ αλαζηνραζκφ. Θέηεη ηηο εξσηήζεηο ηνπ 

θαη, δεκηνπξγψληαο, δίλεη κηα πηζαλή απάληεζε γηα ηνλ ίδην θαη γηα ηνπο άιινπο αλαθνξηθά κε 

ηνλ θφζκν. Αθφκε θαη ζηνπο πίλαθεο ησλ άιισλ, κπνξεί λα ζπλαληά λέεο ή αιιηψηηθεο 

απαληήζεηο απφ ηηο δηθέο ηνπ, ζε δηαθνξεηηθέο ή ίδηεο εξσηήζεηο αληίζηνηρα
413

. Έηζη, 

επηβεβαηψλεη ην χθνο ηνπ, δειαδή ηνλ ηξφπν πνπ εθθξάδεη ηε ζσκαηηθή ηνπ χπαξμε. Μέζα απφ 

ηα ιφγηα ηνπ Merleau-Ponty, είλαη «ε ζηηγκή πνπ ε φξαζή ηνπ [Cézzane] γίλεηαη λεχκα», είλαη ε 

ίδηα ε δήισζε ηεο παξνπζίαο ηνπ κε έλαλ ηξφπν κνλαδηθφ, πξνζσπηθφ, ηδησηηθφ: είλαη ν ηξφπνο 

ηνπ λα εθθξάδεηαη
414

. 

ηαλ ν δσγξάθνο έρεη αληηθξίζεη θάηη αφξαην, ε δεκηνπξγία απνηειεί δηέμνδν γηα ηελ 

εζσηεξηθφηεηά ηνπ, θαη ν ηξφπνο πνπ ζα παξνπζηάζεη απηφ πνπ είδε θαζνξίδεη θαη θαζνξίδεηαη 

απφ ην χθνο ηνπ. Σν χθνο είλαη ε ειεχζεξε έθθξαζε ηεο αιήζεηαο απηνχ πνπ ην θέξεη, θαη 

πξαγκαηψλεηαη κε ηελ εδξαίσζε ηνπ δηθνχ ηνπ αφξαηνπ λνήκαηνο σο θαζνιηθνχ νξαηνχ 

ζεκείνπ. Γεκηνπξγψληαο, εθθξάδεη ην δηθφ ηνπ ζεκείν ηνπ θφζκνπ, πνπ πξνήιζε απφ ηνλ 

                                                                                                                                                                                           

ηεο δφλεζεο ησλ πξαγκάησλ ζην έξγν θαη κέζσ απηνχ ζηελ ςπρή ηνπ ζεαηή» (βι. Υ. Μπαλάθνπ-Καξαγθνχλε, 

Τέρλε θαη πξαγκαηηθφηεηα, φ.π., ζ. 251). 
413

Αληί γηα „απαληήζεηο‟, γηα παξάδεηγκα, ρξεζηκνπνηεί ηελ έλλνηα ηεο „έιιεηςεο‟ (βι. απηφζη). 
414

Βι. M. Merleau-Ponty, ΤνΜάηη θαη ην πλεχκα, φ.π., ζ. 94. 
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εληνπηζκφ ηνπ αφξαηνπ κελχκαηνο ελφο νξαηνχ αληηθεηκέλνπ, θαη ηεο αβίαζηεο ζρέζεο ηνπ κε 

ηε δηθή ηνπ χπαξμε. πσο γξάθεη ν Η. Μαξθνπιάηνο ην χθνο είλαη ην ηεινχκελν λφεκα ηεο 

αλζξψπηλεο θαηάζηαζεο, ηεο νπνίαο απνηειεί θέληξν
415

. Ζ εθθνξά ηνπ θξπκκέλνπ ιφγνπ, ή ην 

δσγξάθηζκα κηαο εηθφλαο, εθθξάδεη ηε ζπλάληεζε ηνπ θαιιηηέρλε κε ηνλ βησκέλν θφζκν, θαη 

ζεσξείηαη εκπλεπζκέλε απφ απηφλ. Γη΄απηφ, ε ηέρλε θαη ε αιήζεηα θαίλεηαη πσο πάληα 

εξσηνηξνπνχζαλ ζηα κάηηα ηνπ θαιιηηέρλε
416

. Σν απνηέιεζκα ηεο δεκηνπξγίαο γελλά δηαξθψο 

θάηη λέν θαη, φηαλ κηιάκε γηα γέλεζε, αλακθίβνια έρνπκε θάηη θαηλνχξην ην νπνίν αλαδχεηαη 

απφ ην παιηφ: έρεη έλα ζεκείν αλαθνξάο. 

2.3.2 Ο εθθξαζηηθφο άλζξσπνο Cézanne 

Δίηε ε επηζπκία γηα έθθξαζε γελληέηαη απφ ηελ εθ λένπ ζπλάληεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ κε ην 

βησκέλν αληηθείκελν, είηε νθείιεηαη ζην αίζζεκα ηεο μέλσζεο πνπ ληψζεη ν θαιιηηέρλεο, ε 

ηέρλε δελ επηδηψθεη λα δεκηνπξγήζεη πηζηά αληίγξαθα ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Ζ πίζηε καο ζε κηα 

ηπθιή απφδνζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο δελ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε εθθξαζηηθή δεκηνπξγία, αθφκε 

θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο θσηνγξαθίαο, φηαλ απηή είλαη ηέρλε:φηαλ δελ επηηειεί ηπθιή απφδνζε, 

αιιά κεηαθέξεη πνιχ πεξηζζφηεξα απφ ηα πξάγκαηα πνπ απεηθνλίδεη
417

. Ζ θσηνγξαθία 

παξνπζηάδεη έλα θαιιηηερληθφ απνηέιεζκα ηδσκέλν απφ κία κφλν θαηεχζπλζε, ζε ζπγθεθξηκέλν 

θσο, κε „δαλεηθφ‟ ρξψκα, κε κηα κηθξή ηδέα ηνπ πξαγκαηηθνχ κεγέζνπο ηεο εηθφλαο. Θεσξψ πσο 

ε θσηνγξαθία απεηθνλίδεη κηαλ φςε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, θαη ν θσηνγξάθνο κπνξεί λα αλήθεη 

ζηνπο θαιιηηέρλεο απφ ηελ νπηηθή πνπ ηνλ ζέιεη λα απαζαλαηίδεη, ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή ηα 

κελχκαηα ηνπ θφζκνπ, θάηη ην νπνίν έγηλε αληηιεπηφ απφ ηνλ ίδην, θάηη ζην νπνίν βξήθε 

θξπκκέλα θνηλά ζεκεία κε ηελ χπαξμή ηνπ. 

ηε θσηνγξαθία πξνζπαζνχκε λα ζπιιάβνπκε κηα ζηηγκή θίλεζεο πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

δελ είλαη αλεμάξηεηε απ‟ φζεο πξνεγήζεθαλ, θαη φζεο ζα αθνινπζήζνπλ, γη‟ απηφ θαη ν 

Merleau-Ponty θξαηά κηαλ αξλεηηθή ζηάζε απέλαληί ηεο. Χζηφζν, ζηελ θαιή θσηνγξαθία, ζηε 

θσηνγξαθία-ηέρλε, ε ζπλερήο ξνή γίλεηαη θαλεξή: ε θσηνγξαθία δελ αθπξψλεη ηε ξνή ηνπ 

ρξφλνπ, αιιά κάιινλ θαηαθέξλεη λα ζηνρεχζεη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή, ηελ νπνία θαη 

αλαδεηθλχεη˙ έηζη, κπνξνχκε λα δνχκε ηε ζηηγκή σο ζηηγκή κηαο επξχηεξεο ξνήο. Γηα ηνλ 

Merleau-Ponty φκσο, ε ζχιιεςε ηεο θίλεζεο, ζπγθξηηηθά κε ην δσγξαθηθφ πίλαθα, δηαθέξεη 

απφ ην θσηνγξαθηθφ ζηηγκηφηππν
418

. ηνλ πίλαθα, ν δσγξάθνο γλσξίδεη, ράξε ζην ζψκα ηνπ, ην 

                                                           
415

«ε απηφ ην κε ζρεκαηηθφ πιαίζην πξνζέγγηζεο ηεο αλζξψπηλεο θαηάζηαζεο – ην νπνίν (σζηφζν) δηαηεξεί σο 

θέληξν ηνπ ηελ έλλνηα ηεο κνξθήο, ή ηνπ χθνπο: ηνπ ηεινχκελνπ λνήκαηνο – (…)» (βι. Η. Μαξθνπιάηνο, Maurice 

Merleau-Ponty: πξνο κηα νληνινγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ, φ.π., ζ. 19). 
416

Βι. R. Burch, «On the topic of art and truth: Merleau-Ponty, Heidegger and the transcendental turn», ζηνThe 

Merleau-Ponty aesthetics reader, κηθξ. M. Smith, NorthwesternUniversityPress, Illinois, 1993, ζζ. 348-364, ζ. 348. 
417

Να ζεκεησζεί πσο ν Lyotard αζθεί θξηηηθή ζηνλ Merleau-Ponty γηα ηελ πξνλνκηαθή ζέζε ηεο δσγξαθηθήο έλαληη 

ηεο θσηνγξαθίαο (βι. Galen Johnson, «Structures and painting: „„Indirect language and the voices of silence‟‟, φ.π., 

ζ. 21). 
418

ηελ Πξφδα ηνπ θφζκνπ, καδί κε ηελ αλαθνξά ηνπ ζηνλ Malraux θαη ην ξφιν ηνπ Μνπζείνπ ζηελ ηέρλε ηεο 

δσγξαθηθήο, δίλεη κηα (ζρεδφλ) παξαιιειία ηεο «δχλακεο» πνπ έρεη ην κνπζείν θαη ηεο θσηνγξαθία, λα επηηξέπνπλ 

ζηνλ θαιιηηέρλε λα μαλαζπλαληήζεη ην έξγν ηνπ: «εθείλα ηα ζηπι (αλαθέξεηαη ζηνπο δσγξάθνπο πνπ θαηαηάζζνπλ 

ηνπο εαπηνχο ηνπο ζε κηα θαηεγνξία) πνπ δηαθεχγνπλ ην βιέκκα ηνπ δεκηνπξγνχ ηνπο θαη γίλνληαη νξαηά κφλνλ 

φηαλ ην Μνπζείν ζπλαζξνίδεη ηα αλά ηε γελ δηεζπαξκέλα έξγα ή φηαλ ε θσηνγξαθία κεγεζχλεη ηηο κηθξνγξαθίεο, 
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ρψξν κέζα ζηνλ νπνίν θηλείηαη, θαη ηε ρξνληθή έθηαζε πνπ κπνξεί λα πάξεη ε δεκηνπξγηθή 

πξάμε. Ο δσγξάθνο δίλεη έλα ζψκα ή έλα αληηθείκελν λα ζηεξίδεηαη ζε κηα επηθάλεηα: ην 

έδαθνο. πκπεξαίλνπκε, κε ηε βνήζεηα ηνπ Merleau-Ponty, φηη «απηή ε ζηήξημε πάλσ ζην ρψξν 

είλαη επίζεο θαη κηα ζηήξημε πάλσ ζηε δηάξθεηα»
419

. Γελ γίλεηαη λα πηζηεχνπκε πσο 

εγθισβίδνπκε ην ρξφλν θσηνγξαθίδνληαο ηνλ θφζκν γχξσ καο, γηαηί απηφο δελ ζηακαηά πνηέ λα 

θηλείηαη, κπνξνχκε φκσο λα ζπιιάβνπκε κηα ζηηγκή ηεο θίλεζεο, ηεο ξνήο ηνπ. Γελ κπνξνχκε 

λα επηβιεζνχκε ζηε ξνή ηνπ ρξφλνπ. Παξαηεξνχκε ινηπφλ κηα εμάξηεζε ηεο απφδνζεο ηεο 

θίλεζεο θαη ηνπ ρξφλνπ απφ ην ρψξν. ηε δσγξαθηθή, ελ αληηζέζεη κε ηε θσηνγξαθία, κπνξνχκε 

λα έρνπκε καδί ηα ηξία ζηνηρεία, γηαηί ε δσγξαθηθή δελ ελδηαθέξεηαη λα ζηακαηήζεη ην ρξφλν, 

αιιά λα απνδψζεη ηελ θίλεζε πνπ ζπληειείηαη θαζψο απηφο θπιά. Δπίζεο, δελ ζέιεη λα δείμεη 

πψο ηα κέιε ηνπ ζψκαηνο ζπγρξνλίδνληαη, αιιά πψο έθηαζαλ ζε απηή ηε ζρέζε. πλεπψο ε 

ηερλνινγία - αλ ε θσηνγξαθηθή κέζνδνο ζεσξεζεί σο ηέηνηα - δελ κπνξεί παξά λα ππεξεηεί ηελ 

ηέρλε. Σφζν ζηελ ηέρλε ηεο δσγξαθηθήο φζν θαη ζε απηήλ ηεο θσηνγξαθίαο, ε ζχιιεςε ηεο 

δηάξθεηαο δελ είλαη απιψο δήηεκα ρξνληθφ αιιά θαη πθνινγηθφ, λνεκαηηθφ. Βεβαίσο, ε 

θσηνγξαθηθή ηέρλε δελ είρε „εμειηρζεί‟ φηαλ ν Merleau-Ponty έπαηξλε ζέζε απέλαληη ζηε 

θσηνγξαθία, ηελ νπνία δελ έθξηλε ηθαλή λα ζπιιάβεη θάηη νπζηψδεο (ηελ νπζία ηεο ζηηγκήο): 

έρεη δψζεη θιαζζηθά, ζηαηηθά, πνξηξέηα.  

Σν ζψκα καο θηλείηαη ζην ρψξν θαη δελ είλαη δπλαηφλ λα πηζηεχνπκε πσο κπνξνχκε λα 

γλσξίδνπκε ηε ζέζε ηνπ ζε θάζε θιάζκα ηνπ δεπηεξνιέπηνπ. Κηλνχκαζηε ζην ρψξν κε έλα 

ζψκα πνπ κνηάδεη κε ηνλ ρξφλν, ξέεη δηαξθψο, αιιάδεη ζέζεηο αζηακάηεηα. Ο δσγξάθνο ζέιεη λα 

ζπιιάβεη φζα θξχβνληαη πίζσ απφ ηηο θηλήζεηο ηνπ ζψκαηνο, φρη κφλν ην πεξίγξακκα αιιά θαη 

ην πεξηερφκελν, φρη κφλν ηε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο ζε κηα ζηηγκή, ηνλ ηξφπν πνπ ππάξρεη, αιιά ηί 

πξνεγήζεθε θαη πνχ ζα νδεγήζεη απηή ε θίλεζε˙ ζέιεη λα δεη ηελ πνξεία ηεο θίλεζεο ζην ρψξν. 

Ο Merleau-Ponty βξίζθεη ζην δσγξάθν ηνλ άλζξσπν πνπ ζηξέθεηαη ζην νξαηφ, ζηε κνξθή ηνπ 

πξαγκαηηθνχ, ρσξίο λα εγθαηαιείπεη ην πεξηερφκελν θαη απηφ ην αλαθαιχπηεη κέζσ ηεο 

εκπεηξίαο. Σν νξαηφ πξάγκα, απηφ πνπ πξνζθέξεη ε αηζζεηήξηα εκπεηξία, δελ απνρσξίδεηαη ηελ 

νπζία ηνπ, γη‟ απηφ θαη ε πξψηε αληίιεςε κπνξεί λα θξηζεί σο ε πην βησκαηηθή.Σίπνηα δελ 

ππάξρεη απφ κφλν ηνπ, φια βξίζθνληαη εληφο ηνπ θφζκνπ απηνχ θαη δηαηξέρνπλ ηελ θάζε χπαξμε 

ην ίδην δεπηεξφιεπην κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Σν ζεκαληηθφ είλαη ε πνξεία ηεο θάζε χπαξμεο ζε 

απηφλ ηνλ θφζκν θαη ε ζρέζε ηεο κε ηνλ ρξφλν. Γηαηί, λαη κελ είκαζηε ζσκαηηθέο ππάξμεηο, αιιά 

θάηη ηέηνην πξνυπνζέηεη ηελ ππφθσθε παξνπζία ηνπ παξειζφληνο θαη κηαο εμειηθηηθήο πνξείαο. 

Ζ δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ θαιιηηέρλε θξίλεηαη ζην ρξφλν, δειαδή θξχβεηαη ζηηο ζπλαληήζεηο 

ηνπ κε ηνλ θφζκν, ζην παξειζφλ θαη ην παξφλ ηνπ. Έλαο θαιιηηέρλεο, αθξηβψο επεηδή δέρεηαη 

θξηηηθή απφ ηνπο άιινπο γηα φζα εθθξάδεη, αλακέλεηαη πσο ζα πεη θάηη αιιηψηηθν. Θέιεη λα 

νξίζεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ αληηθξίδεη, λα δείμεη πψο βιέπεη ηα νξαηά αληηθείκελα. Γηα 

παξάδεηγκα, ε ηαχηηζε ηνπ Cézanne κε ηνλ Frenhofer, ήξσα ηνπ έξγνπ ηνπ Balzac Τν άγλσζην 

                                                                                                                                                                                           

κεηακνξθψλεη κε ηα θαδξαξίζκαηά ηεο έλα θνκκάηη ηνπ πίλαθα, κεηακνξθψλεη ζε πίλαθεο ηηο παινγξαθίεο, ηα 

ραιηά θαη ηα λνκίζκαηα, θαη δίλεη ζηε δσγξαθηθή κηα εθ ησλ πζηέξσλ ζπλείδεζε ηνπ εαπηνχ ηεο» (βι. M. Merleau-

Ponty, Η Πξφδα ηνπ θφζκνπ, φ.π., ζ. 101). 
419

Βι. M. Merleau-Ponty, ΤνΜάηηθαηην πλεχκα, φ.π, ζ. 107. 
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αξηζηνχξγεκα, γίλεηαη ζε απηφ ην ζεκείν θαηαλνεηή
420

. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε απνθαινχκελε 

αθεξεκέλε ηέρλε, θαζψο θαη ην ραξαθηεξηδφκελν σο „ράνο‟ έξγν, ην νπνίν ζπλάληεζαλ νη θίινη 

ηνπ ήξσα ζην έξγν ηνπ Balzac, έρνπλ θάηη λα πνπλ˙ θξχβνπλ ηελ αιήζεηα ηεο ζπλείδεζεο ηνπ 

θαιιηηέρλε
421

. Άιισζηε, φπσο μεθαζαξίδεη ν Merleau-Ponty, ηα πξνζρέδηα, ην ράνο πνπ 

δεκηνπξγείηαη κέρξη ην ηειηθφ έθζεκα, απνηειεί ηελ ηζηνξία ηνπ θαιιηηέρλε. Ζ αιήζεηα ηνπ 

δεκηνπξγνχ, ε δηθή ηνπ βησκέλε πξαγκαηηθφηεηα, απνηειεί κηαλ ηδέα ππφ δεκηνπξγία, κηα 

πξνζπάζεηα έθθξαζεο φζσλ πηζηεχεη πσο ηνπ είλαη νξαηά. Απηφ είλαη δεκηνπξγία: λα 

κεηαηξαπεί ην αφξαην ζε νξαηφ, λα εηπσζεί ην αλείπσην, λα αλαδηαηππσζεί ην ππάξρνλ λφεκα 

θαη, αλαδηαηππνχκελν, λα πάξεη ζέζε ζηνλ θφζκν. Έηζη, απηφ πνπ έρεη ζεκαζία γηα ηνλ 

άλζξσπν-δεκηνπξγφ είλαη ε έθθξαζε ηεο ζθέςεο, ε νηθνδφκεζε ελφο ζπζηήκαηνο χθνπο, αιιά 

θαη ε εμήγεζε ηεο επηζηήκεο. Απηά ηα ηξίαζηνηρεία, ζχκθσλα κε ηνλ Merleau-Ponty, νδεγνχλ 

ζηελ επηβεβαίσζε ηεο γλψζεο θαη ζηελ πηνζέηεζε κηαο λέαο ζεκαζίαο: «κηα ζθέςε πνπ πξέπεη 

λα εθθξαζηεί», έλα «ζχζηεκα πνπ πξέπεη λα νηθνδνκεζεί» θαη κηα «επηζηήκε πνπ πξέπεη λα 

εμεγεζεί»
422

. ε ηη σθειεί λα απνδερζνχκε ην ήδε θαζηεξσκέλν, ηη λφεκα έρεη λα παξαδερζνχκε 

ηελ πην θνηλφηνπε αιήζεηα; Ση ην μερσξηζηφ ζα αλαθαιχςνπκε, ηη ην θαηλνηφκν ζα 

αληηιεθζνχκε θνηηψληαο έλα αληηθείκελν; Απηά ηα εξσηήκαηα ζα πξέπεη λα ηξηγπξίδνπλ ζην 

κπαιφ καο θάζε θνξά πνπ ακθηβάιινπκε γηα φζα γλσξίδνπκε, αιιά θαη θάζε θνξά πνπ 

ληψζνπκε ην αίζζεκα ηεο μέλσζεο. 

Ο Merleau-Ponty ζπλαληά ηε δηθή ηνπ ζεσξία κέζα ζηα ιφγηα ηνπ Cézanne
423

: γίλεηαη ν 

αγγειηνθφξνο ελφο λνήκαηνο πνπ κέλεη λα απνδνζεί, θαη ην θάλεη κε εξγαιείν ηε ηέρλε πνπ 

γλσξίδεη, ηε δσγξαθηθή. πσο επηζεκάλζεθε, απηφ πνπ καο ελδηαθέξεη είλαη κηα επηζηξνθή ζηα 

ίδηα ηα πξάγκαηα, απηά ηα νπνία γελλνχλ ηελ ακθηβνιία ελψ θπνθνξνχλ έλα λέν λφεκα.Μήπσο 

φκσο νη πάληα θαη αλαπφδξαζηα ακθηιεγφκελεο
424

 θαηλνκεληθφηεηεο, γηα ηηο νπνίεο κηιά ν 

Merleau-Ponty, είλαη, ελ ηέιεη, ηα κφλα πξάγκαηα θαζ‟ εαπηά ζηα νπνία είκαζηε ζε ζέζε λα 

έρνπκε πξφζβαζε; Μήπσο, κε άιια ιφγηα, κηα άιιε δηάθξηζε πνπ θαηαξγείηαη είλαη απηή 

κεηαμχ ηνπ θαίλεζζαη θαη ηνπ είλαη; Σν θαίλεζζαη είλαη δηαζέζηκν ηφζν ζηελ φξαζε φζν θαη ζηε 

ζθέςε –ζηελ άιπηε δηαπινθή ηνπο-, θαη είλαη απηφ ην θαίλεζζαη πνπ είλαη γηα εκάο έληνλν, 

ζεκαίλνλ, θαη φρη απιψο κηα θαηλνκεληθφηεηα. Δίλαη απηφ ην θαίλεζζαη πνπ είλαη γηα καο είλαη. 

εκαίλνλ α-ιεζέο, σο ε αέλαε ζχλδεζή καο κε ηνλ θφζκν: δελ καο εγθαηαιείπεη, δελ καο αθήλεη 

                                                           
420

Βι. M. Merleau-Ponty, Η Ακθηβνιία ηνπ Cézanne, φ.π., ζ. 43. 
421

πσο παξαηεξεί ε Μπαλάθνπ, γηα ηελ ίδηα αλαθνξά ηνπ Merleau-Ponty ζηνλ Balzac θαη ηνλ Frenhofer «Ζ 

θαληαζία ηνπ ινγνηέρλε απέδσζε κε ηνλ παξαζηαηηθφηεξν ηξφπν ηα θνκβηθά γηα ηε δσγξαθηθή ηέρλε δεηήκαηα ηεο 

ζρέζεο πεξηερνκέλνπ θαη κνξθήο αθ‟ ελφο (…), κνξθήο θαη ζπκβάζεσλ αθ‟ εηέξνπ». Ζ πξφζεζε έθθξαζεο θαη ε 

επίηεπμή ηεο «επαθίεληαη ζηελ επηλφεζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο κνξθήο, ζπγθξνηεκέλεο απφ ρξψκαηα θαη γξακκέο, 

πνπ ζα απνηειέζεη ηελ πεγή θαη ηνλ θνξέα ηνπ λνήκαηνο». πσο είδακε, πην πάλσ, ην έξγν ηέρλεο είλαη ε ίδηα ε 

κνξθή πνπ παίξλεη ε εθθξαζηηθή πξάμε φηαλ πξαγκαησζεί, θαη ην απνηέιεζκά ηεο, ην έξγν ηέρλεο, είλαη 

ηαπηνρξφλσο ην κέζνλ θαη ν ζθνπφο ηεο εθπιήξσζεο ηεο επηζπκίαο ηνπο δεκηνπξγνχ (βι. Υ. Μπαλάθνπ-

Καξαγθνχλε, Τέρλε θαη πξαγκαηηθφηεηα, φ.π., ζ. 160). 
422

Βι. M. Merleau-Ponty, Η Ακθηβνιία ηνπ Cézanne,φ.π., ζ. 44. 
423

Ο Cézanne ιέεη γηα ην έξγν ηνπ: «γξάθεη σο δσγξάθνο απηφ πνπ δελ έρεη αθφκα δσγξαθηζηεί θαη ην θαζηζηά 

δσγξαθηθή θαηά ηξφπν απφιπην» (βι. M. Merleau-Ponty, Η Ακθηβνιία ηνπ Cézanne, φ.π., ζ. 43). 
424

Ο Merleau-Ponty καο επηζεκαίλεη πσο μερλάκε ηηο ακθηιεγφκελεο θαηλνκεληθφηεηεο πνπ ζπλαληάκε ζηνλ θφζκν 

θαη ζηξέθνπκε ην βιέκκα καο ζηα πξάγκαηα (βι. απηφζη). 



123 

 

λα μεράζνπκε ηη είκαζηε ή ηη κπνξνχκε λα γίλνπκε. Τπάξρεη έλα θξπκκέλν ζηε ζπλείδεζε 

αληηθείκελν, ην νπνίν ν δσγξάθνο αλαζχξεη θαη ην παξνπζηάδεη σο νξαηφ, ηνπ δίλεη ηζρχ, ην 

θάλεη λα δνλείηαη. Σν „εγθισβηζκέλν‟ αληηθείκελν ηεο ζπλείδεζεο απνηειεί ην ζηνηρείν εθείλν 

πνπ είλαη ηθαλφ λα πξνθαιέζεη αιιαγέο ζε φζα ε ζπλείδεζε αληηιακβάλεηαη σο θαηλφκελα ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο
425

. Δληφο ηεο ζπλείδεζεο, ν θαιιηηέρλεο ζπγθξαηεί θαη ζπγθξνηεί πνηθίισλ 

κνξθψλ αληηθείκελα, ηα νπνία θαλεξψλεη ζηνπο πίλαθέο ηνπ, θαη ην θάλεη φρη αθνινπζψληαο έλα 

ζχζηεκα, αιιά εκπλεπζκέλα: απειεπζεξψλεη ην λφεκα ηνπ θφζκνπ πνπ ζπγρξνλίζηεθε κε ηα 

δηθά ηνπ βηψκαηα. Εσγξαθίδεη αληηθείκελα, ηα νπνία κπνξεί λα είρε δεη απφ πξηλ, αιιά λα κελ 

ηνπο είρε απνδψζεη θακία αμία, δσγξαθίδεη ηνλ ίδην ηνλ θφζκν (ηνπ). Ζ έκπλεπζε γη‟ απηφλ 

κπνξεί λα πξνέξρεηαη απφ ηε ζπλάληεζή ηνπ κε έλα μέλν αληηθείκελν (θάηη πνπ δελ έρεη 

αληηθξίζεη ή ίζσο αγλννχζε ηελ χπαξμή ηνπ), φηαλ δειαδή ληψζεη ην «αίζζεκα ηεο μέλσζεο», ή 

θαη απφ κηα λέα ζπλάληεζε κε έλα ήδε βησκέλν αληηθείκελν
426

. Αθνξκή γηα ηελ εθθξαζηηθή 

δεκηνπξγία κπνξεί λα είλαη κηα εθ λένπ ζπλάληεζε κε κηαλ ήδε νξαηή χπαξμε πνπ έρεη θάηη λέν 

λα πεη. Σν αίζζεκα ηεο μέλσζεο ηνλ νδεγεί ζην λα εθθξαζηεί, θαη ηνλ ζέηεη εθ ησλ πζηέξσλ ζε 

κηα θαηάζηαζε άγλσζηε, ε νπνία φκσο κπνξεί λα ηνλ βνεζήζεη λα πιεζηάζεη ζηελ αιήζεηα ηνπ 

θφζκνπ, δηφηη φ,ηη είλαη πξνζσπηθφ, θαη‟ επέθηαζε βησκαηηθφ, θαλεξψλεη κηαλ αιήζεηα.  

Ο ήξσαο ηνπ Balzac κηιά γηα ηελ ηέρλε: ην ρέξη ελφο δσγξάθνπ δελ απνηειεί απιψο έλα 

θνκκάηη ηνπ ζψκαηφο ηνπ, αιιά έρεη εμέρνπζα ζεκαζία γη‟ απηφλ, γηαηί θάλεη ηε ζθέςε 

έθθξαζε, γίλεηαη ην κέζν γηα λα πεξάζεη απφ κέζα πξνο ηα έμσ απηφ πνπ έγηλε αληηιεπηφ θαη 

πξέπεη λα εθθξαζηεί
427

. Ο δσγξάθνο δελ πξέπεη λα αθήλεηαη ζηε θαληαζία θαη ην έλζηηθηφ ηνπ˙ 

απηά δελ απνηεινχλ κε θαλέλαλ ηξφπν θνκκάηη ηνπ ππαξθηνχ θφζκνπ. Ο ζεαηήο ηνπ έξγνπ 

ηέρλεο γίλεηαη κέηνρνο ηνπ δεκηνπξγήκαηνο ηνπ θαιιηηέρλε, θαη ν θαιιηηέρλεο γίλεηαη ην 

πέξαζκα πνπ θέξλεη ζε αιιειεπίδξαζε ηνπο δχν: νξψλ ππνθείκελν-ζεαηή θαη νξαηφ 

αληηθείκελν-έξγν ηέρλεο. Σν γεγνλφο φηη ν δσγξάθνο κπαίλεη σο κεζνιαβεηήο ηεο δηπνιηθήο 

πξναλαθεξζείζαο ζρέζεο, ηνλ θαζηζηά ζεκαληηθφ πξφζσπν θαη θνηλσληθά. Βιέπνπκε φηη ε 

ηέρλε επεξεάδεηαη απφ ηε ξνή ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν επεξεάδεη φζνπο 

ηελ παξαθνινπζνχλ. Έλαο θαιιηηέρλεο δελ κπνξεί λα κέλεη αλελεξγφο πνιίηεο ηνπ θφζκνπ, 

αιιά σζείηαη ζηε ζπκκεηνρήφζσλδηαδξακαηίδνληαη, φρη κε ην λα γίλεη θάπνηνο άιινο, π.ρ. λα 

αλακεηρζεί κε ηελ πνιηηηθή, αιιά κέζα απφ ηα δεκηνπξγήκαηά ηνπ λα εθθξάζεη ηε δηθή ηνπ 

αληίιεςε γηα ηα πξάγκαηα. Σν πεξηβάιινλ απνηειεί αλαγθαία πξνυπφζεζε θαη ακεηαθίλεην 

δεδνκέλν ηεο δψζαο χπαξμήο ηνπ. Γελ κπνξεί λα ζπάζεη ηα δεζκά ηνπ, κφλν λα δείμεη φζα 

βιέπεη κε ηνλ ηξφπν πνπ κπνξεί. Να πεη φζα δελ είπαλ νη άιινη, φζα δελ πξφιαβαλ λα 

ζπιιάβνπλ ζηε ζηηγκή θαη λα κνηξαζηνχλ, λα θαλεξψζεη φζα θξχβεη θαη έρνπλ πξαγκαηηθή 

ζεκαζία γηα ηνλ θφζκν καο.  

                                                           
425

Ζ επηζηξνθή ζηα πξάγκαηα ζεσξείηαη επηηαθηηθή γηα ηνλ Merleau-Ponty, επεηδή ην εγθισβηζκέλν αληηθείκελν 

κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ε «δφλεζε (…) ησλ θαηλνκεληθνηήησλ ε νπνία απνηειεί ην ιίθλν ησλ πξαγκάησλ» (βι. 

απηφζη). 
426

«Γηα ηνλ δσγξάθν, κία θαη κφλε ζπγθίλεζε είλαη δπλαηή: ην αίζζεκα ηεο μέλσζεο, θαη έλαο κφλν ιπξηζκφο: ν 

ιπξηζκφο ηεο χπαξμεο πνπ πάληα μαλαξρίδεη» (βι. απηφζη). 
427

«Έλα ρέξη δελ είλαη κφλν κέξνο ηνπ ζψκαηνο˙ εθθξάδεη θαη πξνεθηείλεη κηα ζθέςε πνπ πξέπεη λα ηε ζπιιάβνπκε 

θαη λα ηελ απνδψζνπκε (…)» (βι. M. Merleau-Ponty, Η Ακθηβνιία ηνπ Cézanne, φ.π., ζ. 44). 
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Ο θαιιηηέρλεο νθείιεη λα ζηξαθεί «πξνο έλα ιφγν ν νπνίνο ζα πεξηβάιεη ηηο ίδηεο ηνπ ηηο 

πξψηεο αξρέο»
428

, ζα νδεγείηαη, θάζε θνξά πνπ ζπλζέηεη λέα λνήκαηα, λα εληνπίδεη, ηελ ίδηα 

ζηηγκή, ζηηο θαηαθηεκέλεο ηνπ έλλνηεο ηελ πξσηαξρή ηνπο. Οη πξνυπάξρνπζεο αληηιήςεηο είλαη 

εκθαλείο ηε ζηηγκή πνπ ηα πξάγκαηα, νη αιήζεηεο, θαη νη αμίεο, παξνπζηάδνληαη ζ‟ εκάο. Ζ 

εκπεηξία ηεο αληίιεςεο είλαη ν εθθνιαπηφκελνο ιφγνο, ε πξσηαξρηθή αληίιεςε. Απηή καο 

δηδάζθεη, πέξα απφ θάζε δνγκαηηζκφ, ηνπο αιεζηλνχο φξνπο ηνπ αληηθεηκεληθνχ εαπηνχ θαη καο 

θαιεί λα γλσξίζνπκε θαη λα δξάζνπκε ζηνλ θφζκν. Ο δσγξάθνο ινηπφλ ζα ςάμεη ζην πξψην ηνπ 

θνίηαγκα, θαη ελψ ήδε εληάζζεηαη ζην πιαίζην ελφο θαηεγνξηνπνηεκέλνπ θφζκνπ, ζα 

αλαδεηήζεη απηφ πνπ αμίδεη λα αγθαιηάζεη. Γελ ζέιεη λα επηθαιχςεη ή λα αξλεζεί φζα γλψξηζε, 

αιιά λα εκπλεπζηεί θαη λα ρηίζεη θάηη αιιηψηηθν, θάηη πξνζσπηθφ πνπ ζα γίλεη θνηλσληθφ. Γηα 

ηνλ Bernard εθείλν πνπ έρεη ζεκαζία είλαη ε θαηαλφεζε ησλ πξαγκάησλ απφ αλζξψπηλν 

πξίζκα
429

. Αληηζέησο, φπσο ζπλαληάκε ηνλ Cézanne, κέζα απφ ην πξίζκα ηνπ Merleau-Ponty, 

δελ ππάξρεη ηέινο, δελ κπνξεί λα ππάξμεη πιήξεο θαη απφιπηε θαηαλφεζε ηνπ ζρεδίνπ ηνπ 

Λφγνπ. ζν θαη λα θνηηάκε ηα πξάγκαηα, φζν θη αλ εμειηρζνχλ νη επηζηήκεο, δελ ζα κπνξέζεη 

πνηέ θαλείο λα καο δψζεη ηελ απφιπηε ινγηθή αιήζεηα ηνπο. Δθεί δηαθξίλεηαη ν θαιιηηέρλεο: 

ζηνλ ηξφπν πνπ εθθξάδεη ηε δηθή ηνπ ινγηθή αιήζεηα, πνπ βέβαηα θαη ζε απηφλ κέλεη εκηηειήο. 

Με αθνξκή έλα θείκελν ηνπ Cézanne, ν Merleau-Ponty αλαγλσξίδεη πσο, γηα ηνλ θαιιηηέρλε, 

ην απνηέιεζκα ηεο δεκηνπξγίαο δελ είλαη πνηέ ηέιεην, απνηειεί πάληα κηα πξνζπάζεηα. 

Γαλεηδφκελνο ηα ιφγηα ηνπ Cézanne, καο παξνπζηάδεη απηή ηελ πξνζπάζεηα ηνπ δσγξάθνπ σο 

κηα δηαδηθαζία φπνπ έλα άηνκν πεξλά απφ δηάθνξα ζηάδηα. Γηα παξάδεηγκα, ν δσγξάθνο βηψλεη 

πλεπκαηηθή ζχγρπζε, δελ είλαη ζίγνπξνο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, αιιά θνηηψληαο γχξσ ηνπ ληψζεη πην 

αηζηφδνμνο, δηφηη δηαπηζηψλεη πσο ε θχζε ζα παξακέλεη ε αζηείξεπηε πεγή έκπλεπζήο ηνπο. 

Χζηφζν, ζπλερίδεη λα ακθηβάιιεη αλ θαη θαηά πφζν ζα θαηαθέξεη λα θηάζεη ζην επηζπκεηφ 

ζεκείν δεκηνπξγίαο
430

. Οη πην πάλσ δηαπηζηψζεηο πεξηγξάθνπλ έλαλ άλζξσπν πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπλερή αιιαγή ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ηνπ θαηάζηαζεο, ν νπνίνο ζέιεη λα 

βάιεη ζε ηάμε ζεκαζίεο θαη λνήκαηα πνπ κπεξδεχνληαη κε φζα βηψλεη. Γηα ηνλ θαιιηηέρλε, απηφ 

πνπ ζα ήηαλ απαξαίηεην δελ είλαη κηα παζεηηθή απνδνρή ηεο ξνήο ηνπ θφζκνπ, αιιά κάιινλ ζα 

ήηαλ ηθαλνπνηεκέλνο αλ κπνξνχζε λα έρεη «πνιιέο δσέο γηα λα κπαίλεη ζην θάζε πεδίν εκπεηξίαο 

κε ηελ πιήξε εγθαηάιεηςε πνπ ην ίδην απαηηεί»
431

. Μηα εγθαηάιεηςε πνπ πξνλνεί ηελ 

αλαγλψξηζε ηεο πξσηνηαγνχο εκπεηξίαο θαη ησλ ζηαδίσλ κέζα απφ ηα νπνία πεξλά ε αληίιεςε, 

ψζηε λα δηαθξίλεη ζην ηέινο ηνλ θφζκν ζηελ αξρηθή ηνπ φςε.  

Ζ θνζκνινγηθή αλαδήηεζε ηνπ Cézanne έρεη λα θάλεη κε ηελ πξψηε αιήζεηα ηνπ 

αληηθεηκέλνπ, ην λφεκα εθείλν πνπ ηνλ ζεκάδεςε φηαλ είδε ην αληηθείκελν θαη ηνλ νδήγεζε ζην 

λα θξαηήζεη θάηη απφ απηφ. Δπίζεο, επηδηψθεη λα βξεη ηελ αθξηβή πξνζσπηθή εκπεηξία ηνπ θαη 

                                                           
428

Βι. φ.π., ζ. 46.  
429

«Έλα αλζξψπηλν ηξφπν ελλφεζεο ησλ πξαγκάησλ» (βι. απηφζη). 
430

Ο Cézanne γξάθεη ην εμήο: «βξίζθνκαη ζε κηα ηέηνηα θαηάζηαζε πλεπκαηηθήο αλαζηάησζεο, ληψζσ ηφζε ηαξαρή 

πνπ θνβάκαη φηη θάπνηα ζηηγκή ζα ράζσ ηα ινγηθά κνπ (…). Σψξα λνκίδσ φηη πεγαίλσ θαιχηεξα (…). Μειεηάσ 

πάληα απφ ην θπζηθφ θαη λνκίδσ φηη ζεκεηψλσ θάπνηα κηθξή πξφνδν» (βι. M. Merleau-Ponty, Η Ακθηβνιία ηνπ 

Cézanne, φ.π., ζ. 27). 
431

Bι. M. Merleau-Ponty, Σεκεία, φ.π., ζ. 41. 
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λα απεγθισβίζεη ην αληηθείκελν ηνπ βησκέλνπ θφζκνπ ηνπ απ‟ φ,ηη ην άγγημε. Έλαο θαιιηηέρλεο 

πνπ επηζπκεί ηελ πηζηή αληηγξαθή ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, δελ είλαη παξά έλαο δεκηνπξγφοπνπ 

απνηπγράλεη, γηαηί δελ καο ιέεη ηε δηθή ηνπ αιήζεηα κέζα απφ ην έξγν ηνπ, αιιά πεξηνξίδεηαη 

ζην λα αληηγξάςεη φζα βιέπεη, ρσξίο λα ηα πεξάζεη απφ ην θίιηξν ησλ εκπεηξηψλ ηνπ. «Ο 

άλζξσπνο πξνζηηζέκελνο ζηε θχζε»
432

, απηφο είλαη ν ζηφρνο ηνπ Cézanne θαη φρη απιψο ε 

ηνπνζέηεζε ηνπ αλζξψπνπ ζε θάπνην ζεκείν πάλσ ή έμσ απφ ηε θπζηθή πξαγκαηηθφηεηα, αιιά 

ε απφδεημε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηνλ θφζκν. Θέιεη λα εθθξάζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν 

άλζξσπνο ζπλδέεηαη κε ηε θχζε, λα θιέςεη κηα ζηηγκή απφ ηελ πξψηε ηνπο ζπλάληεζε, θαη φρη 

απιά λα δσγξαθίζεη φ,ηη βιέπεη ρσξίο λα έρεη λα πεη ηίπνηα πέξαλ ηνπ αιεζνθαλνχο. 

Παξά ηελ εκκνλή ηνπ Cézanne ζε αληηθείκελα δσγξαθηζκέλα, έηζη φπσο ν ίδηνο ηα αληίθξηζε, 

δελ απαξληέηαη ηελ επηζηήκε θαη ηελ παξάδνζε
433

. Γελ απνξξίπηεη ηελ πξννπηηθή, 

αιιάαληηζέησο, ηε ζεσξεί απαξαίηεηε γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ζηε ζχζηαζή 

ηεο, φπσο επίζεο δελ απνξξίπηεη ηε γεσκεηξία θαη ηνπο «θαλφλεο απνζχλζεζεο ησλ 

ρξσκάησλ»
434

. Βέβαηα, φια ηα παξαπάλσ δελ αξθνχλ γηα λα δεκηνπξγεζεί έλαο πίλαθαο: ν 

νξαηφο θφζκνο απφ κφλνο ηνπ δελ αξθεί. Ο βησκέλνο θφζκνο φκσο; Ο Cézanne μεθηλά απφ ηα 

θπζηθά - γεσινγηθά δεδνκέλα ηνπ κνηίβνπ, έπεηηα θνηηάδεη θαη πξνζπαζεί λα αλαγελλεζεί κέζα 

ζην ηνπίν
435

. Ήζειε λα κπεη κέζα ζην ηνπίν, λα ελαξκνληζηεί καδί ηνπ, λα δψζεη λέα δσή ζηνλ 

αληηιεπηφ ππαξθηφ ρψξν, λα απνθηήζεη ζέαζε απφ θάζε ζθνπηά, λα θνηηάμεη ηνλ θφζκν ζηελ 

θάζε πηζαλή εθδνρή ηνπ, θαη λα ζπιιάβεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα κηαο ζηηγκήο.  

Δπηζεκαίλσ εδψ πσο ην δσγξαθηθφ εγρείξεκα ηνπ Cézanne πεξλά απφ πέληε ζηάδηα, φπσο ηα 

δηαρσξίδσ δηαβάδνληαο ην θείκελν ηνπ Merleau-Ponty: α) αξρηθά έζηξεθε ηελ πξνζνρή ηνπ ζηα 

γεσινγηθά ζηξψκαηα, β) έπεηηα έρνπκε ηελ αθίλεηε ζηάζε ηνπ δσγξάθνπ φηαλ θνηηνχζε ην 

ηνπίν, γ) μαθληθά έπαπε λα αλαιχεη θαη θαηέιεγε ζην ζέκα ηνπ, δ) δσγξάθηδε θαη, ηέινο, ε) «ε 

εηθφλα έθηαλε (…) ζηελ σξηκφηεηά ηεο»
436

. Ζ φιε δηαδηθαζία επηηειείηαη ράξε ζηελ 

αληηιεπηηθή ηθαλφηεηα, ηελ φξαζε θαη ηε λνεηηθή δηεξγαζία. Θα κπνξνχζακε λα ηζρπξηζηνχκε 

πσο ν ηξφπνο πνπ αθνινπζεί ν Cézanne είλαη ηφζν άκεζα ζπλδεδεκέλνο κε ηε δσή ζηε ζχιιεςή 

ηεο, πνπ ηξνκάδεηο ηε ζηηγκή πνπ ην δηαπηζηψλεηο. Αλαθαιχπηεηο ηα φξηα ηεο δξάζεο ζνπ –

γεσινγηθά ζηξψκαηα–, έπεηηα γίλεζαη έλα κε ην πεξηβάιινλ, θάηη ζπκβαίλεη πνπ ζε 

ηαξαθνπλά,θαη μαθληθά βιέπεηο θάηη πνπ ζνπ κνηάδεη ζεκαληηθφ (θαη πξάγκαηη είλαη έηζη). Αθνχ 

ινηπφλ δηαθξίλεηο απηφ πνπ έρεη ζεκαζία γηα ζέλα, αξρίδεηο λα ην εμεξεπλάο, λα ην πιαηζηψλεηο 

κε φ,ηη είλαη απαξαίηεην θαη, ηέινο, θηάλεηο λα ην έρεηο θαηαθηήζεη. Απηή ε δηαδηθαζία 

θαηάθηεζεο νδεγεί ζηελ ειεπζεξία, φπσο ζα δνχκε θαη πην θάησ. Σν νξαηφ ζηνηρείν θηάλεη ζηελ 

πιεξφηεηά ηνπ, έρεη γίλεη έλα κε ην ππνθείκελν: βξίζθνληαη ζην ίδην ελζψκαην ππνθείκελν, 

αλαθαιχπηνπλ καδί πσο αλήθνπλ ζηνλ ίδην θφζκν. Έηζη, γελλάηαη κηα ακνηβαία ζχλδεζε. 

                                                           
432

Βι. M. Merleau-Ponty, Η Ακθηβνιία ηνπ Cézanne, φ.π., ζ. 41. 
433

Ο Merleau-Ponty γξάθεη γηα ηνλ Cézanne πσο επηζθεπηφηαλ θάζε κέξα ην Λνχβξν γηα λα κειεηήζεη ηνπο πίλαθεο 

(βι. απηφζη). 
434

Απηφζη. 
435

Μνηίβν απνθαιεί «ην ηνπίν ζηελ νιφηεηα θαη ηελ απφιπηε πιεξφηεηά ηνπ», δειαδή ην ζπιινγηθφ απνηέιεζκα 

θάζε δσγξαθηθήο ηερληθήο θαη ηνπ νξαηνχ θφζκνπ (βι. φ.π., ζζ. 40-41). 
436

Βι. φ.π., ζ. 42. 
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«Σν ηνπίν, έιεγε ν Cézanne, ζθέθηεηαη ηνλ εαπηφ κνπ κέζα κνπ˙ εγψ είκαη ε ζπλείδεζή 

ηνπ»
437

. Γίλνκαη έλα κε ην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν βξίζθνκαη θαη κνπ είλαη νξαηφ, ην θάλσ 

κέξνο ηνπ εαπηνχ κνπ θαη έηζη κπνξψ λα ην δσ, φρη σο θάηη εμσηεξηθφ, αιιά σο θνκκάηη ηεο 

εζσηεξηθήο κνπ θχζεο. Σν θαηαθηψ ζε κηα ζρέζε ακθίδξνκε, γηαηί δελ ην αληηιακβάλνκαη κφλν 

σο βησκέλν αληηθείκελν, αιιά κέζα ζηελ πξαγκαηηθφηεηά ηνπ αλαθαιχπησ ηε δηθή κνπ. ηξέθσ 

ηε ζθέςε πξνο ηα κέζα ράξε ζηελ χπαξμε ηνπ βησκέλνπ θφζκνπ πνπ ζπγθξαηψ. Κάηη ππάξρεη 

γηα κέλα επεηδή είλαη νξαηφ θαη, επηπιένλ, ε ζέαζή ηνπ κνπ πξνζέθεξε κηα λέα φςε ηεο χπαξμήο 

κνπ. Μηιάκε γηα κηα ζρέζε αιιειεμάξηεζεο, αλαγθαίαο ζπκκεηνρήο θαη ζπλέξγεηαο εαπηνχ-

νξαηνχ. ηαλ πιένλ έρσ θάλεη βίσκά κνπ ην νξαηφ, ηφηε δελ γλσξίδσ κφλν εγψ ηνλ εαπηφ κνπ 

κέζα απφ απηφ, αιιά θαη εθείλν ππάξρεη ράξε ζηηο ηδηφηεηεο πνπ ηνπ απνδίδσ. 

Πψο ιεηηνπξγεί ν δσγξάθνο κε ηα νξαηά βησκέλα πξάγκαηα; Ο δσγξάθνο, ζχκθσλα κε ηνλ 

Gasquet, επηηειεί θάπνηεο δηαδηθαζίεο: «αληηθεηκελνπνηεί», «πξνβάιιεη» θαη «πξνζδηνξίδεη»
438

. 

Ο θαιιηηέρλεο θαλεξψλεη ζε εκάο ηνλ θφζκν ηνπ, φρη ελζηηθησδψο, αιιά νχηε ζχκθσλα κε ηελ 

επηθξαηνχζα αίζζεζε ηνπ σξαίνπ, ηε δεδνκέλε ηζηνξηθή ζηηγκή. Ζ ηέρλε απνηειεί έθθξαζε, θαη 

ηξφπν εμσηεξίθεπζεο φζσλ είραλ γίλεη αληηιεπηά, αιιά δελ ηνπο είρε δνζεί αθφκα ε επθαηξία λα 

θαλεξσζνχλ. Έλαο θαιφο ηερλίηεο δηαθξίλεη ηα αληηθείκελα ηεο πξαγκαηηθφηεηάο ηνπ, ηα 

ηνπνζεηεί εθεί φπνπ ζεσξεί φηη ζα ηα πξνβάιεη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν, έηζη φπσο ηα 

αληηιακβάλεηαη θαη, ζην ηέινο, ηνπο δίλεη λφεκα˙ έλα λέν λφεκα. Φαλεξψλεη φζα θαηάθεξε λα 

αληηθεηκελνπνηήζεη, αληηθεηκελνπνηεί φζα πξνζδηφξηζε, πξνζδηνξίδεη φζα έρεη πξνβάιεη. 

Απινχζηεξα, εθφζνλ έρεη θάλεη βίσκα θάπνην απφ ηα αληηθείκελα ηνπ θφζκνπ, ηφηε είλαη ζε 

ζέζε λα ην μαλαδψζεη ζηνλ θφζκν κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην αληηιήθζεθε ν ίδηνο. Έηζη δίλεη 

κνξθή, «αληηθεηκελνπνηεί» ηηο ζθέςεηο ηνπ, νη νπνίεο μεηπιίρηεθαλ ζην δηάινγν πνπ είρε κε ηνλ 

θφζκν θαη, ηέινο, κε ηελ ελζψκαηε παξνπζία ηνπ δίλεη ηζρχ ζε φζα πξνβάιιεη, θάλνληαο λα 

θαίλνληαη αιεζηλά θαη ζε άιινπο ηα δηθά ηνπ λνήκαηα. 

Ο Merleau-Ponty, ζηε ΦΑ, ζε ιίγεο κφλν γξακκέο απνδίδεη ηε ζεκαζία ηεο αληίιεςεο θαη 

ηνπ βησκέλνπ θφζκνπ ζε ζρέζε κε ηα πξάγκαηα, θαη ηελ εκπεηξία πνπ απνθηά γη‟ απηά απφ 

απηά
439

. Ζ αληίιεςε δελ ζέηεη ηνλ εαπηφ ηεο πάλσ απφ ηηο επηζηήκεο, αιιά ζέιεη λα ζηαζνχκε 

απέλαληη απφ ηα αληηθείκελα, κέζα ζηνλ βησκέλν θφζκν. Έηζη ζα θαηαθέξνπκε λα 

επηζηξέςνπκε ζηελ πξψηε εκπεηξία, θαη λα μαλαδνχκε ην αληηθείκελν ζηελ θαζαξή ηνπ κνξθή, 

άξα λα μαλαβξνχκε ηα θαηλφκελα, ζχκθσλα κε ηνλMerleau-Ponty. ηε δσληαλή εκπεηξία 

ζπλαληάκε ηα πξάγκαηα θαη ηνπο άιινπο, θαη ε δηαζηαπξσκέλε απηή ζρέζε, ή ην ζχζηεκα φπσο 

ην νλνκάδεη ν θηιφζνθνο -«εγψ-ν άιινο-ηα πξάγκαηα ελ ησ γελλάζζαη»- καο ζπξψρλεη ζηελ 

αληίιεςε. Σν θαηλνκεληθφ πεδίν δελ είλαη έλαο εζσηεξηθφο θφζκνο. Κάζε άκεζν πξνο εκάο 
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Απηφζη. 
438

Απηφζη. 
439

«Γελ ζα πνχκε πηα φηη ε αληίιεςε είλαη κηα αξρφκελε επηζηήκε αιιά, αληηζηξφθσο, φηη ε θιαζηθή επηζηήκε 

είλαη κηα αληίιεςε πνπ ιεζκνλεί ηηο απαξρέο ηεο θαη ζεσξεί εαπηήλ νινθιεξσκέλε. Ζ πξψηε θηινζνθηθή πξάμε, 

επνκέλσο, ζα είλαη λα επηζηξέςνπκε ζηνλ βησκέλν θφζκν εληεχζελ ηνπ αληηθεηκεληθνχ θφζκνπ, (…) , ζα είλαη λα 

δψζνπκε πίζσ ζην πξάγκα ηε ζπγθεθξηκέλε θπζηνγλσκία ηνπ, ζηνπο νξγαληζκνχο ηνλ πξνζίδην ηξφπν ηνπο λα 

αληηκεησπίδνπλ ηνλ θφζκν θαη ζηελ ππνθεηκεληθφηεηα ηελ ελχπαξμή ηεο, λα μαλαβξνχκε ηα θαηλφκελα, (…).» (βι. 

Μ. Merleau-Ponty, Φαηλνκελνινγία ηεο αληίιεςεο, φ.π., ζ. 124). 
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αληηθείκελν πξνβάιεη κηα φςε ηνπ, ελψ ηαπηνρξφλσο πεξηνξίδεη ηνλ νξίδνληα θαη ηα φξηα ηεο 

επηθνηλσλίαο
440

. Με θάζε επηζηξνθή καο ζε θάπνην θαηλφκελν, θαηαξξίπηνληαη φινη νη πην πάλσ 

απνθιεηζκνί. πσο ηνλίδεη ν Merleau-Ponty, κηιψληαο γηα ηε ζρέζε ηεο ςπρνινγίαο θαη ησλ 

θαηλνκέλσλ, δελ είλαη «ηίπνηα δπζθνιφηεξν απφ ην λα κάζνπκε επαθξηβψο ηη βιέπνπκε»
441

. 

Καηαιήγσ, ζχκθσλα κε ηα πην πάλσ, ζην ζπκπέξαζκα πσο ε δσγξαθηθή είλαη κηα ζεσξία 

ηεο φξαζεο γηα ηνλ ίδην ηνλ δσγξάθν, ε νπνία γίλεηαη πξάμε κε έλαλ ηδηαίηεξν ηξφπν
442

. ηνλ 

δσγξαθηθφ πίλαθα βιέπνπκε ηνλ νξίδνληα, ην νξαηφ πεδίν ηνπ δσγξάθνπ, ην λφεκα ηεο ίδηαο 

απηήο αίζζεζεο πνπ ηνλ νδεγεί ζηελ έθθξαζε ελφο λνήκαηνο ην νπνίν ζπλέιαβε θαη ζην νπνίν 

βξήθε κηαλαιήζεηα. Ο δσγξάθνο ρξεηάδεηαη λα αθαηξέζεη ηηο αιπζίδεο πνπ θξαηνχλ δεκέλα ηα 

κάηηα, παξαρσξψληαο ζην πλεχκα κηα πξνλνκηαθή ζέζε: κηα ζθέςε πνπ νξάηαη. Υξεηάδεηαη λα 

απειεπζεξψζεη ηα δχν, γηα λα επέιζεη κηα αλαλεσκέλε θαη ηζφηηκε ζχλδεζε, φπνπ ην κάηη θαη ην 

πλεχκα ζα δψζνπλ ηφζν ην νξαηφ πνπ θξχβνπλ ηα πξάγκαηα φζν θαη ην νξαηφ. Απηφ πνπ είλαη 

γηα ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ. Ο άλζξσπνο δεκηνπξγεί, γηαηί έρεη δεη ηνλ θφζκν θαη ηνλ έρεη 

ζπιιάβεη κέζσ ησλ φζσλ έρνπλ θάπνην λφεκα γηα ηνλ ίδην. Οη εζσηεξηθέο δνλήζεηο εληείλνληαη 

ζε θάζε λέα ζπλάληεζή καο κε ηνλ θφζκν θαη καο ζπξψρλνπλ πξνο ηε δεκηνπξγία. Σα νξαηά ζε 

κέλα αληηθείκελα θαζξεθηίδνπλ ηνλ θφζκν θαη απνηεινχλ κηθξνγξαθία ηνπ˙ φ,ηη βξίζθεηαη εληφο 

ηνπ θφζκνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα βξίζθεηαη ζηελ φξαζή κνπ:«ν ίδηνο θφζκνο αλνίγεηαη κέζσ 

απηήο ζ‟ έλαλ θνηλφ θφζκν», θαη φ,ηη βξίζθεηαη εληφο ηνπ θφζκνπ ηφηε έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

βξίζθεηαη ζηελ φξαζή καο
443

. ηαλ πιένλ ηα νξαηά αληηθείκελα ηνπ θφζκνπ ζα αλήθνπλ ζηα 

βησκέλα αληηθείκελα ηεο χπαξμήο κνπ, ζα αληηθξίζσ ζε απηά ηνλ εαπηφ κνπ ζε κηα άιιε εθδνρή 

ηνπ. Ζ αληαλάθιαζε ηνπ εαπηνχ κνπ ζηνλ θφζκν, ε κεηαθνξά κνπ ζε απηφ πνπ γίλεηαη νξαηφ
444

, 

απνηειεί απφδεημε πσο ην δηθφ κνπ ζψκα παίξλεη νξαηή κνξθή κέζσ ελφο άιινπ ζψκαηνο. 

2.4 Σν ζώκα κνπ ζηνλ νξαηό θόζκν 

Κιείλσ ην δεχηεξν κέξνο ηεο δηαηξηβήο πξνζζέηνληαο έλα ηειεπηαίν ππνθεθάιαην πνπ 

πξνθχπηεη ζαλ θπζηθφ αθφινπζν φζσλ αλαθέξζεθαλ γηα ηελ ζρέζε ηνπ θαιιηηέρλε κε ηνλ 

θφζκν, έηζη φπσο απηή εθθξάδεηαη ζηνλ θακβά. Ζ ξνή ησλ πην πάλσ ζειίδσλ είρε θάπνηεο 

επαλαιήςεηο ζε έλλνηεο, θαζψο ήηαλ, εθ ησλ πξαγκάησλ, αδχλαην λα κηιήζσ γηα ηελ 

εθθξαζηηθή πξάμε θαη ηε ζσκαηηθφηεηαρσξίο λα αλαθεξζψ ζηελ αληίιεςε, ην νξαηφ, ηε 

θαληαζία. Αλ ζέζνπκε σο αξρή ηε κεξισπνληηαλή ζέζε γηα έλαλ θφζκν νξαηφ εηο δηπινχλ –ηνλ 

                                                           
440

«Ζ ακεζφηεηα ήηαλ κηα κνλήξεο, ηπθιή θαη βνπβή δσή. Ζ επηζηξνθή ζε φ,ηη είλαη θαηλφκελν δελ παξνπζηάδεη 

θακία απφ απηέο ηηο ηδηνκνξθίεο» (βι. απηφζη). 
441

«Δπνκέλσο ε εκπεηξία ησλ θαηλνκέλσλ δελ είλαη, φπσο ε κπεξμνληθή ελφξαζε, ε βίσζε κηαο αγλννχκελεο 

πξαγκαηηθφηεηαο πξνο ηελ νπνία δελ ππάξρεη κεζνδηθφ πέξαζκα –είλαη ε απνθάιπςε ζην θσο ή ε δηάξξεζε ηεο 

πξνεπηζηεκνληθήο δσήο ηεο ζπλείδεζεο, ηεο κφλεο πνπ δίλεη ζηα εγρεηξήκαηα ηεο επηζηήκεο ην πιήξεο λφεκά ηνπο 

θαη ζηελ νπνία παξαπέκπνπλ πάληα ηα εγρεηξήκαηα απηά. Γελ είλαη κεηαζηξνθή ζην αλνξζνινγηθφ, είλαη αλάιπζε 

ηνπ απνβιεπηηθνχ.» (βι. φ.π., ζ. 127). 
442

Ο δσγξάθνο, «φηαλ δσγξαθίδεη, αζθεί κηα καγηθή ζεσξία ηεο φξαζεο» (βι. M. Merleau-Ponty, Τν Μάηη θαη ην 

πλεχκα, φ.π., ζ. 73). 
443

Γίλεη θάπνηεο ηδέεο άιισλ θηινζφθσλ αλαθνξηθά κε ηελ φξαζε (βι. απηφζη). 
444

Χο «κηα κεηακφξθσζε ηνπ είλαη ζηελ φξαζή ηνπ» (βι. φ.π., ζζ. 73-74). 
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νξαηφ ζε εκέλα θφζκν θαη ηνλ θφζκν φπσο ηνλ ζπιιακβάλσ κέζα απφ ηε καηηά κνπ-, ζα πξέπεη 

λα επηζηξέςνπκε ζηε θχζε˙ εθείλε έρεη πάληα θάηη θαηλνχξην λα δψζεη ζηηο επαλαιήςεηο. 

ια φζα θάλνπλ ηνλ θφζκν νξαηφ, κε ηερληθνχο φξνπο, φπσο ην θσο ή νη ζθηέο, θαλεξψλνπλ 

ην αληηθείκελν ζε θάζε ππνθείκελν πνπ βιέπεη, θαζψο γηα ηνλ Merleau-Ponty ε θχζε «δελ είλαη 

γεσκεηξηθή αθ‟ εαπηήο-γεσκεηξηθή θαίλεηαη κφλν ζε έλαλ ζπλεηφ παξαηεξεηή»
445

. Ο 

θαιιηηέρλεο είλαη εθείλνο πνπ ελδηαθέξεηαη λα δεη ηηο αληαλαθιάζεηο θαη ηηο ζθηέο, ηα ρξψκαηα 

θαη ηε θσηεηλφηεηα, ηα νπνία δελ κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ζε έλα κφλν θνίηαγκα, αιιά 

απαηηείηαη κηα βαζχηεξε εζηίαζε. Ο θαιιηηέρλεο, αθνινπζψληαο ηε ξνή, αλαδεηά ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν ηα ηερληθά κέζα -θσο, ζθηέο, δηαζηάζεηο-, ηα νπνία πιαηζηψλνπλ έλα αληηθείκελν, καο 

βνεζνχλ λα ην δνχκε. Κάζε αληηθείκελν έρεη ζθηέο˙ απηέο ηνπ πξνζδίδνπλ έθηαζε ζην ρψξν. 

Έηζη φηαλ θνηηάκε έλα αληηθείκελν βιέπνληαο ηε ζθηά ηνπ θαηαιαβαίλνπκε ην ρψξν πνπ 

θαηαιακβάλεη
446

. Σν θσο, ε αθηηλνβνιία, φπσο καο ιέεη ε Μπαλάθνπ, δειψλνπλ ελέξγεηα, κηα 

εθ ησλ έζσ δφλεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ, ε νπνία εγθισβίδεηαη ζηελ εηθφλα γηα λα απνδείμεη ηελ 

πνιιαπιφηεηα ηνπ Δίλαη
447

. Σν ζίγνπξν είλαη πσο ε παξνπζία ηνπ αληηθεηκέλνπ γηα ην 

ππνθείκελν ηνπ νξάλ δελ νθείιεηαη ζην παηρλίδη ησλ ζθηψλ ή ηνπ θσηφο. πσο θη αλ 

νλνκάζνπκε απηφ πνπ είλαη νξαηφ ζε φινπο θαη απηφ πνπ είλαη νξαηφ ζηνλ θάζε έλα ρσξηζηά, 

εθείλν δελ παχεη λα αλήθεη, λα έρεη κηα ζέζε, ζην φινλ. Δκείο αλαδεηάκε ηηο πξνθείκελεο ηνπ 

νξαηνχ˙ ηδαληθά, ν Merleau-Ponty καο θαιεί λα αξλεζνχκε ηελ αιεζνθάλεηά ηνπο θαη λα ηηο 

αλαδεκηνπξγήζνπκε, ψζηε λα εληνπίζνπκε φζα θξχβνληαη πίζσ απφ ην νξαηφ
448

. Οη ζθηέο θαη ην 

θψο πνπ δηαρέεηαη ζε έλα αληηθείκελν καο παξαπέκπνπλ ζηα αληηθείκελα πνπ θαζξεθηίδνπλ ην 

έλα ην άιιν, θαη ζην γεγνλφο πσο, ελψ δελ βιέπνπκε ην αληηθείκελν απ‟ φιεο ηηο πιεπξέο ηνπ (ε 

πξννπηηθή δελ καο επηηξέπεη λα ηηο γλσξίδνπκε), είκαζηε ζε ζέζε λα θαηαιάβνπκε πψο κνηάδεη 

ζηελ νιφηεηά ηνπ θαη πφζν ρψξν θαηαιακβάλνπλ νη θξπκκέλεο ζε καο φςεηο ηνπ
449

. Ο Merleau-

Ponty κηιά γηα θαληάζκαηα πνπ θξχβνληαη θαη πεξηκέλνπλ λα ηα βξνχκε
450

. ε κηα ηέηνηα ζέζε, 

νη δσγξάθνη ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ νη πην έκπεηξνη θπλεγνί θαληαζκάησλ. Βιέπσ έλα 

αληηθείκελν δελ ζεκαίλεη πσο απιψο ην θνηηάσ απνδίδνληάο ηνπ γεσκεηξηθφ ζρήκα, νχηε αξθεί 

λα ην γλσξίδσ (κφλν) απφ ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηα άιια αληηθείκελα, αιιά ζεκαίλεη επηπιένλ πσο 

ην πξνζδηνξίδσ πιηθά θαη ην δηαθξίλσ κέζα ζην ρψξν κνπ. Δθείλν πνπ κπνξεί λα κε θάλεη λα 
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Καη ζπλερίδεη: «ν νπνίνο πεξηνξίδεηαη ζηα καθξνζθνπηθά δεδνκέλα. Ζ αλζξψπηλε θνηλσλία δελ είλαη κηα 

θνηλφηεηα ινγηθψλ πλεπκάησλ» (βι. Μ. Merleau-Ponty, Φαηλνκελνινγία ηεο αληίιεςεο, φ.π., ζ. 124). 
446

«ινη νη άλζξσπνη νη νπνίνη δηαζέηνπλ κάηηα, έγηλαλ, θάπνηα ζηηγκή ζηε δσή ηνπο, κάξηπξεο ελφο ηέηνηνπ 

παηρληδηνχ ησλ ζθηψλ ή άιισλ παξφκνησλ. Απηφ αθξηβψο ην παηρλίδη ηνχο έδηλε ηε δπλαηφηεηα λα βιέπνπλ ηα 

πξάγκαηα θαη ηαπηφρξνλα έλα ρψξν» (βι. Μ. Μerleau-Ponty, Τν Μάηη θαη ην πλεχκα, φ.π., ζ. 74). 
447

Βι. Υ. Μπαλάθνπ, Γηαζηάζεηο ηνπ νξαηνχ, φ.π., ζ. 347. 
448

Βι. Μ. Μerleau-Ponty, Τν Μάηη θαη ην πλεχκα, φ.π., ζ. 74. 
449

ιεο νη αληαλαθιάζεηο απαηηνχλ ηε ζπκθσλία πνιιαπιψλ ζπλζεθψλ ζηνλ νξγαληζκφ, εμσηεξηθψλ σο πξνο ηελ 

αληαλάθιαζε ηελ νπνία έρνπκε, ζηνλ ίδην βαζκφ φπσο ην „εξέζηζκα‟ πνπ θαιείηαη αηηία ηεο αληίδξαζεο. Σν 

αληαλαθιαζηηθφ ζχζηεκα δελ είλαη νχηε αλαηνκηθφ νχηε ιεηηνπξγηθφ απνκνλψλεηαη, θαη έηζη ε ζηαζεξφηεηα ησλ 

εζσηεξηθψλ ζπλζεθψλ δελ κπνξεί λα κελ αλαθεξζεί σο δνζκέλε απφ ηελ πξνεγθαηεζηεκέλε δνκή, (εμσδέθηξηα 

αηζζεηηθφηεηα, εζσδέθηξηα αηζζεηηθφηεηα, ηδηνδέθηξηα αηζζεηηθφηεηα: αληίιεςε εαπηνχ ζηε x ζέζε ζε ζρέζε κε ην 

ζψκα θαη ηηο αξζξψζεηο/ζήκαηα πνπ απηφ δίλεη). Γηα ηνλ θχθιν ηεο αληαλάθιαζεο καο ελδηαθέξνπλ επίζεο ε 

ηαπηνρξνλία θαη νη πξνεγεζείζεο αληηδξάζεηο (βι. Μ. Merleau-Ponty, Φαηλνκελνινγία ηεο αληίιεςεο, φ.π., ζ. 150). 
450

Βι. Μ. Μerleau-Ponty, Τν Μάηη θαη ην πλεχκα, φ.π., ζζ. 74-75. 
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δηαηείλνκαη φηη γλσξίδσ έλα αληηθείκελν ζηελ νιφηεηά ηνπ, πσο έρσ δεη ηελ νξαηή θαη ηελ 

αφξαηε φςε ηνπ
451

, είλαη ην ζψκα κνπ. Σνχην είλαη ε πεγή φζσλ γλσξίδσ˙ εθεί εδξάδεηαη φιε ε 

χπαξμή κνπ, φπσο θαη ε ζρέζε κνπ κε ηνλ θφζκν ησλ αληηθεηκέλσλ, αιιά θαη ηνλ θφζκν ζηελ 

νιφηεηά ηνπ. ην ζψκα ζηξέθνληαη θαη νη δσγξάθνη γηα λα δψζνπλ απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηά 

ηνπο, αθνχ «ε δηεξψηεζε ηεο δσγξαθηθήο (…), ζηνρεχεη ζ‟ απηή ηε κπζηηθή θαη ππξεηψδε 

γέλλεζε ησλ πξαγκάησλ κέζα ζην ζψκα καο»
452

.  

Αλήθσ ζε έλαλ θφζκν, δσ κέζα ζε απηφλ θαη ηνλ γλσξίδσ απφ ηα νξαηά αληηθείκελα πνπ 

βξίζθνπλ (αληηιεπηηθή, αηζζεηηθή, λνεκαηηθή) ζέζε ζην ζψκα κνπ. Ζ παξνπζία, είηε ηνπ 

εαπηνχ κνπ ζηνλ θφζκν είηε ησλ αληηθεηκέλσλ ζην ζψκα κνπ, ζηεξίδεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν βηψλσ ηνλ θφζκν. ψκα θαη θφζκνο ζπλδένληαη κε κηα ακθίδξνκε ζρέζε, ελψ 

ηαπηφρξνλα φζα γίλνληαη νξαηά ζε κέλα ηξνθνδνηνχλ ηε ζχλδεζε απηή ζηεξηδφκελα ζηελ 

αφξαηε πιεπξά ηνπο
453

. Ο θφζκνο, σο πεγή αλεμάληιεησλ λνεκάησλ, θξαηά θξπκκέλεο θάπνηεο 

απφ ηηο πην θσηεηλέο ηνπ φςεηο. Ζ αληίιεςε, κε ηε βνήζεηα ηεο αίζζεζεο ηεο φξαζεο, καο νδεγεί 

ζηελ έθθξαζε, θαη ην ζψκα νξίδεηαη σο ην ζεκέιην πάλσ ζην νπνίν ζα ζηεξηρηνχλ νη δχν, 

αληίιεςε θαη φξαζε, γηα λα ειεπζεξσζνχλ απφ ηα θπξηνιεθηηθά λνήκαηα. Ή αιιηψο, αλ ην 

νξαηφ είλαη φλησο εθείλν πνπ καο απνθαιχπηεη ηε ζσκαηηθφηεηα ηεο χπαξμήο καο κέζα ζηνλ 

θφζκν (άξα θαη ηε δηθή καο νξαηή θχζε), ηφηε δελ νδεγνχκαζηε παξά ζηελ αλαθάιπςε κηαο 

επηπιένλ φςεο ηνπ νξαηνχ: ζηελ αφξαηε πιεπξά ηνπ. Με πην απιά ιφγηα: πξψηνλ, ηα 

αληηθείκελα πνπ καο είλαη νξαηά πξνθαινχλ ην απνηέιεζκα ηεο φξαζήο καο˙ δεχηεξνλ, νη 

αφξαηεο φςεηο ηνπο πξνθαινχλ ην απνηέιεζκα ησλ ζθέςεψλ καο˙ θαη, ηξίηνλ, αλ απηά ηα 

αληηθείκελα δελ ππήξραλ κε απηή ηε δηπιή ηνπο θχζε, ηφηε δελ ζα βιέπακε παξά έλαλ θφζκν 

γπκλφ. πλεπψο, ην γεγνλφο φηη κπνξνχκε λα δνχκε ηα αληηθείκελα νθείιεηαη ζηελ εζσηεξηθή 

ζρέζε πνπ δεκηνπξγνχκε κ‟ εθείλα, ζηνλ ηξφπν πνπ καο γίλνληαη αληηιεπηά
454

. Άξαγε ν πνηεηήο 

γξάθεη απηφ πνπ ζθέθηεηαη; Γελ «βιέπνπκε» ηε ζθέςε ηνπ παξά κφλν φηαλ πάξεη κνξθή κέζα 

απφ ηε δεκηνπξγία θαη ηε ζχληαμε ησλ ιέμεσλ, ιέμεηο ηηο νπνίεο γλψξηδε κελ απφ πξηλ, αιιά 

πνηέ δελ ηηο είρε βάιεη ζε απηή ηε ζεηξά, κ‟ απηφλ ηνλ ηξφπν, γηα λα εθθξάζνπλ θάπνην δηθφ ηνπ 

λφεκα, επηδηψθνληαο ηελ επαθή κε ηνπο άιινπο. Μπνξεί λα είρε γξάςεη ηνπο ζηίρνπο ζε 
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ηαλ, γηα παξάδεηγκα, θνηηψ έλα πνηήξη δηαθαλέο, φρη κφλν γλσξίδσ πφζν ρψξν θαηαιακβάλεη ζην ηξαπέδη ή ηνλ 

φγθν, ην ζρήκα θαη ηελ πθή ηνπ, αιιά μέξσ πσο αλ κεηαθηλεζψ γηα λα ην δσ απ‟ ηελ απέλαληη κεξηά ηνπ ηξαπεδηνχ, 

ε πιεπξά ηελ νπνία έβιεπα πξηλ ζα κνηάδεη ζηα κάηηα κνπ ίδηα κε ηελ πιεπξά ηελ νπνία βιέπσ ηψξα. Δπίζεο, ην 

ηξαπέδη βνεζά ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αληηθεηκέλνπ θαζψο θαη ε ζθηά πνπ ην αθνινπζεί. ηαλ 

θνηηψ ην ζηφκηφ ηνπ έρεη ζρήκα ειιεηπηηθφ, φζν φκσο κεηαηνπίδσ ην βιέκκα κνπ θαη θνηηψ ην πνηήξη απφ ςειά 

ηφηε θαηαιαβαίλσ πσο ζην ζηφκην έρεη ζρήκα θπθιηθφ. Σν ίδην ζρήκα πνπ έρεη θαη ν πάηνο ηνπ πνηεξηνχ πνπ 

εθάπηεηαη κε ην ηξαπέδη. 
452

Βι. φ.π., ζ. 75. 
453

Ζ αλαδήηεζε ηεο ζχλδεζεο ηνπ ζψκαηφο καο κε ηα πξάγκαηα δελ έρεη λα θάλεη κε ηελ επηζπκία καο λα ηα 

γλσξίζνπκε, αθνχ ήδε ηα έρνπκε ζπλαληήζεη. Σν δεηνχκελν είλαη πσο δελ μέξνπκε απηφ πνπ βιέπνπκε ζην ζχλνιφ 

ηνπ, ςάρλνπκε κε ηελ φξαζή καο ηηο απαληήζεηο πνπ εθείλε θξαηά γηα καο θαη ζα καο ηηο δψζεη φηαλ εκείο ηηο 

δεηήζνπκε. Γηα ηνλ Merleau-Ponty, ε εξψηεζε πνπ ζέηεη ε δσγξαθηθή ζρεηηθά κε ηε γέλλεζε ησλ πξαγκάησλ ζην 

ζψκα δελ έρεη σο απνδέθηε θάπνηνλ πνπ γλσξίδεη, αιιά «πξφθεηηαη γηα ηελ εξψηεζε εθείλνπ ν νπνίνο δελ γλσξίδεη 

ζε κηα φξαζε ε νπνία γλσξίδεη ηα πάληα θαη ηελ νπνία δελ πξαγκαηνπνηνχκε εκείο· εθείλε πξαγκαηνπνηείηαη κέζα 

καο» (βι.απηφζη) 
454

ην θείκελν αλαθέξεηαη ν Max Ernst, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ην λφεκα απηήο ηεο εζσηεξηθήο φξαζεο απφ κέξνπο 

καο είλαη μεθάζαξν (βι. απηφζη). 
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αλχπνπηεο ζηηγκέο, θαη λα ηνπο ηαίξηαμε κεηέπεηηα. Σν ίδην ζπκβαίλεη κε ην δσγξάθν: θάλεη 

νξαηφ απηφ πνπ έρεη γίλεη νξαηφ γηα ηνλ ίδην, αιιά δελ βιέπνπκε ηε δηαδξνκή ηεο πηλειηάο, παξά 

κφλν ηελ φςε ηεο δηαδξνκήο. Οη ιέμεηο ζηνπο πνηεηέο, νη εηθφλεο ζηνπο δσγξάθνπο, φια αφξαηα 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, είλαη νξαηά ζηελ χπαξμή ηνπο.  

Έρνπκε ην νξαηφ ζεκείν θαη ην αφξαην ην νπνίν, φπσο είδακε, είλαη έλα ελ δπλάκεη νξαηφ. Ο 

Merleau-Ponty δίλεη ην παξάδεηγκα κηαο ιάκπαο, ε νπνία έρεη πίζσ φςε, θαη ελφο θχβνπ, ηνπ 

νπνίνπ νη πιεπξέο δελ είλαη νξαηέο ηαπηνρξφλσο, θαη ηα ζπζρεηίδεη κε ηελ αιήζεηα, αθνχ νη 

φςεηο ηνπ νξαηνχ αιιειεπηδξνχλ καδί ηεο. «Δίλαη αιήζεηα πσο απηή ε ιάκπα έρεη πίζσ φςε, 

απηφο ν θχβνο έρεη θαη άιιε πιεπξά. Αιιά απηή ε θφξκνπια, „είλαη αιήζεηα‟, δελ 

αληαπνθξίλεηαη ζε απηφ πνπ καο δίλεη ε αληίιεςε. Ζ αληίιεςε δελ καο δίλεη αιήζεηεο 

γεσκεηξηθέο αιιά παξνπζίεο»
455

. ηηο γξακκέο απηέο εκθαλίδνληαη ηα ζεκέιηα ηεο νηθνδφκεζεο 

ηεο ζρέζεο νξαηνχ θαη αφξαηνπ, ή κάιινλ ηεο παξαδνρήο πσο δελ ππάξρεη ην έλα θαη ην άιιν, 

αιιά πσο ην έλα είλαη ην άιιν. αθψο θαη ηα πξάγκαηα έρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ δχν 

φςεηο/πιεπξέο, θάπνηεο απφ ηηο νπνίεο δελ γίλνληαη αληηιεπηέο ιφγσ ηεο ηνπνζέηεζεο ησλ 

αληηθεηκέλσλ ζην ρψξν, αιιά μέξνπκε ή κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε πσο ππάξρνπλ. κσο ε 

αληίιεςή καο, θαη απηφ απνηειεί κηα απφ ηηο θεληξηθέο ηηο ζέζεηο ηνπ Merleau-Ponty, δελ 

ελδηαθέξεηαη κφλν γηα ηηο νξαηέο φςεηο ησλ αληηθεηκέλσλ, αιιά εμίζνπ θαη γηα ηηο πίζσ φςεηο, ή 

ηηο θξπκκέλεο φςεηο ηνπ βάζνπο.Σν κφλν πνπ απαηηείηαη γηα λα επηβεβαηψζσ ηε ζέζε απηή είλαη 

λα θηλεζψ πξνο ην αληηθείκελν θαη λα ην αγγίμσ. Μέζα απφ ηα ιφγηα ηνπ Kandinsky εληζρχεηαη 

ε πην πάλσ άπνςε: «ην δπλαηφ -ν δπλαηφο ήρνο- [φκσο] είλαη έλα κφλν κέξνο ηνπ φινπ˙ πνηνο 

μέξεη αλ ην ηγαλφ (θαη+ ησπειφ) δελ είλαη αθφκα ζπνπδαηφηεξν κέξνο ηνπ φινπ»
456

. Σν νξαηφ 

ζε απηή ηελ πεξίπησζε αληηζηνηρεί ζην δπλαηφ ήρν, θαη ην αφξαην ζηελ απνπζία ηνπ.  

Δθείλν πνπ καο ελδηαθέξεη είλαη λα αλαθαιχςνπκε φζα δελ είλαη νξαηά ζηε ζπλάληεζή καο 

κε ηα πξάγκαηα ηνπ θφζκνπ, ε αλαδήηεζε ησλ θξπκκέλσλ λνεκάησλ, ην θνίηαγκα πέξα απφ ην 

αιεζνθαλέο, κηα δηεπξπκέλε εμεξεχλεζε. Σν λα επηζπκνχκε ηελ επηθξάηεζή καο επί ηνπ θφζκνπ 

κε ηελ πξφθαζε ηεο έιινγεο ζχζηαζήο καο, είλαη κηα νπηηθή πξνβιεκαηηθή. Θα ήηαλ 

πξνηηκφηεξε κηα εζψηεξε επαθή θαζψο, φπσο παξαηεξεί ν Merleau-Ponty, ζην Νφεκα θαη κε 

λφεκα,«ν ζπκφο, ε ληξνπή, ην κίζνο θαη ε αγάπε δελ είλαη θπζηθά γεγνλφηα θξπκκέλα ζε κηα 

άιιε ζπλείδεζε: είλαη ηχπνη ζπκπεξηθνξάο ή χθε ηεο επαθήο καο, πνπ καο είλαη έμσζελ 

νξαηή»
457

. Δλ ηέιεη, ηα ζπλαηζζήκαηα γίλνληαη νξαηά ζηηο ζπκπεξηθνξέο, θαη ηα βηψκαηά καο 

δνκνχλ λνεκαηηθά ην νξαηφ. Δκείο θαινχκαζηε λα αλαδεηήζνπκε ηα ζεκεία ηαχηηζεο –ηελ πην 

θαζαξή καο αληαλάθιαζε-, ηνπο ζπλδέζκνπο πνπ καο ελψλνπλ κε ηνλ θφζκν (καο θαζηζηνχλ 

ζάξθα ζηε ζάξθα ηνπ θφζκνπ), ηελ ελαξκφληζε κε φζα καο γίλνληαη νξαηά, θαη ηελ επηζπκία γηα 

κηα αλαπφθεπθηε ζπλάληεζε κε φζα θξχβνληαη ζηελ πίζσ πιεπξά. Αλ θαηαθέξνπκε λα δνχκε 

                                                           
455

Βι. Edie M. James, The Primacy of perception, φ.π., ζ. 14. 
456

Βι. W. Kandinsky, Σέρλε θαη θαιιηηέρλεο: δνθίκηα, κηθξ. Γ.Γ. Κεληξσηήο, Αζήλα, Δθδφζεηο Νεθέιε, 1986, ζ. 

145. 
457

Ζι. πεγή: www.iep.utm.edu/merleau/. Παξάζεκα απφ: Μ. Merleau-Ponty, Sense and Nonsense, trans. Dreyfus & 

Dreyfus, Evanston: NorthwesternUniversityPress, 1964.  

http://www.iep.utm.edu/merleau/
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ηα πξάγκαηα πέξα απφ ηελ νξαηή ηνπο φςε, θαη ηα θαηαθηήζνπκε ζσκαηηθά, ηα θάλνπκε βίσκά 

καο, ηφηε ζα δνχκε ηνλ θφζκν φπσο αθξηβψο είλαη, σο έλαλ αλεμάληιεην νξίδνληα.  

ην φλνκα απηήο ηεο „ππνρψξεζεο‟, φζνλ αθνξά ζηε κε επηβνιή ηεο αλζξψπηλεο παξνπζίαο 

ζηνλ θφζκν, ν André Marchand πηζηεχεη πσο «ν δσγξάθνο πξέπεη λα αθήζεη λα ηνλ δηαπεξάζεη 

ην ζχκπαλ θαη λα κε ζέιεη λα είλαη απηφο πνπ ζα δηαπεξάζεη ην ζχκπαλ», ζπκπιεξψλνληαο ιίγν 

πην θάησ: «πεξηκέλσ κέρξη λα θαηαβπζηζηψ εζσηεξηθά, λα θαιπθζψ νιφθιεξνο. Εσγξαθίδσ γηα 

λα αλαδπζψ»
458

. Μέζα ζ‟ απηέο ηηο πξνηάζεηο θξχβεηαη, ίζσο, ε αιήζεηα ηεο ζρέζεο καο κε ηνλ 

θφζκν ζηελ νιφηεηά ηνπ. Πξέπεη λα αθήζνπκε ηα πξάγκαηα λα καο δηαπεξάζνπλ, λα είκαζηε 

αλνηρηνί ζε θάζε λέα φςε, ηελ νπνία απηά θξαηνχλ θξπκκέλε γηα καο, λα ηνπο επηηξέςνπκε λα 

πιεκκπξίζνπλ ηελ χπαξμή καο, λα ηα αθήζνπκε λα καο αγγίμνπλ ζε βάζνο ρσξίο φκσο λα 

πεξηκέλνπκε λα αλαηξαπνχλ νη ηζνξξνπίεο, ρσξίο δειαδή λα έρνπκε επίγλσζε ηνπ βαζκνχ 

επηξξνήο ηνπ εθάζηνηε αληηθεηκέλνπ. Ο θφζκνο ζαθψο κεηαβάιιεη ηελ χπαξμή κνπ θαη ηελ 

πξφζεζή κνπ γηα έθθξαζε, φκσο, κε ηε ζεηξά κνπ, δελ αθήλνκαη λα κε παξαζχξεη ε ξνή ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο˙ κάιινλ, νη επηινγέο κνπ θαη ε εθθξαζηηθή πξάμε κε θάλεη κέηνρν ηεο ξνήο 

απηήο. Μπνξεί κηα θαηάζηαζε ή/θαη έλα αληηθείκελν λα κε αγγίμεη ζε βάζνο, λα κε επεξεάζεη 

δειαδή εζσηεξηθά, σζηφζν ε εθθξαζηηθή ελέξγεηα ζα είλαη, ζε θάπνην βαζκφ, δεισηηθή απηήο 

ηεο επηξξνήο. Αθφκε, νη πξνζιακβάλνπζεο εκπεηξίεο δελ ζα επηζθηάζνπλ ηηο πξνυπάξρνπζεο. 

Άιισζηε, φζα δεκηνπξγνχκε δηαθξίλνληαη απφ ην χθνο καο. Αλ ην δεηνχκελν παξακέλεη ε 

έθθξαζε ηνπ εαπηνχ, επηζεκαίλσ πσο φζα δεκηνπξγνχκε θαη εθθξάδνπκε κπνξνχλ λα 

παξνπζηάζνπλ κηα ζηηγκή απφ ηελ ηζηνξία, δίλνληαο κηα κνξθή ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ε νπνία 

θαίλεηαη πσο ζηακαηά γηα ιίγν, ζαλ κηα βνπβή παχζε, ηελ ξνή ηνπ θφζκνπ. Δλ ηέιεη, έλα έξγν 

ηέρλεο, ην νξαηφ απνηέιεζκα ηεο ίδηα ηεο πξάμεο, ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ζεκείν αλαθνξάο 

γηα ηελ χπαξμή καο, αθνχ θαη εκείο είκαζηε ηζηνξηθέο ππάξμεηο. 

Ση είλαη, ινηπφλ, απηφ πνπ θάλεη ε ηέρλε, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ε δσγξαθηθή
459

, ψζηε λα 

επαλέξρνκαη ζε απηήλ φηαλ πξνζπαζψ λα κηιήζσ γηα ην ζψκα κνπ, ην νξαηφ θαη ην αφξαην; 

Πξψηνλ, ε δσγξαθηθή, δίλεη ψζεζε ψζηε λα αλαδπζεί ν θφζκνο πνπ έγηλε νξαηφο ζηνλ δσγξάθν, 

δηαλχνληαο ηελ απφζηαζε απφ ηελ αληίιεςή ηνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Γεχηεξνλ, ε φξαζε 

δηαπεξλά ηελ χπαξμε, γη‟ απηφ θαη ε δσγξαθηθή δηακνηξάδεη ηελ φξαζε ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο 

ηνπ Δίλαη, ψζηε φζα απηή ζπιιακβάλεη λα επηζηξέςνπλ ζε κηα λέα νξαηή κνξθή (πίλαθαο). 

Σξίηνλ, ε δσγξαθηθή κε ζπξψρλεη ζηε δηεξψηεζε: κέζα ζηε δσγξαθηθή ςάρλνπκε 

ηεκίκεζεηνπβηψκαηνο ηνπ δσγξάθνπ, θαη φρη ην πξνθαλέο, ή ην πξαγκαηηθφ ζηελ πηζηή 

απεηθφληζή ηνπ. Σέινο, θαλεξψλεη, δείρλεη, αγγίδεη φζα δελ βιέπνπκε, φζα δελ κπνξνχκε λα 

αγγίμνπκεή, αθφκα, φζα πηζηεχνπκε φηη δελ ππάξρνπλ. Κάλεη νξαηφ απηφ πνπ πηζηεχνπκε γηα 

αφξαην
460

. Ο δσγξάθνο αλαξσηηέηαη πψο γελληνχληαη ηα πξάγκαηα ζην ζψκα, δειαδή πψο 

νηθεηνπνηείηαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα, πψο ην αληηθείκελν πνπ ζέιεη λα δσγξαθίζεη ηνλ αγγίδεη, φρη 

                                                           
458

Βι. M. Merleau-Ponty, Τν Μάηη θαη ην πλεχκα, φ.π., ζζ. 75-76. 
459

ηελ ζπγθεθξηκέλε παξάγξαθν ηνπ θεηκέλνπ Τν Μάηη θαη ην πλεχκα, ν Merleau-Ponty εμεγεί ηε ζρέζε ηεο 

δσγξαθηθήο θαη ηεο φξαζεο, γηα ηελ νπνία απαξηζκεί ηέζζαξα ζεκεία (βι. φ.π., ζζ. 72-73). 
460

Με απιά ιφγηα, ε δσγξαθηθή «[δ]ίλεη νξαηή χπαξμε ζ‟ απηφ πνπ ε θνηλή, βέβειε, φξαζε πηζηεχεη φηη είλαη 

αφξαην» (βι. φ.π., ζ. 73). 
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ην αληηθείκελν πνπ φινη κπνξνχκε λα δνχκε αιιά εθείλα πνπ πεξηκέλεη ην αληηθείκελν λα 

αλαθαιχςνπκε θνηηάδνληάο ην πην πξνζεθηηθά
461

. Ο δσγξάθνο είλαη ν κεζνιαβεηήο κηαο 

αιήζεηαο πνπ θαλείο δελ βιέπεη θαη φκσο ππάξρεη, γηαηί είλαη εθείλνο πνπ έρεη εμαζθήζεη ηελ 

φξαζή ηνπ, γηαηί έκαζε λα βιέπεη ηνλ θφζκν ζηελ αιεζηλή ζπλάληεζή ηνπο. Ο Merleau-Ponty 

ραξαθηεξίδεη ηε δηπιή απηή φξαζε σο αδεθάγν, γηαηί πέξαλ ησλ φζσλ βιέπεη «δηαλνίγεηαη ζε 

κηα πθή ηνπ Δίλαη ηεο νπνίαο ηα δηαθξηηά αηζζεηεξηαθά κελχκαηα απνηεινχλ ηα ζεκεία ζηίμεσο 

ή ηηο ηνκέο θαη ζηελ νπνία ην κάηη θαηνηθεί φπσο ν άλζξσπνο ζην ζπίηη ηνπ»
462

. ζα ε χπαξμή 

καο βηψλεη κέζα απφ ηηο αηζζήζεηο, πέξαλ ηεο φξαζεο, γίλνληαη αηζζεηά ζηε ζπλάληεζή ηνπο 

καδί ηεο: φιεο νη αηζζήζεηο ιεηηνπξγνχλ ζην ίδην ζψκα. Ζ ζάξθα μππλά κε ηελ φξαζε θαη 

δηαθξίλεηαη απφ ηηο αληηδξάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ επαθή ηνπ νξαηνχ κε ην αηζζεηφ.  

Χο ππνθείκελα ηεο γλψζεο αλαδεηάκε ηελ πεγή ηεο, δειαδή ηελ αίζζεζε ηεο φξαζεο, ηελ 

ηθαλφηεηά καο λα βιέπνπκε ηνλ θφζκν, αιιά φρη φπσο εκείο λνκίδνπκε πσο ζπκβαίλεη, σο κηα 

πξάμε ή θπζηθφ αθφινπζν ηεο αίζζεζεο
463

. Σα αληηθείκελα πνπ καο είλαη νξαηά πξνθαινχλ ην 

απνηέιεζκα ηεο φξαζήο καο˙ αλ απηά δελ ππήξραλ ηφηε δελ ζα βιέπακε παξά ηνλ θφζκν ζηε 

γχκληα ηνπ. Σν γεγνλφο πσο κπνξνχκε λα δνχκε ηα αληηθείκελα, φπσο είδακε πην πάλσ, 

επηηπγράλεηαη κε ηελ εζσηεξηθή ζχιιεςή ηνπο απφ κέξνπο καο, δειαδή απφ ηνλ ηξφπν πνπ 

εκθαλίδνληαη ζηελ χπαξμή καο, ή θαιχηεξα απφ ηνλ ηξφπν πνπ ηα αληηιακβαλφκαζηε. Ο 

δσγξάθνο εκπλέεηαη απφ ηελ αφξαηε θχζε ησλ νξαηψλ πξαγκάησλ θαη σζείηαη λα θαιχςεη ηα 

θελά πνπ κέλνπλ αλνηρηά, θαη έηζη «αλάκεζα ζ‟ απηφλ θαη ην νξαηφ, νη ξφινη αλαπφθεπθηα 

αληηζηξέθνληαη»
464

. Δπαιεζεχεηαη, ινηπφλ, πσο ηα πξάγκαηα καο θνηηάδνπλ ηε ζηηγκή πνπ ηα 

θνηηάδνπκε: καο επηζηξέθνπλ, εθηφο απφ ηελ νξαηή φςε ηνπο, ην βιέκκα καο. Δθείλα καο 

πξνζθαινχλ λα ηα θνηηάμνπκε κε ηελ παξνπζία ηνπο ζηνλ θφζκν καο, ηνλ θνηλφ νξαηφ καο 

θφζκν. Σν ζψκα καο έιθεηαη απφ ηα πξάκαηα κέζσ ησλ αηζζήζεσλ, κε θπξίαξρε ηελ φξαζε θαη 

ηελ αλάγθε γηα θίλεζε-δξάζε. Γελ επηβαιιφκαζηε ζηα αληηθείκελα, δελ ππάξρνπκε γηα λα ηα 

νξίδνπκε˙ ε ζρέζε καο κε απηά έρεη ηελ αθεηεξία ηεο ζ‟ έλαλ θφζκν ηνλ νπνίν κνηξαδφκαζηε.  

                                                           
461

Απηή ηε ζχιιεςε ζέιεη λα δσγξαθίζεη, φρη ην αληηθείκελν πνπ φινη κπνξνχκε λα δνχκε, αιιά φζα αλαθαιχπηεη 

θνηηψληαο ην αληηθείκελν, θαη φζα νδεγνχλ ην δσγξάθν ζηνλ αλαζηνραζκφ ηεο πξψηεο αληίιεςήο ηνπ. Ο Merleau-

Ponty ραξαθηεξίδεη απηήλ ηελ αλαδξνκή σο επηζηξνθή ζε θαληάζκαηα πνπ θξχβνληαη θαη πεξηκέλνπλ λα ηα 

βξνχκε. Θεσξψ πσο, φηαλ θάλεη ιφγν γηα επηζηξνθή, κηιά γηα κηα επηζηξνθή ζηελ πξψηε ζπλάληεζή καο κε ηα 

αληηθείκελα, φπνπ εθεί έρνπκε ην πξάγκα θαη ηε λνεκαηηθή, εθθξαζηηθή θπζηνγλσκία ηνπ σο αδηαρψξηζηα ην έλα 

απφ ην άιιν. Σν πξάγκα κπνξεί λα ιεθζεί σο δηαξθψο αληηθεηκελνπνηνχκελε κνξθή λνήκαηνο (βι. φ.π., ζ. 74). 
462

Γηα ηνλ Μerleau-Ponty, ε εξψηεζε ηελ νπνία ζέηεη ε δσγξαθηθή, ζρεηηθά κε ηε γέλλεζε ησλ πξαγκάησλ ζην 

ζψκα δελ έρεη σο δέθηε θάπνηνλ πνπ γλσξίδεη, δελ απεπζχλεηαη ζε έλα γλψζηε ηεο δσγξαθηθήο: «πξφθεηηαη γηα ηελ 

εξψηεζε εθείλνπ ν νπνίνο δελ γλσξίδεη ζε κηα φξαζε ε νπνία γλσξίδεη ηα πάληα θαη ηελ νπνία δελ 

πξαγκαηνπνηνχκε εκείο εθείλε πξαγκαηνπνηείηαη κέζα καο». Ζ «γλψζε» ηεο φξαζεο ηνπ δσγξάθνπ 

αληηθαηνπηξίδεηαη ζην θνίηαγκα, απφ εκάο, ηνπ έξγνπ ηνπ (βι. φ.π., ζ. 75). 
463

Ζ Υ. Μπαλάθνπ ζηελ πξνζέγγηζή ηεο γηα ηε δσγξαθηθή ζηνλ Cézanne, αλαθέξεη πσο ν Merleau-Ponty, φπσο θαη 

άιινη θαηλνκελνιφγνη, «φηαλ κηινχλ γηα „αίζζεζε‟, ελλννχλ απηφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ ζσκαηηθφ, κέζσ ησλ 

αηζζήζεσλ, ζπληνληζκφ καο κε ηνλ θφζκν, ηε δηαπινθή ηνπ ππνθεηκέλνπ θαη ηνπ αληηθεηκέλνπ, ε νπνία ππνθαζηζηά 

ηελ αληηδηαζηνιή ηνπο. Δλλννχλ δειαδή ηε κέζσ ησλ αηζζήζεσλ, θαη ηδηαίηεξα ηεο φξαζεο, αληίιεςε». Ζ ίδηα ε 

παξνπζία καο κέζα ζηνλ θφζκν είλαη ε απφδεημε ηεο ζσκαηηθφηεηάο καο, θαη νη αηζζήζεηο είλαη ν ζπλεθηηθφο 

θξίθνο πνπ αλαηξεί ηελ απφζηαζε πνπ θαηλνκεληθά ππάξρεη (βι. Υ. Μπαλάθνπ-Καξαγθνχλε, Τέρλε θαη 

πξαγκαηηθφηεηα, φ.π., ζ. 211). 
464

Βι. M. Merleau-Ponty, Τν Μάηη θαη ην πλεχκα, φ.π., ζ. 75. 
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Ζ ελαξκφληζή καο κε ηνλ θφζκν, ε κεηαηφπηζή ηνπ απφ νξαηφ ζε βηνχκελν θφζκν, είλαη ηφζν 

επηηαθηηθή φζν ε αλάγθε καο γηα αλαπλνή. Μέζα απφ ηα ιφγηα ηνπ Merleau-Ponty:«ππάξρεη 

πξαγκαηηθά εηζπλνή-inspiration θαη εθπλνή-expiration ηνπ Δίλαη, αλαπλνή-respiration κέζα ζην 

Δίλαη»
465

. Βξηζθφκαζηε ηφζν θαιά εληαγκέλνη ζηνλ θφζκν, θπξηνιεθηηθά ελζσκαησκέλνη ζε 

απηφλ, πνπ δελ κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε πνηνο είλαη ν νξψλ θαη ηη απηφ πνπ βιέπεη, πνηνο 

εκπλέεηαη θαη απφ ηη εκπλέεηαη. Αλαπλένπκε παζεηηθά, αιιά επηηεινχκε κηα πξάμε κέζσ ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο εθπλνήο θαη ηεο εηζπλνήο. Με ηελ παχζε ηεο αλαπλνήο ιήγεη ε ζπκκεηνρή καο 

ζηε ξνή ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Με ηνλ ίδην ηξφπν, αλ ζηακαηήζνπκε λα βιέπνπκε θαη λα 

εζσηεξηθεχνπκε, κε ζθνπφ λα εμσηεξηθεχζνπκε, απηφ πνπ γίλεηαη νξαηφ κέζα απφ ην αφξαην, 

ζα πάςνπκε λα δεκηνπξγνχκε. Υσξίο έκπλεπζε, νη αλάζεο ιηγνζηεχνπλ. Δθείλν πνπ πξέπεη λα 

γίλεη θαηαλνεηφ, είλαη ε δσηηθήο ζεκαζίαο αλάγθε γηα δεκηνπξγία, ε εμάξηεζε ηνπ δσγξάθνπ 

λα δσγξαθίδεη θαη ηνπ ινγνηέρλε λα γξάθεη, ε δηθή καο αλάγθε γηα επηθνηλσλία. Ζ έκπλεπζε 

βξίζθεηαη θάπνπ εζσηεξηθά ζηελ χπαξμή καο˙ ζα ηελ αληηθξχζνπκε φηαλ βγεη ζηελ επηθάλεηα 

σο ην νξαηφ απνηέιεζκα (έλα βηβιίν, έλαο πίλαθαο, κηα ζπδήηεζε) κηαο δεκηνπξγηθήο 

δηαδξνκήο. ηαλ ν θαιιηηέρλεο κπνξέζεη λα αληρλεχζεηζηναληηθείκελν,ην νπνίν ηνλ δηαπέξαζε 

θαη ηνλ ελέπλεπζε, θαη φηαλ ζην ίδην απηφ αληηθείκελν κπνξέζεη λα θνηηάμεη ηνλ εαπηφ ηνπ ζηε 

λέα ηνπ κνξθή, ηφηε ζα γελλεζεί έλαο πίλαθαο, έλα ηξαγνχδη, κηα κεισδία. Ζ πξνζπάζεηα λα 

δνχκε ηνλ θφζκν δελ ζηακαηά λα επηηειείηαη: είλαη κηα δηαξθήο δηαδηθαζία˙ ζαλ ηελ αλαπλνή 

πνπ είλαη ελεξγεηηθή θαη παζεηηθή ηαπηφρξνλα, ζπκβαίλεη κεραληθά. Έηζη θαη ην ππνθείκελν ηεο 

φξαζεο εζίδεηαη ζε κηα ζπλερή αλαθάιπςε ησλ νξαηψλ θαη ησλ αφξαησλ ηνπ θφζκνπ ηνχηνπ. 

«Ζ φξαζε ηνπ δσγξάθνπ είλαη κηα γέλλεζε πνπ δηαξθεί»
466

, γηαηί δελ παχεη λα επηηειείηαη, λα 

αλαδσνγνλείηαη κέζα απφ ηα βιέκκαηα πνπ αληηθξίδνπλ ηνπο πίλαθέο ηνπ. Ζ δχλακε ηεο 

επηινγήο θαη ηα δηαθνξεηηθά ζεκεία ζέαζεο, επηηξέπνπλ ζηνλ άλζξσπν λα δεκηνπξγεί 

εθθξαζηηθά κέζα γηα επηθνηλσλήζεη απηφ πνπ είδε, απηφ πνπ εζσηεξίθεπζε απφ ηελ αληηιεπηή 

γηα εθείλνλ πξαγκαηηθφηεηα˙ κε δχν ιφγηα, απηφ πνπ βιέπεη,. Ση ζπκβαίλεη φκσο φηαλ, εθηφο απφ 

ηηο φςεηο ηνπ νξαηνχ πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ θακβά, νη ιέμεηο γίλνληαη ζεκεία νξαηά θαη 

αγγηγκέλα.  

 

  

                                                           
465

Βι. φ.π., ζ. 76. 
466

Απηφ είλαη ην ζπκπέξαζκα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο έκπλεπζεο. Πξνεγνπκέλσο είρε γξάςεη: «ιέλε φηη έλα 

άλζξσπνο γελληέηαη απφ ηε ζηηγκή πνπ απηφ ην νπνίν δελ ππήξρε κέζα ζην βάζνο ηνπ κεηξηθνχ ζψκαηνο παξά σο 

έλα ελ δπλάκεη νξαηφ γίλεηαη νξαηφ ηφζν γηα καο φζν θαη γηα ηνλ ίδην ηνλ εαπηφ ηνπ» (βι. απηφζη). 
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3. Από ηηο εηθόλεο ζηηο ιέμεηο: ζεκεία επηθνηλσλίαο 

‟ έλαλ θφζκν πνπ δνλείηαη δηαξθψο, ε πξαγκαηηθφηεηα αλαηξέπεηαη αλεπαίζζεηα, θαη δελ 

κνηάδεη ηθαλή λα δηακνξθψζεη θάηη αηζζεηφ, αιιά δχλαηαη λα ην κεηαθηλήζεη ηφζν φζν λα κελ 

κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηή απφ εκάο απηή ε κεηαηφπηζε. Ζ δφλεζε ηνπ θφζκνπ, γηα ηελ νπνία 

καο κηιά ν Merleau-Ponty, καο παξαπέκπεη ζε έλαλ θφζκν πνπ αιιάδεη, ρσξίο λα ην 

αληηιακβαλφκαζηε. ηαλ κηιάκε γηα νξαηφ θαη αφξαην θηάλνπκε ζε έλαλ δηάινγν γηα ηηο 

δηαζηάζεηο, ηηο ελαιιαγέο, ηηο κεηακνξθψζεηο, ηηο κεηαηνπίζεηο, ηελ απφζηαζε πνπ κεζνιαβεί 

κέρξη ηελ πίζσ φςε ηνπ νξαηνχ˙ κηα δηαδηθαζία ηφζν πνιχπινθε αιιά ηελ ίδηα ζηηγκή θπζηθά 

ξεπζηή. Αλ θιεζνχκελα επηζηξέςνπκε ζηελ πξψηε αληίιεςή καο γηα ηνλ θφζκνζα καο γίλεη 

μεθάζαξν πσο, νη αιιαγέο πνπ κεζνιάβεζαλ, δελ ήηαλ κφλν επηθαλεηαθέο αιιά ππήξμαλ εμίζνπ 

θάπνηεο θξπθέο θαη ζε βάζνο κεηαθηλήζεηο. Οη κεηαθηλήζεηο απηέο ζα ήηαλ ηζρλέο ρσξίο ηελ 

επηζηξνθή ζηνλ εαπηφ, θαζψο δε ζα αθνξνχζαλ ζηε δηθή καο χπαξμε. Δλψ ε πνξεία ηνπ θφζκνπ 

κνηάδεη ζηαζεξή, ζαλ ηηο θισζηέο πνπ αθνινπζνχλ ηελ ξνή ελφο πθαληνχ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

ππάξρνπλ κεηαηνπίζεηο απφ ην έλα ζεκείν ζην άιιν, νη νπνίεο κπνξεί λα κε γίλνπλ αληηιεπηέο 

ηελ ίδηα εθείλε ζηηγκή, έρνπλ φκσο ηε δπλακηθή λα γίλνπλ βίσκα. ε πνηνλ βαζκφ ε εθθξαζηηθή 

πξάμε, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ε ηξίπηπρε επηθνηλσλία - κε ηνλ άιιν, ηνλ εαπηφ θαη ηνλ θφζκν - 

εληζρχεη ηελ πξνζπάζεηα ηεο χθαλζεο; Σξεηο παξάγνληεο θξαηψ γηα ηε δφλεζε ηνπ θφζκνπ, νη 

νπνίνη ζα κε βνεζήζνπλ λα θαηαλνήζσ ηε ζεκαζία ηεο γιψζζαο ζηε θηινζνθία ηνπ Merleau-

Ponty: ηνλ ρξφλν, ηελ αληίιεςε, θαη ηελ κεηαηφπηζε. Ο ρξφλνο ζρεηίδεηαη κε ηνπο φξνπο 

χπαξμεο, θαη θπξίσο κε ηελ επηζηξνθή ηνπ βιέκκαηφο καο. Σν βιέκκα καο ζηε ξνή ηνπ ρξφλνπ 

δελ απνρσξίδεηαη ην ηζηνξηθφ ηνπ πιαηζίνπ.  

Ο θφκνο απνηειεί ην θνηλφ ζεκείν ζπλάληεζεο κε ηνπο άιινπο, κέζα ζηνλ θφζκν 

αλαθαιχπησ, επίζεο, ηνλ εαπηφ κνπ. Ζ ζπλάληεζε κε ηνπο άιινπο παίξλεη κνξθή, ή 

αλαγελληέηαη, ζηελ επηθνηλσλία. Ζ επηθνηλσλία, πην ζπγθεθξηκέλα ε γισζζηθή επηθνηλσλία, 

ηίζεηαη ζην επίθεληξν ηνπ θεθαιαίνπ, φπνπ έρσ σο παξάδεηγκα φρη κφλν ηνλ ζπγγξαθέα, αιιά 

ηνππνθείκελν, σο ζπλνκηιεηή, σο αλαγλψζηε αιιά θαη σο ζεαηή. Ο δσγξάθνο δελ απνθιείεηαη 

απφ ηελ πξνζέγγηζε ηεο γιψζζαο ζηνλ Merleau-Ponty, θαζψο εθθξάδεη ηελ νξαηή θαη αφξαηε 

φςε ηνπ θφζκνπ, ηελ επηθνηλσλία ηνπ κε ηνλ εαπηφ, ηνλ θφζκν θαη ηνλ ζεαηή. ηέθνκαη ζηνλ 

ζπγγξαθέα, γηαηί εθθξάδεη ην νξαηφ, ηελ ίδηα ηελ εηθφλα ηνπ δσγξάθνπ, δηπιαζηάδεη ηελ ήδε 

δηπιή φςε, θαη έρνληαο κεζνιαβεηή ηηο ιέμεηο δίλεη ηηο έκκεζεο φςεηο. Σν αξρηθφ πιάλν ηεο 

δηαηξηβήο ήηαλ λα εκβαζχλσ ζηε ζρέζε γιψζζαο θαη επηθνηλσλίαο ζηνλ Merleau-Ponty, θαζψο 

ε ιεθηηθή επηθνηλσλία, γξαπηή ή πξνθνξηθή, απνηειεί, θαηά ηελ γλψκε κνπ, ην πην δπλαηφ ηνπ 

θηινζφθνπ, ψζηε λα καο νδεγήζεη ζηελ ειεπζεξία. Χζηφζν, δελ κπνξνχζα λα «μεθχγσ» απφ ηε 

δσγξαθηθή. 

3.1 Δπηθνηλσλία θαη εθθξαζηηθή πξάμε 

 Ζ εθθξαζηηθή πξάμε, είηε κηιάκε γηα ιέμεηο, είηε γηα εηθφλεο, είηε γηα ρεηξνλνκίεο, γηα ηνλ 

θηιφζνθν, απνηειεί ηε δίνδν πξνο ηελ ειεπζεξία:ην εγρείξεκα ηεο έθθξαζεο είλαη ε ίδηα ε 

άζθεζε ηεο ειεπζεξίαο. Ζ ειεπζεξία δελ αθνξά ζε κηα ζπλζήθε πνπ άπαμ θαη θαηαθηεζεί 
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γίλεηαη κφληκε, αιιά πξνυπνζέηεηκηα επηζηξνθή ζε ειεπζεξίεο πνπ έρνπλ ραζεί ή δελ 

θεξδήζεθαλ αθφκα. Ζ θαηάθηεζε ηεο ειεπζεξίαο πεξλά κέζα απφ κηα δηαδηθαζία 

απειεπζέξσζεο απφ ην θαζεκεξηλφ, ην γλψξηκν, ην επηβεβιεκέλν. Απηφ γηα ηνλ Merleau-Ponty 

αληηζηνηρεί κε ηελ επηζηξνθή ζηνλ εαπηφ, ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηιήθζεθα ηα πξάγκαηα 

θαη ηνπο άιινπο ζηελ πξψηε κνπ ζπλάληεζε καδί ηνπο. Έλα λέν θνίηαγκα ηνπ αληηιεπηνχ 

θφζκνπ δελ κπνξεί παξά λα δνκείηαη ζηελ ήδε γλψξηκε φςε ηνπ, θαη „κεηο θαινχκαζηε, ζην 

φλνκα ηεο ειεπζεξίαο, λα εθθξάζνπκε ηε δηαξθψο αλαλενχκελε ζρέζε καο κε ηνλ θφζκν. Οη 

ιέμεηο γηα ηνλ ζπγγξαθέα, ηα ρξψκαηα γηα ηνλ δσγξάθν είλαη ν ηξφπνο ηνπο λα ππάξρνπλ ζηνλ 

θφζκν, δελ κπνξνχλ λα ππάξμνπλ κέζα ζε απηφλ παξά εθθξαζηηθά
467

. «Ζ γιψζζα είλαη φ,ηη πην 

αηνκηθφ έρνπκε»
468

, γξάθεη ν Merleau-Ponty θαη απηή ε ζέζε ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ην 

έλαπζκα γηα κηα μερσξηζηή εξγαζία. Μπνξεί θάπνηνο λα ηζρπξηζηεί, ρσξίο λα ιαζεχεη, πσο ε 

ίδηα καο ε εηθφλα, ε φςε καο – ην ζψκα καο, νη ρεηξνλνκίεο, ην θαζξέθηηζκα ηνπ εαπηνχ, ε 

θαληαζία - είλαη κέξνο ηεο επηθνηλσλίαο. ηαλ φκσο πξνζπαζνχκε λα επηθνηλσλήζνπκε, ζην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ζηηγκψλ απηήο ηεο πξνζπάζεηαο, ηα αλνηρηά ελδερφκελα, νη ιέμεηο, 

„θεξδίδνπλ‟ ην παηρλίδη. Σν ζψκα κνπ δίλεη ηελ εηθφλα, νη ιέμεηο ηνλ ήρν θαη ε απνπζία απηψλ 

κηα ζησπειή επηθνηλσλία, γηα ηελ νπνία ζα κηιήζσ πην θάησ.  

πσο είδακε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, ν δσγξάθνο κπνξεί λα απνηειέζεη ηελ εθθξαζηηθή 

εθδνρή ηνπ ππνθεηκέλνπ εληφο ηνπ θφζκνπ, εθφζνλ δηαξθψο ζηνρεχεη θαη επηζπκεί λα 

εμσηεξηθεχεη ηηο αληηιήςεηο ηνπ. Μπνξεί λα κελ είκαζηε θαιιηηέρλεο, κε ηνλ ηξφπν πνπ είλαη ν 

δσγξάθνο ή ν πνηεηήο, αιιά ν Merleau-Ponty καο θαιεί λα γίλνπκε θαιιηηέρλεο κέζα απφ θάζε 

ζηηγκή έθθξαζεο ή ηεο πξνζπάζεηάο γηα έθθξαζε. Σα πηλέια, ηα ζεκεία θαη νη κνξθέο ζην ραξηί 

δελ είλαη ηα κφλα κέζα έθθξαζεο. Οη ιέμεηο, φκσο, είλαη έλα θνηλφ κέζν απηνέθθξαζεο, ίζσοην 

πην γλψξηκν, νηθείν εξγαιείν γηα λα ηελ πιεζηάζνπκε. ηελ επηθνηλσλία, εθεί ζηνρεχεη ε 

έθθξαζε, απηήλ πξνζπαζνχκε λα επηηχρνπκε ζε θάζε καο επαθή κε ηνπο άιινπο θαη, βεβαίσο, 

κε ηνλ εαπηφ καο. Γη‟ απηφ θαη ην ζψκα καο δε κέλεη ακέηνρν ελφζσ εκείο κηιάκε ή, αθφκα θαη 

φηαλ γξάθνπκε: νη εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ, θαη ε ζηάζε ηνπ ζψκαηφο καο, κπνξνχλ λα 

«πξνδψζνπλ» φζα ζεκεία αθήλνπκε θελά. Οη ρεηξνλνκίεο απνηεινχλ επίζεο κέξνο ηεο 

επηθνηλσλίαο, πξνζζέηνπλ λφεκα ζε φζα εθθέξνπκε, θαη γηα φζα ζησπνχκε. Ζ επηθνηλσλία 

ινηπφλ κπνξεί λα είλαη απιή, φπσο επίζεο εθθξαζηηθή θαη δεκηνπξγηθή. ηε δεχηεξε πεξίπησζε 

ε ζρέζε καο κε ηνλ δέθηε ηνπ κελχκαηνο πεξλά ζε κηα δηάζηαζε, φρη εθηφο πξαγκαηηθφηεηαο, 

αιιά εληφο θνηλνχ ρσξνρξφλνπ, εληφο ηεο ζάξθαο ηνπ θφζκνπ
469

. Ο Melreau-Ponty δίλεη ην 
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«Ζ πξαγκάησζε ηεο ειεπζεξίαο ηνπ δελ κπνξεί λα επέιζεη δηαθνξεηηθά παξά κφλν κέζα ζηνλ θφζκν, πάλσ ζ‟ 

έλα κνπζακά, ρξεζηκνπνηψληαο ηα ρξψκαηα», γξάθεη ν Merleau-Ponty ζηελ Ακθηβνιία ηνπο Cézanne θαη θιείλεη ην 

θείκελν κε ηα εμήο «Να πνηνο είλαη ν ιφγνο πνπ δελ ζηακάηεζε πνηέ λα εξγάδεηαη. Γελ εγθαηαιείπνπκε πνηέ ηε δσή 

καο. Πνηέ δελ βιέπνπκε ηελ ηδέα ή ηελ ειεπζεξία θαηά πξφζσπν». Απηή ε επηηαθηηθή αλάγθε γηα λα πξάμεη είλαη ε 

ίδηα δχλακε γηα δσή. Σν έλα δελ δηαθξίλεηαη απφ ην άιιν, θαη ζε απηήλ ηελ αληαιιαγή πξάμεο-δσήο νη άιινη είλαη 

παξφληεο, νξαηέο ππάξμεηο δξψζεο ππάξμεηο (βι. M. Merleau-Ponty, Η Ακθηβνιία ηνπ Cézanne, φ.π., ζ. 57). 
468

Βι. M. Merleau-Ponty, Η Πξφδα ηνπ θφζκνπ, φ.π., ζ. 122. 
469

Γειαδή εληφο ηνπ θφζκνπ πνπ είλαη πξνέθηαζε ηνπ εαπηνχ καο, ν ρψξνο κέζα ζηνλ νπνίν ην ζψκα καο θηλείηαη 

θαη βιέπεη, φπνπ «ηα πξάγκαηα απνηεινχλ έλα παξάξηεκα ή κηα πξνέθηαζε ηνπ εαπηνχ, είλαη θνιιεκέλα ζηε 

ζάξθα ηνπ (ζψκαηνο κνπ), κεηέρνπλ ηνπ πιήξνπο νξηζκνχ ηνπ˙ φζν γηα ηνλ θφζκν, απηφο είλαη θηηαγκέλνο απφ ηελ 

ίδηα ηε ζηφθα ηνπ ζψκαηνο» (βι. M. Merleau-Ponty, Τν Μάηη θαη ην πλεχκα, φ.π., ζ. 68). 
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παξάδεηγκα κηαο γπλαίθαο πνπ εκθαλίδεηαη ζην νπηηθφ καο πεδίν θαη ε νπνία δελ καο δίλεη κφλν 

απηφ πνπ βιέπνπκε, δειαδή δελ είλαη απιψο «έλα ζσκαηηθφ πεξίγξακκα, κηα βακκέλε θνχθια, 

έλα ζέακα», αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν «είλαη κηα „αηνκηθή, ζπλαηζζεκαηηθή, εξσηηθή έθθξαζε‟, 

έλαο ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο ηνπ λα είζαη ζάξθα δνζκέλνο νιφθιεξνο κέζα ζηελ πεξπαηεζία ή 

θαη κφλν ζην ρηχπεκα ηνπ ηαθνπληνχ ζην έδαθνο»
470

. Μηα κηθξή θίλεζε ηνπ ζψκαηφο καο, κηα 

ζπκπεξηθνξά πνπ δελ απνζθνπεί θάπνπ είλαη αξθεηή ψζηε λα δειψζνπκε πσο είκαζηε ζψκαηα 

πνπ αγγίδνπλ θαη αγγίδνληαη κέζα ζηνλ θφζκν.  

Γηα ηνλ Merlau-Ponty ππάξρνπλ είδε επηθνηλσλίαο -απιή θαη εθθξαζηηθή
471

-, αιιά θαη 

κνξθέο επηθνηλσλίαο -γξαπηή, πξνθνξηθή, ρεηξνλνκίεο, εηθφλεο, ζησπή-, θαινχκαζηε λα βξνχκε 

ηνπο ζπλδπαζκνχο πνπ καο θέξλνπλ πην θνληά ζηελ ειεπζεξία. Γηα λα θηάζνπκε κέζσ ηεο 

επηθνηλσλίαο ζηελ ειεπζεξία κεζνιαβεί κηα ζεηξά ζεκείσλ ηα νπνία ζα καο βνεζήζνπλ λα 

θαηαλνήζνπκε αλ, θαη κε πνηνλ ηξφπν, ηελ πιεζηάδνπκε. Ζ επηζηξνθή ηνπ βιέκκαηνο, ν 

δηπιαζηαζκφο ηνπ αηζζεηνχ, ε δηππνθεηκεληθφηεηα, ν αλαζηνραζκφο, ε κεηαηφπηζε, ε 

ζπκκεηνρή ζηελ ζάξθα ηνπ θφζκνπ, ηα κεζνδηαζηήκαηα: νη εμεγήζεηο απηψλ ζα δψζνπλ ηηο 

απαληήζεηο. Οη πην πάλσ έλλνηεο είλαη ηα ζεκεία πνπ αλαδεηψ πην επίκνλα, δηφηη ε ζχλδεζή ηνπο 

- είηε είλαη ρηαζκηθή είηε φρη - είλαη αιιεινζπκπιεξσκαηηθή. Ο ινγνηέρλεο θαη ν αλαγλψζηεο, ν 

ζησπειφο ζπλνκηιεηήο ηνπ, ζα απνηειέζνπλ ην δεχγνο επηθνηλσλίαο. ε δεχηεξε αλάγλσζε, 

κεηαθέξνληαο ηελ ζρέζε κε φξνπο εηπσκέλνπ θαη κε εηπσκέλνπ ζα πεξάζσ ζηελ θεληξηθή γηα 

ηνλ Merleau-Ponty ζρέζε νξαηνχ - αφξαηνπ. 

3.1.1 Γιψζζα: επηθνηλσλία κέζσ ιέμεσλ θαη εηθφλσλ 

Ο Merleau-Ponty, ζην πξνινγηθφ θείκελν ησλ Σεκείσλ, γξάθεη γηα κηα θηινζνθία ε νπνία 

εζηηάδεη ζην αλνίθεην, απηή πνπ βξίζθεηαη ζηε κηζνζησπή
472

, θαη απηήλ πξνζπαζεί λα αγγίμεη 

φηαλ θηάλεη ζην ηξίην κέξνο ηνπ ίδηνπ θεηκέλνπ, φπνπ πεξηγξάθεη ηε ζρέζε ηνπ Sartre κε ηνλ 

Paul Νizan. Ζ γιψζζα έρεη γηα ηνλ θηιφζνθν ηε δηπιή ακθίζηκε δχλακε πνπ απνδίδεη θαη ζηελ 

αληίιεςε, κηιά γηα ην λφεκα θαη είλαη λφεκα ηελ ίδηα ζηηγκή, έηζη θαηαθέξλεη λα πεξηγξάςεη ηνλ 

ίδην ηεο ηνλ εαπηφ. ζα θξχβνληαη ζηνπο ήρνπο πνπ δελ εηπψζεθαλ είλαη ελεξγά, άιισζηε γηα 

ηνλ Merleau-Ponty «θακία ιαιηά δελ απνθφπηεηαη πιήξσο απφ ηελ αβεβαηφηεηα ησλ βσβψλ 
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Ο θηιφζνθνο ζπλερίδεη γξάθνληαο «φπσο ην ηέλησκα ηνπ ηφμνπ είλαη παξφλ ζηελ θάζε ίλα ηνπ μχινπ – κηα 

ζπνπδαηφηαηε παξαιιαγή ηνπ θαλφλα ηνπ βαδίδσ, ηνπ θνηηάδσ, ηνπ αθνπκπψ, ηνπ κηιψ, πνπ ηνλ θαηέρσ κέζα κνπ 

γηαηί είκαη ζψκα». Ζ ζσκάηηθφηεηά κνπ δελ νξίδεηαη παξά απφ ηνλ ηξφπν πνπ ζπκκεηέρσ κε απηφ ην ίδην κνπ ην 

ζψκα, πνπ ην «ρξεζηκνπνηψ» γηα λα δειψζσ ηελ παξνπζία ηνπ εαπηνχ, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην ρεηξίδνκαη 

εθθξαζηηθά ψζηε λα αγγίμσ ηνλ άιιν (βι. M. Merleau-Ponty, Σεκεία, φ.π., ζ. 87). 
471

ηελ Πξφδα ηνπ θφζκνπ, φπνπ ε γιψζζα είλαη ε θεληξηθή έλλνηα, δίλεη έλαλ νξηζκφ ηεο επηθνηλσλίαο σο ηεο 

δηαδξνκήο «απφ ην φινλ ηεο νκηινχκελεο γιψζζαο πξνο ην φινλ ηεο αθνπφκελεο γιψζζαο». Ζ επηθνηλσλία είλαη 

ινηπφλ ν κεζνιαβεηήο απηνχ πνπ ιέγεηαη θαη απηνχ πνπ αθνχγεηαη, θαη ε απφζηαζε δελ κπνξεί παξά λα δηαλπζεί 

γισζζηθά. Σν ελδηαθέξνλ ζε απηφ ηνλ νξηζκφ είλαη πσο ιίγεο γξακκέο πην πάλσ είρε αλαθέξεη πσο ε νκηιία είλαη 

κηα άζθεζε «αλάθηεζε(ο) νιάθεξεο ηεο πξνγελέζηεξεο εκπεηξίαο, έθθιεζε γηα ηελ θαηαλάισζε ηεο γιψζζαο, 

επίδνμε αησληφηεηα». Ζ επηθνηλσλία κπνξεί λα είλαη απιή, ιεηηνπξγηθή, θαζεκεξηλή αθνχ είκαζηε εμαζθεκέλνη ζηε 

ρξήζε ηνπ ιφγνπ, κπνξεί φκσο λα εθθξάδεη θάηη βαζχηεξν, λα εηζάγεη έλα λέν λφεκα. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ε 

γιψζζα δελ απνρσξίδεηαη ηνλ εθθξαζηή ηεο: ην ππνθείκελν πνπ κηιά αλαθέξεηαη ζηνλ θφζκν, θέξεη ηηο εκπεηξίεο 

ηνπ. Οη πξψηεο εκπεηξίεο απνηεινχλ ην θφλην φζσλ επηθνηλσλεί, γηαηί δελ κπνξεί λα ηηο απνρσξηζηεί, ην ζψκα ηνπ 

είλαη ηα ίδηα ηα βηψκαηά ηνπ (βι. M. Merleau-Ponty, Η Πξφδα ηνπ θφζκνπ, φ.π., ζ. 68). 
472

Βι. φ.π., ζ. 41. 
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εθθξαζηηθψλ κνξθψλ»
473

, ε χπαξμή κνπ θνξηίδεηαη απφ ηελ πξάμε ηεο έθθξαζεο, φπνηα κνξθή 

θη αλ έρεη. Δίηε κέζσ ησλ ιέμεσλ είηε κέζσ εηθφλσλ, ρεηξνλνκηψλ, θηλήζεσλ ή παχζεσλ, ε 

έθθξαζε απνηειεί κηα πξάμε ελ ελεξγεία πνπ δηαξθεί, αθφκα θαη αθνχ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί. 

Σν απνηέιεζκα ηεο πξάμεο απηήο αλαδχεηαη απφ θάηη πνπ έγηλε νξαηφ κέζα ζηνλ θφζκν
474

, θαη 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηα βηψκαηα θαη ηηο πξψηεο αληηιήςεηο ηνπ δεκηνπξγνχ, ην ζεκαληηθφ φκσο 

είλαη φηη πξνέξρεηαη απφ ηελ επηθνηλσλία εαπηνχ θαη θφζκνπ.  

Μέζα ζηε γιψζζα βξίζθεη αληηκέησπν ν άλζξσπνο ηνλ εαπηφ, ηε ζθέςε, θαη ηελ αιήζεηα 

πνπ δηαξθψο αλαδεηά. Ζ ζθέςε, γηα παξάδεηγκα, ζηνλ Heidegger, θηλείηαη ζηε ζρέζε ηεο 

αιήζεηαο πξνο ηε γιψζζα, φπσο ζεκεηψλεη ε Dastur
475

, θαη ζπκπιεξψλεη πσο ε ιέμε είλαη δελ 

έρεη ηε ηξηπιή θχζε θάζε άιιεο ιέμεο – ζεκαίλνλ, ζεκαηλφκελν θαη πξάγκα πνπ δειψλεη –, 

αιιά εθθξάδεη κηα ζρέζε: απηή αλάκεζα ζην είλαη θαη ην εδψ-είλαη
476

. Ζ ζρέζε απηή 

εθδειψλεηαη ζε γιψζζα. Ζ γιψζζα «απνηειεί κάιινλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν έλαο θαη ην 

άιιν αιιεινζπκβαίλνπλ»
477

. πσο γξάθεη ν Merleau-Ponty ζηε ΦΑ: «πξέπεη κε ηνλ έλαλ ή κε 

ηνλ άιινλ ηξφπν ε ιέμε θαη ε νκηιία λα πάςνπλ λα είλαη έλαο ηξφπνο λα δεισζεί ην αληηθείκελν 

ή ε ζθέςε θαη λα μαλαγίλνπλ ε παξνπζία απηήο ηεο ζθέςεο κέζα ζηνλ αηζζεηφ θφζκν, λα κελ 

είλαη πηα ην έλδπκά ηεο αιιά ην έκβιεκά ηεο ή ην ζψκα ηεο»
478

. Δδψ ζπλαληάκε ην θνηλφ 

ζεκείν κε ηνλ Merleau-Ponty: ε γιψζζα είλαη ε κέζνδνο ε νπνία ζα καο βνεζήζεη λα βξνχκε ην 

είλαη κέζα ζηνλ ρξφλν. Μέζσ ηεο γιψζζαο ε ζθέςε ζα ζπιιάβεη ηελ ηζηνξηθφηεηά ηεο.  

πσο είδακε, ε δσγξαθηθή ηέρλε έρεη πξσηαξρηθή ζέζε ζηελ αηζζεηηθή θηινζνθία ηνπ 

Merleau-Ponty, σζηφζν δε ζα κπνξνχζε λα αγλνήζεη ηηο ζεσξίεο πνπ αθνξνχζαλ ζηε γιψζζα, 

θαη ιάκβαλαλ ηδηαίηεξε πξνζνρή ηα ρξφληα φπνπ θαη ν ίδηνο αζρνινχληαλ κε ηηο έλλνηεο ηεο 

αληίιεςεο θαη ηεο έθθξαζεο
479

. ηελ ΑΣ κηιά επίζεο γηα γιψζζα ηεο δσγξαθηθήο
480

, ρσξίο λα 

επηδηψθεη απιψο λα πεξάζεη απφ ηε δσγξαθηθή ζηε γιψζζα πξνζπαζεί λα ζπιιάβεη πψο γίλεηαη 

εθηθηφ λα κηιάκε γηα δσγξαθηθή γιψζζα. Χζηφζν, ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηε γιψζζα εληνπίδεηαη 
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Βι. M. Merleau-Ponty, Σεκεία, φ.π., ζ. 125. 
474

«Ο θηιφζνθνο ζηνράδεηαη ηελ εκπεηξία ηνπ θαη ηνλ θφζκν ηνπ». ηνράδεηαη πάληα έρνληαο σο έλαπζκα θάηη, θαη 

απηφ πεξηιακβάλεη ηνλ εαπηφ θαη ηνλ θφζκν κέζα ζηνλ νπνίν βξίζθεη ηνλ εαπηφ ηνπ (βι. φ.π., ζ. 162). 
475

«Ζ νπζία ηεο γιψζζαο θαζνξίδεηαη έηζη απφ ηελ θαηαλφεζε ηεο νπζίαο ηνπ φληνο» (βι. Fr. Dastur, “Martin 

Heidegger”, φ.π., ζ. 176). 
476

Σν «ιέγσ» ζεκαίλεη «δείρλσ», ζηα αξραία γεξκαληθά:sagan, δειαδή «αθήλσ-λα-θαλεί» (βι. απηφζη). 
477

Βι. φ.π., ζ. 179. 
478

M. Merelau-Ponty, Φαηλνκελνινγία ηεο αληίιεςεο, φ.π., ζ. 320. 
479

Κπξίσο κεηά ηνλ Saussure (1857-1913), κε ηηο εμεγήζεηο ηνπ ζηξνπθηνπξαιηζκνχ γηα ηε γιψζζα, θαη αξγφηεξα 

κε ηνλ Wittgenstein (1889-1951) ην ελδηαθέξνλ γηα ηε ζχλδεζε ηεο γιψζζαο θαη ηεο θηινζνθίαο νμχλεηαη.. 

Δληνπίδσ ζην έξγν ηνπ Saussure έλα ζηνηρείν πνπ εκθαλίδεηαη θαη ζηε θηινζνθία ηνπ Merleau-Ponty: ε δηάθξηζε 

ηεο γιψζζαο πξψηνλ, ζε γιψζζα-ζχζηεκα/langue, θαη, δεχηεξνλ, ζηε γιψζζα φηαλ απηή εθδειψλεηαη, γίλεηαη 

νκηιία/parole. ηελ ειιεληθή κεηάθξαζε βξίζθσ ηνπο φξνπο σο νκηινχκελε θαη νκηινχζα γιψζζα αληίζηνηρα. Οη 

δχν, γιψζζα σο ζχζηεκα θαη γιψζζα σο νκηιία αλήθνπλ ζηε ιαιηά (language), δειαδή ηε γιψζζα φπσο απηή 

πξαγκαηψλεηαη ζηε θαζεκεξηλφηεηά καο, ζηε θνηλσληθή καο δξάζε (βι. Μ. Merleau-Ponty, Σεκεία, φ.π., ζ.63). «Χο 

ιαιηά ελλνείηαη ην πεδίν λνεκάησλ ζην νπνίν εληάζζνληαη νη ιέμεηο θαη νη πξνηάζεηο, ην νπνίν ελππάξρεη ζηα 

ζεκεία θαηά ηε ρξήζε ηνπο, ηφζν σο ην παξειζφλ ηνπο, ήηνη ε ηζηνξηθή ηνπο εμέιημε, φζν θαη σο κέιινλ, δειαδή 

σο ε ελδερφκελε ζεκαζηνινγηθή ηνπο εμέιημε» (βι. Αλη. Μπιάηζηνπ, Η έλλνηα ηνπ χθνπο ζηε θηινζνθηθή ζθέςε ηνπ 

Maurice Merleau-Ponty, φ.π., ζ. 59). 
480

Βι. M. Merleau-Ponty, Η Ακθηβνιία ηνπ Cézanne, φ.π., ζ. 19. 
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ηφζν ζηε ΦΑ, φζν θαη ζην ΟΑ, παξ‟ φηη δελ αλήθνπλ ζηα θείκελα αηζζεηηθήο θηινζνθίαο ηνπ. 

Αθφκα θαη φηαλ πξνζσπηθφηεηεο φπσο ν Sartre
481

, εμαίξνπλ ζε θείκελά ηνπο ηε ινγνηερληθή 

γξαθή, θαη ζέηνπλ ζε δεχηεξε κνίξα ηε δσγξαθηθή θαη ηελ πνίεζε
482

, ν Merleau-Ponty επηκέλεη 

λα εζηηάδεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ (θαη) ζηε δσγξαθηθή, αθνχ, φπσο γίλεηαη μεθάζαξν απφ ηηο 

αλαθνξέο ηνπ ζε απηήλ, ε δσγξαθηθή έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ αληίιεςε θαη ηελ αίζζεζε ηεο 

φξαζεο
483

. Γηαηί φκσο ζηξέθνκαη ζηε γιψζζα, έηζη φπσο παξνπζηάδεηαη ζηα αηζζεηηθά θείκελα 

ηνπ Merlau-Ponty, αθνχ θαίλεηαη λα δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζηελ ηέρλε ηεο δσγξαθηθήο; Γηα λα 

κπνξέζνπκε λα ζηεξίμνπκε ηε ζέζε πσο ε δσγξαθηθή είλαη γιψζζα, ηφηε ζα πξέπεη λα βξνχκε 

πφηε θαη πψο ε γιψζζα ζεσξείηαη εθθξαζηηθά πξσηνγελήο, θαη δελ πξνθχπηεη σο ρξήζε ήδε 

έηνηκσλ ζεκαζηψλ. 

Ο Merleau-Ponty επηζεκαίλεη πσο, πξηλ αθφκα ν θφζκνο κεηαθξαζηεί κε θαζνιηθά 

λνήκαηα
484

, φηαλ αθφκα ν άλζξσπνο έςαρλε ηηο εμεγήζεηο ησλ πξαγκάησλ ρσξίο λα 

ελδηαθέξεηαη γηα ηηο εδξαησκέλεο αληηιήςεηο, ε έθθξαζε ήηαλ ήδε ελεξγή. Πξνηνχ ν άλζξσπνο 

αλαγλσξίζεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε ζάξθα ηνπ θφζκνπ, αλαθαιχπηεη ηηο πνιχπιεπξεο φςεηο πνπ 

ηνλ πξνζδηνξίδνπλ θαη νη νπνίεο εκθαλίδνληαη σο απνηέιεζκα ηεο ακθίδξνκεο αληαιιαγήο 

ζεκείσλ κε ηνλ θφζκν. Ζ γιψζζα εληζρχεηαη κε θάζε (απζφξκεηε) επηζηξνθή ζηελ πξψηε 

αληίιεςε, θαζψο ν αλαζηνραζκφο καο σζεί πξνο ηελ αιήζεηα˙ θαη απηή ε δηαδηθαζία 

απνδεηθλχεη -είηε εθθξαζηεί είηε φρη- ηελ εμέιημε ηεο ζθέςεο. Ο αλαζηνραζκφο κνχ πξνζθέξεη 

κηα δηπιή επαθή κε ηηο ζθέςεηο θαη ην ζψκα: ζπκπιεξψλεη ηελ παξνπζία ηνπ ζψκαηφο κνπ ζηνλ 

θφζκν, ελψ θαη ην ζψκα κνπ δίλεη ζηνλ αλαζηνραζκφ ηα κέζα γηα λα εθθξαζηεί απηή ε 

ακνηβαία πεξηρψξεζε. ηελ πξάμε ηεο νκηιίαο ν Merleau-Ponty παξαηεξεί ην εμήο: «επεηδή ην 

ζψκα είλαη κηα δχλακε θπζηθήο έθθξαζεο, κεηαηξέπεη ζε θσλεηηθή εθθνξά κηα νξηζκέλε 

θηλεηηθή νπζία, εθδηπιψλεη ζε ερεηηθά θαηλφκελα ην αξζξσηηθφ χθνο κηαο ιέμεο, εθδηπιψλεη ζε 

παλφξακα ηνπ παξειζφληνο ηελ παιηά ζηάζε ηελ νπνία μαλαπαίξλεη, πξνβάιιεη ζε φλησο 

πθηζηάκελε θίλεζε κηα πξφζεζε θίλεζεο»
485

. Χο ζπλέρεηα απηήο ηεο ζρέζεο, εληνπίδεηαη κηα 

                                                           
481

πσο ζπκβαίλεη ζην θείκελν ηνπ Sartre, Τη είλαη ινγνηερλία (βι. L. Singer, „„M. Merleau-Ponty on the concept of 

style‟‟, ζην The Merleau-Ponty aesthetics reader, ζζ. 233-244, ζ. 241). ηελ ΠΚ ν Lefort επηζεκαίλεη ην εμήο: 

«ρέδην ηνπ Merleau-Ponty, γχξσ ζην 1948-49, ήηαλ ε εθπφλεζε ελφο βηβιίνπ παξεκθεξνχο ηνπο Τη είλαη 

ινγνηελρία ηνπ Sartre, πνπ δε ζα ελείρε κηα „νιφθιεξε δηαιεθηηθή ηεο ινγνηερλίαο, αιιά πέληε ινγνηερληθέο 

αληηιήςεηο: Montaigne, Stendhal, Proust, Breton, Artaud» (βι. M. Merleau-Ponty, Η Πξφδα ηνπ θφζκνπ, φ.π., ζζ. 

14-5). 
482

Ο Heidegger ζεσξεί πνίεζε «κε ηελ επξεία έλλνηα ηνπ φξνπ, θάζε ηέρλε, κνινλφηη ζηελ πνίεζε (σο 

ζπγθεθξηκέλε ηέρλε ηνπ ιφγνπ) αλαγσλξίδεη εμαηξεηηθή ζέζε κεηαμχ ησλ ηερλψλ» (βι. Υ. Μπαλάθνπ-Καξαγθνχλε, 

Τέλρε θαη πξαγκαηηθφηεηα, φ.π., ζ. 123). 
483

«Σν εθθξαζηηθφ ελέξγεκα ηνπ ζψκαηνο, ην νπνίν μεθηλά κε ηελ παξακηθξή αληίιεςε, είλαη ην ίδην πνπ 

δηεπξχλεηαη σο δσγξαθηθή θαη σο ηέρλε. Σν πεδίν ησλ εηθαζηηθψλ ζεκαζηψλ είλαη αλνηθηφ α‟ φηαλ έλαο άλζξσπνο 

εκθαλίζζεθε ζηνλ θφζκν». Ζ ηέρλε, φπνηα κνξθή θαη λα έρεη, έρεη αθεηεξία ηελ αληίιεςε, θαη ε αληίιεςε έρεη 

αθεηεξία ην ζψκα καο κέζα ζηνλ θφζκν. Δίλαη κηα ζρέζε ηαιάληεπζεο, κηα δηαδξνκή πνπ αιιάδεη θαηεχζπλζε 

δηαξθψο, ψζηε λα θηάζεη ζηελ αξρή ηεο θαη πάιη πίζσ ζηνλ θφζκν (βι. M. Merleau-Ponty, Σεκεία, φ.π., ζ. 111). 
484

Αλ ηνπνζεηήζσ ηελ αληίιεςε ζην πξψην ζηάδην ηεο δεκηνπξγίαο, ην δεχηεξν ζα είλαη ε έθθξαζε. Ζ ηειεπηαία 

απνηειεί ην πέξαζκα απφ ην ππνθεηκεληθφ ζην αληηθεηκεληθφ, θαη έηζη αίξεηαη ε δηάθξηζε αηνκηθνχ θαη 

θνηλνχλνήκαηνο. πσο είδακε ζην 1
ν
 θεθάιαην, ν παξάγνληαο θχζε θαη ν παξάγνληαο ηζηνξία καο παξέρνπλ ην 

θαζνιηθά απνδερηφ λφεκα, ην θπξηνιεθηηθφ λφεκα θαηά ηνλ Merleau-Ponty (βι. M. Merleau-Ponty, Η Ακθηβνιία 

ηνπ Cézanne, φ.π., ζ. 47). 
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αθφκε πνπ αθνξά ην ζψκα κνπ θαη ηνλ ρσξνρξφλν: πέξα απφ ηελ αλαγλψξηζε ηνπ ζψκαηνο σο 

δηθφ κνπ, ηαπηνρξφλσο αληηιακβάλνκαη πσο αλήθσ ζηνλ θφζκν, γη‟ απηφ ε ζθέςε κνπ 

δηακνξθψλεηαη δηαξθψο αθνινπζψληαο ηε ξνή ηνπ. Γηαηί φκσο ζε έλα θεθάιαην κε ζέκα ηηο 

ιέμεηο επηζηξέθσ – απζφξκεηα θη εγψ - ζηελ έλλνηα ηεο αληίιεςεο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηεο 

πξψηεο αληίιεςεο; 

Αλ απέδηδα δχν θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ζηνλ θφζκν απηά ζα ήηαλ ν θφζκνο σο θπζηθφ θαη σο 

νξαηφ ηνπίν, κηιψ δειαδή γηα έλα ηνπίν αληηιεπηφ απφ ηνλ άλζξσπν, αιιά θαη ηνλ ρψξν δξάζεο 

ηνπ, αθνχ εθεί βξίζθεη ηνλ εαπηφ ηνπ. πσο εηπψζεθε, ην αληηιεπηφ θέξεη καδί ηελ χπαξμή κνπ 

σο ζψκα: αγγίδνλ θαη αγγηγκέλν, αηζζαλφκελν θαη αηζζεηφ. Γηα ηνλ Merleau-Ponty φζα γλσξίδσ 

έρνπλ θαηαθηεζεί εκπεηξηθά θαη έρνπλ γίλεη αληηιεπηά, αιιά θπξίσο, ππάξρνπλ πιένλ θέξνληαο 

θάπνην λφεκα. Ζ γλψζε κνπ γηα ηα πξάγκαηα πξνήιζε απφ ηελ αηζζεηήξηα επαθή κνπ, αιιά 

απηφ δελ αξθεί. Ζ επεμεξγαζία απηήο ηεο γλψζεο είλαη εμίζνπ απαξαίηεηε. Μπνξψ λα 

επηζηξέςσ ζηα πξάγκαηα, λα θηάζσ ζε έλα λέν λφεκα, αιιά θαη ζηελ εθθξαζηηθή πξάμε. Ζ 

γλψζε γηα ηα πξάγκαηα πξνυπνζέηεη αηζζεηήξηα επαθή κε απηά, νπηηθή ή απηηθή θαηά θχξην 

ιφγν. Δπαλέξρνκαη, ινηπφλ, θαη ελψ επηδηψθσ λα κηιήζσ γηα ιεθηηθή έθθξαζε θαη επηθνηλσλία, 

ζηελ αληίιεςε,θαζψο ν θφζκνο ζηνλ νπνίν αλαθέξνκαη απνηειεί ην αληηιεπηηθφ κνπ πεδίν. Ο 

θφζκνο δελ είλαη θάηη πνπ „λνκίδσ‟ πσο ππάξρεη κε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε κνξθή, αιιά είλαη 

αθξηβψο απηφο κέζα ζηνλ νπνίν δσ θαη ζηνλ νπνίν απνβιέπνπλ νη πξάμεηο κνπ. Οηηδήπνηε κε 

πεξηβάιιεη, ελψ είκαη παξνχζα, δελ απνηειείαπαξαίηεηαδεδνκέλν γηα ηελ χπαξμή κνπ.Δλψ φ,ηη 

είλαη αληηιεπηφ είλαη παξφλ, φρη κφλν κε ηελ θπξηνιεθηηθή ζεκαζία, αιιά (θαη) σο απνηέιεζκα 

αλαζηνραζκνχ ή αλάδπζεο ηνπ λένπ απφ ην παιηφ. Οη ιέμεηο αλήθνπλ ζηα αλαδπφκελα ζεκεία, 

γη‟ απηφ θαη επηδηψθσ λα ηηο πξνζεγγίζσ κέζα απφ ηα θείκελα ηνπ Merleau-Ponty. 

3.1.2 Οη αλεπαίζζεηεο κεηαηνπίζεηο απφ ηηο ζθέςεηο ζηηο ιέμεηο 

ηαλ αλαθεξφκαζηε ζηηο ιέμεηο, ζηελ κεξισπνληηαλή θηινζνθία, πψο αθξηβψο κπνξνχκε λα 

νξηνζεηήζνπκε ηε ζεκαζία ηνπο ζε ζρέζε κε ηηο ζθέςεηο θαη ηε γιψζζα; Αλ νη ιέμεηο είλαη 

ζεκεία, φπσο νη πηλειηέο ζηνλ θακβά, ηφηε ε απνπζία ηνπο ιεηηνπξγεί φπσο ην ιεπθφ ζεκείν 

ζηνλ πίλαθα; Γίλεη δειαδή θσο θαη αλάζεο, κεηέρεη ζην φινλ, ελψ δειψλεη απνπζία; Αο δνχκε 

αξρηθά αλ θαη πψο ν θηιφζνθνο δηαρσξίδεη ηελ νκηιία απφ ηε γιψζζα, αιιά επίζεο πνχ θαη κε 

πνηνλ ηξφπν αλαθέξεηαη ζηε ιαιηά. Γηα ηνλ Merleau-Ponty ε ζχλδεζε κεηαμχ ηεο ιέμεο θαη ηνπ 

δσληαλνχ λνήκαηφο ηεο δελ νθείιεηαη ζε θάπνηνλ εμσηεξηθφ ζχλδεζκν. Αξρηθά, ην λφεκα 

θαηνηθεί ηελ ιέμε θαη ε γιψζζα δελ ζεσξείηαη σο θάηη εμσηεξηθφ ην νπνίν ζπλνδεχεη ηε ζθέςε 

πνπ πξνεγήζεθε
486

. Σν ππνθείκελν παίξλεη ζέζε κέζα ζηνλ θφζκν ησλ λνεκάησλ, αιιά δελ 

ραξαθηεξίδεηαη κφλν απφ ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα ζθέθηεηαη. ηε ΦΑ έρσ έληνλα ηελ αίζζεζε 

πσο, φηαλ ν Merleau-Ponty κηιά γηα γιψζζα θαη λφεκα, θαηαιήγεη ζηελ έλλνηα ηεο ζάξθαο, 

δηφηη ζην ζεκείν φπνπ αλαθέξεηαη ζηε ζχλδεζε ησλ ιέμεσλ, ηεο γιψζζαο θαη ησλ λνεκάησλ 

δίλεη ζηνλ θφζκν κηα ζεκαζία ζπγθεθξηκέλε. Γειαδή, ζεσξεί πσο ν θφζκνο είλαη ν ηφπνο φπνπ 

ε ςπρηθή ή πνιηηηζκηθή δσή δαλείδεηαη ηηο δνκέο απφ ηελ θπζηθή δσή, δηαθξίλεη έλα είδνο 

θαζξέθηηζκα, θαη εθεί φπνπ θαλεξψλεηαη πψο ην ζθεπηφκελν ππνθείκελν έρεη ηηο βάζεηο ηνπ ζην 
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Βι. M. Merleau-Ponty, Φαηλνκελνινγία ηεο αληίιεςεο, φ.π., ζ. 224. 
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έλζαξθν ππνθείκελν
487

. Με πην απιά ιφγηα, ε αλζξψπηλε πξαγκαηηθφηεηα δνκείηαη, αθνινπζεί 

ην κνηίβν, ηεο θπζηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, θαη κέζα ζε απηφλ ην ρψξν ην ελζψκαην ππνθείκελν 

ειεπζεξψλεη ηε ζάξθηλε θχζε ηνπ, αληηιακβάλεηαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε έλαλ θφζκν ηνλ νπνίν 

επεξεάδεη. Ο θφζκνο είλαη ην πεδίν ζθέςεο θαη δξάζεο καο, θαη ε αλεμάληιεηε πεγή λνήκαηνο 

γηα απηέο, ν ηφπνο φπνπ αλαγλσξίδνπκε ηε δπλαηφηεηά καο λα εηζάγνπκε, λα εληζρχνπκε θαη λα 

αληαιιάδνπκε λνήκαηα κε ηνπο άιινο θαη ηα πξάγκαηα. Ζ γιψζζα δίλεη κνξθή ζηελ αληαιιαγή 

απηή, θαη „εμεγείηαη‟ εληαζζφκελε ζηνλ θφζκν ζηνλ νπνίν αλήθεη. Με ελδηαθέξεη, ινηπφλ, ην 

αλεπαίζζεην γηα εκάο, θαη ηνπο άιινπο, πέξαζκα απφ ηηο ιέμεηο ζηηο ζθέςεηο, θαη ην αληίζηξνθν, 

θαζψο είηε κηιψ είηε αθνχσ ε επηθνηλσλία είλαη εθηθηή (ή θαη αλαπφθεπθηε). 

Ξεθηλψ έρνληαο σο δεδνκέλν πσο ν θφζκνο δελ θπξηαξρείηαη απφ ηε ζθέςε, δηφηη δελ κπνξεί 

λα θξηζεί σο ζηαζεξφ ζχλνιν. Δίλαη κελ έλαο θφζκνο θνηλφο γηα ηηο ππάξμεηο πνπ ηνλ θαηνηθνχλ, 

θαη ζπκκεηέρνπλ ζε απηφλ, αιιά δελ κπνξεί λα νξηνζεηεζεί. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηελ 

αιήζεηα: φηαλ ηελ εληνπίδσ πξέπεη λα θαηαλνψ πσο δελ ππάξρεη ηέινο ζηε ζεκαζία ηεο, γηαηί κε 

θάζε λέα αληίιεςε, ζε θάζε αλαζηνραζκφ, ελδέρεηαη λα δηακνξθσζεί. Δίκαζηε ζηνλ θφζκν θαη 

απηφ ζεκαίλεη πσο είκαζηε ππάξμεηο εθθξαζηηθέο. ηελ κεξισπνληηαλή θηινζνθία ην ελζψκαην 

ππνθείκελν είλαη αδχλαην λα δεη ρσξίο λα επηζπκεί λα εθθξαζηεί, γηαηί ηφηε ζα απνηεινχζε κφλν 

έλαλ απνδέθηε κελπκάησλ, κηα χπαξμε κηζή -ζα έθιεηλε ηα κάηηα ρσξίο λα δεη ηελ αληαλάθιαζή 

ηνπ ζηνλ θφζκν. Ζ νκηιία είλαη έλα παξάδεηγκα ηεο δηπιήο ζπκκεηνρήο καο ζηνλ θφζκν: 

ιακβάλνπκε θαη επηζηξέθνπκε κελχκαηα, είκαζηε ν πνκπφο θαη ν δέθηεο ησλ λνεκάησλ ηελ ίδηα 

ζηηγκή. Αλ δερηνχκε, ινηπφλ, πσο ην ζψκα καο εληζρχεη ηηο ζθέςεηο λα πεξάζνπλ απφ ην βάζνο 

ζηελ επηθάλεηα, πσο ρσξίο ην ζψκα δελ πξαγκαηψλεηαη εαληίιεςε, ηφηε θαηαλννχκε ην ξφιν 

ηεο γιψζζαο γηα ηελ έθθξαζε ζην έξγν ηνπ Merleau-Ponty.  

Ο θφζκνο πνπ κέλεη λα απνθαιπθζεί, ε δνκή ηνπ βσβνχ θφζκνπ, απνθαιχπηεηαη κέζσ ηεο 

γιψζζαο: ην αληηθείκελν ηνπ βηψκαηνο είλαη έλα νκηινχκελν βίσκα, αθφκα θαη ε ίδηα ε φξαζε 

δνκείηαη σο κηα γιψζζα, αθνχ θξίλεηαη σο επηζηξνθή ζηα ίδηα ηα πξάγκαηα
488

. Ο θφζκνο 

αλαδεηά ηνλ δηθφ ηνπ ιφγν θαη ηελ εθθξαζηηθή εθπιήξσζε. Αλ δνχκε ηνλ θφζκν σο έλα θείκελν 

πξνο αλάγλσζε, ηφηε ν αληηιεπηφο θφζκνο είλαη γηα ηνλ Merleau-Ponty ν ελδηάζεηνο ιφγνο
489

 

πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν. Ζ επηζηξνθή ζηελ αληίιεςε επηβάιιεηαη, θαζψο απηή 

ζα απνθαιχςεη ζε καο πσο εηπσκέλν θαη κε είλαη ζεκεία νξαηά θαη αφξαηα, ηα νπνία 

επαιεζεχνπλ ηελ ακθίδξνκε ζρέζε καο κε ηνλ θφζκν˙ ζεκεία πνπ επηβεβαηψλνπλ πσο είκαζηε 

ζάξθα ηεο ζάξθαο ηνπ θφζκνπ
490

. Ζ ζθέςε δελ κε θαζηζηά δσληαλφ, αιιά ρξεηάδνκαη ηνλ ιφγν 
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Βι. M. Merleau-Ponty, Σεκεία, φ.π., ζ. 14. 
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Ο θηιφζνθνο καο ζπκβνπιεχεη θαη πάιη λα κπνχκε ζηε ζέζε ηνπ θαιιηηέρλε. ζα γίλνληαη αληηιεπηά απφ ηηο 

αηζζήζεηο δε ζα πξέπεη, καο ζπκβνπιεχεη ν Merleau-Ponty, λα ηα θαηαλννχκε απιψο σο αληηθείκελα, αιιά σο ηνπο 

ηξφπνπο πνπκαοδίλνπλ βνεζεηηθά ηα πξάγκαηα γηα λα ηα δνχκε αιιηψηηθα, είλαη νη «δηαζηάζεηο πνπ κπνξνχλ λα 

ηνλ βνεζήζνπλ λα εηζρσξήζεη [ν θαιιηηέρλεο] ζηελ θαξδηά ησλ πξαγκάησλ, λα απειεπζεξψζεη ηε βσβή ζεκαζία-

ελδηάζεην ιφγν- ηνπ πξσηαξρηθνχ θαη αλεμάληιεηνπ πεδίνπ ηεο εκπεηξίαο». Ο δξφκνο ηεο έθθξαζεο πξέπεη λα 

γεκίζεη απφ ην θείκελν ηνπ θφζκνπ πνπ βξίζθεηαη θξπκκέλν (βι. M. Merleau-Ponty, Η Ακθηβνιία ηνπ Cézanne, 

φ.π., ζζ. 20-21). 
490

«Πξέπεη λα επηζηξέςνπκε ζηελ αληίιεςε, φρη επεηδή ε ζρέζε καο κε ηνλ θφζκν νξίδεηαη απφ απηήλ πξηλ αθφκε 

κηιήζνπκε, πξηλ αθφκε ζθεθηνχκε, αιιά γηαηί κέζα ζηε κηιηά, κέζα ζηε ζθέςε βξίζθεηαη θπιαθηζκέλε ε ιήζε ηνπ 
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ψζηε λα κπνξέζσ λα γίλσ απηφο πνπ αθνχεη θαη αθνχγεηαη. Ζ κηιηά έρεη λφεκα, είλαη κηα 

νκηινχζα δχλακε, ε νπνία καο βνεζά λα αλαγλσξίζνπκε πψο ηα νξαηά ίρλε είλαη ηα ζεκεία κηαο 

ζεκαζίαο πνπ θηλείηαη δηαξθψο
491

. Ζ κηιηά δελ ιεηηνπξγεί κε ζθνπφ λα πεη ή λα ζεκάλεη ηηο 

ζθέςεηο, αιιά ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα ακθίδξνκε θίλεζε, κηα δηπιή δηέιεπζε απφ ηηο ζθέςεηο 

ζηε κηιηά. Έηζη, ν Merleau-Ponty, θαηαιήγεη πσο ε γιψζζα απνηειεί κπζηήξην, αθνχ «θαίλεηαη 

ινηπφλ πσο δελ κπνξνχκε λα κηιήζνπκε γηα ηελ αθξηβή γλψζε (…) ηεο γιψζζαο»
492

. Αθφκε, 

ζην ΟΑ παξαιιειίδεη ην θσο κε ηε γιψζζα: φπσο ην θσο έηζη θαη ε γιψζζα έρεη επίπεδα θαη 

δηαζηάζεηο, είλαη έλα ζχζηεκα γξακκψλ πνπ έρεη δχλακε. Σν ζχλνιν ησλ γξακκψλ δελ καο δίλεη 

κφλν απηφ πνπβιέπνπκε, αιιά είλαη ηα ίδηα ηα ζεκεία ζχκθσλα κε ηα νπνία εκείο βιέπνπκε
493

. 

πσο ην νξαηφ, ε γιψζζα είλαη εμίζνπ έλα ζχζηεκα δηαθνξψλ, ε νπνία φληαο δσληαλή -ελ 

ελεξγεία ιφγνο/νκηινχκελε ιαιηά
494

, φπσο δηαθξίλεη ν θηιφζνθνο- κπνξεί λα ζπιιάβεη ζηηο ίδηεο 

ηηο γξακκέο ηεο δχλακεο θαη ηεο θίλεζεο θάηη αφξαην, ην νπνίν δελ έρεη ζεηηθφ πεξηερφκελν 

ζθέςεο, αιιά είλαη κάιινλ θάηη πνπ δελ έρεη γίλεη ζθέςε. Αιιά ε νκηινχζα ιαιηά, απηή ηεο 

ινγνηερλίαο, ηεο ζπδήηεζεο θαη ηεο θηινζνθίαο, ε νπνία θαηέρεη λνήκαηα ιηγφηεξν παξά απφ 

απηά πνπ ηελ δηαθαηέρνπλ, δελ κηιά γη‟ απηφ, αιιά ην κηιά, ή κηιά δηακέζνπ απηνχ, ή ην αθήλεη 

λα κηιήζεη θαη λα κηιήζεη κέζα καο, δηαπεξλφληαο ην παξφλ καο
495

. Ζ πξαγκαηηθά εθθξαζηηθή 

γιψζζα είλαη ν ίδηνο ν θφζκνο: είλαη κέξνο ηεο κνξθηθήο ξνήο ηνπ θφζκνπ, θαη φρη 

απνζηαζηνπνηεκέλε ζεκαζία. Ζ γιψζζα „εμεγείηαη‟ εληαζζφκελε ζηνλ θφζκν ζηνλ νπνίν 

αλήθεη, θαη φρη ν θφζκνο απφ έλα ζχζηεκα λνεκάησλ. 

Πξηλ ηελ νκηιία έρνπκε ηε βνπβή ζθέςε
496

, ε νπνία πξνεγείηαη απηνχ πνπ ζα πάξεη φλνκα, 

κέζσ ησλ ιέμεσλ θαη ησλ εηθφλσλ. Κάζε ελέξγεηα κεηαηξνπήο ηεο γιψζζαο ζε κέζν 

επηθνηλσλίαο, θαη εθθνξάο ηεο ζθέςεο, κε ζθνπφ λα γίλεη θαηαλνεηφ απηφ πνπ βξίζθεηαη βνπβφ, 

ηζαθίδεη ηε ζθέςε. Κάζε θνξά πνπ εθθέξσ ιφγν εθθξάδσ κηα εζσηεξηθή πηπρή κνπ, ε νπνία 

ζπάεη ζε ρίιηα θνκκάηηα, ζθνξπίδεη ζε φζα πξάγκαηα είλαη αλνηρηά λα ηελ δερηνχλ θαη λα 

επηθνηλσλήζνπλ καδί κνπ. Δθηεζεηκέλνη ζηελ ηξηβή ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, δελ 

αληηιακβαλφκαζηε ηε κνλαδηθφηεηα ηεο εθθνξάο ηνπ ιφγνπ. Αλ πξνρσξήζνπκε έλα βήκα 

παξαθάησ, κπνξνχκε λα αληηιεθζνχκε θάζε καο ζθέςε σο ζπλνκηιία κε ηνλ εαπηφ καο. πσο 

νη ζθέςεηο γίλνληαη ιφγηα, νη ιέμεηο κπνξνχλ λα γίλνπλ εθ λένπ ζθέςεηο κέζσ ηνπ 

αλαζηνραζκνχ– κηα επαλάιεςε ζηνηρείσλ πνπ δχλαηαη λα δψζεη θάηη θαηλνχξην. Αθνχγνληαο, 

γηα παξάδεηγκα, κηα ιέμε-ζεκείν ζε κηα πξφηαζε-ζχλνιν ζεκείσλ, αληηιακβάλεζαη ηηο 

πξννπηηθέο πνπ έρεη: ηηο πνηθίιεο θαη πνιχπιεπξεο ζεκαζίεο πνπ κπνξεί λα πάξεη ζηε ζθέςε 
                                                                                                                                                                                           

ζαξθηθνχ δεζκνχ πνπ ζπλνδεχεη πάληα ηελ πίζηε καο ζηνλ θφζκν» (βι. Cl. Lefort., “Μ. Merleau-Ponty”, φ.π., ζ. 

277). 
491

«Να θαζνξίδνπκε απηή ηε ζεκαζία πνπ δελ είλαη ηίπνηε άιιν απ‟ απηή ηε κνλαδηθή θίλεζε ηεο νπνίαο ηα ζεκεία 

είλαη ην νξαηφ ίρλνο» (βι. M. Merleau-Ponty, Σεκεία, φ.π., ζ. 161). 
492

Βι. φ.π., ζ. 163. 
493

Βι. M. Merleau-Ponty, The Visible and the invisible, φ.π., ζ. li 
494

ην ζεκείν απηφ επαλέξρνκαη ζε κηα κηθξή αλαθνξά πνπ έγηλε ζηελ αξρή ηεο εξγαζίαο. ηνλ Merleau-Ponty ε 

ιαιηά αληηζηνηρεί, ζην πξσηφηππν γαιιηθφ θείκελν, ζηε ιέμε langage, ε νκηιία ηε ιέμε parole θαη ε γιψζζα ηε 

ιέμε langue. Δπηζεκαίλσ επίζεο πσο ν Γηψξγνο Φαξάθιαο κεηαθξάδεη ηηο εθθξάζεηο paroleparlée θαη 

paroleparlante νκηινχκελε νκηιία θαη νκηινχζα νκηιία αληηζηνίρσο (βι. M. Merleau-Ponty, Σεκεία, φ.π., ζ. 63). 
495

Βι. M. Merleau-Ponty, The Visible and the invisible, φ.π., ζ. liii. 
496

Βι. M. Merleau-Ponty, Σεκεία, φ.π., ζζ. 32-33. 
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αλάινγα κε ην πεξηθείκελν ζην νπνίν εληάζζεηαη. Σα θαζεκεξηλά πξάγκαηα κπνξνχλ λα 

απνδνζνχλ κε ηηο πην απιέο ιέμεηο, αθνχ ε εηθφλα ηνπο είλαη ην ίδην θαζαξή κε ηηο ιέμεηο πνπ ηηο 

πεξηγξάθνπλ. Λέμεηο νη νπνίεο απνηεινχλ ηηο «θαζαξέο πεξηπηψζεηο ηεο έθθξαζεο»
497

, φπσο 

γξάθεη ν Merleau-Ponty, δηεπθξηλίδνληαο πσο απηφ ζπκβαίλεη φηαλ ε ιέμε απνδίδεη ηελ εηθφλα, 

γηα παξάδεηγκα πξάγκαηη απηφ πνπ βιέπσ είλαη έλα θφθθηλν ινπινχδη, θαη έηζη ε εηθφλα κε ηε 

ζεηξά ηεο επηβεβαηψλεη ηε ιέμε. 

Τπάξρεη φκσο θαη κηα δεχηεξε εθθξαζηηθή πεξίπησζε, φπνπ ε γιψζζα αλαθέξεηαη ζηα 

πξάγκαηα θαη ζηηο ηδέεο, θαη αθνξά ζην λα εθζέζεη, λα παξνπζηάζεη, λα δειψζεη πξφζσπα θαη 

θαηαζηάζεηο. Ζ έθθξαζε κέζσ ηνπ ιφγνπ, πέξαλ ησλ θαζηεξσκέλσλ λνεκάησλ πνπ δίλνπλ νη 

ιέμεηο, «είλαη ηθαλή λα ζεκαίλεη θάηη πνπ πνηέ θαλείο δελ είδε»
498

. Γελ κηιάκε κφλν γηα φζα 

βιέπνπκε ή πηζαλφλ ζα δνχκε θάπνηε, αιιά ιέκε ιέμεηο πνπ δελ έρνπλ ζρήκα, βάζνο ή ρξψκα, 

θαη δελ αλαθέξνληαη ζε αληηθείκελα. ηελ πεξίπησζε απηή ππάξρεη έλαο δεχηεξνο δηαρσξηζκφο. 

Αξρηθά, ππάξρνπλ ηδέεο πνπ ήδε καο έρνπλ εληππσζεί θαη, ρξεζηκνπνηψληαο ιέμεηο, 

θαηαθέξλνπκε λα κνηξαδφκαζηε ην ίδην λφεκα κε ηνπο αθξναηέο ηεο κηιηάο καο, δειαδή έρνπκε 

ην ζρήκα έηνηκν πξνο ρξήζε. Χζηφζν, είλαη θαη θάπνηεο ιέμεηο πνπ, πεξηζζφηεξν απφ άιιεο, 

εκθαλίδνληαη αιιηψο: ελψ ηηο αθνχλ θη άιινη, κεξηθνί αλαθαιχπηνπλ πεξηζζφηεξεο πιεπξέο 

ηνπο. Ίζσο απηφ ζπκβαίλεη πεξηζζφηεξν κε ιέμεηο πνπ εθθξάδνπλ ζπλαηζζήκαηα, αθνχ ην ζψκα 

δελ είλαη απιψο θάηη πνπ έρνπκε αιιά θάηη πνπ είκαζηε θαη ηα αηζζήκαηά καο γηα ηνπο άιινπο 

δελ είλαη κφλν ιέμεηο πνπ δειψλνπλ κηα θαηάζηαζε, αιιά έρνπλ βάζνο πνπ κεξηθέο θνξέο δελ 

ρσξάεη λα εθθξαζηεί. Οη ιέμεηο, ελ ηέιεη, ρξσκαηίδνληαη. Απηή ε αιιηψηηθε θαηαλφεζε ηεο 

ιέμεο, σο ζεκείν ηνπ θφζκνπ, καο παξαπέκπεη ζηελ πξσηνηαγήαληίιεςε, αιιά θαη ζην νλ πνπ 

βηψλεη ηνλ θφζκν. Βεβαίσο, ζε φιεο ηηο ζηηγκέο ηεο έθθξαζεο, ην παιηφ ζηνηρείν ζπγθξαηεί ην 

λέν, θαη αθφκε ην θαηλνχξην λφεκα εληζρχεη ην πξνυπάξρνλ ζε θάζε εκθάληζή ηνπ. 

Κάζε ιέμε πνπ έγηλε αηζζεηή ζηνπο άιινπο, αιιά θαη ζε κέλα, κπνξεί λα μεθχγεη απφ ηα φξηά 

ηεο, λα αιιάμεη ζεκαζία θαη ππξήλα, λα θαηαιάβεη έθηαζε κέζα κνπ ή λα εθηνπηζηεί. 

Παξαηεξείηαη έλα δηαξθέο πέξαζκα απφ ην έλα ζην άιιν, πνπ θαηαιήγεη ζηελ έθθξαζε: ιέμεηο, 

γιψζζα θαη ζθέςεηο πεξλάλε ε κηα κέζα απφ ηελ άιιε. Οκηιία θαη ζθέςε δηαηεξνχλ κηα ζρέζε 

ακνηβαίαο εμάξηεζεο, ρσξίο λα επηθαιχπηνπλ ε κηα ηελ άιιε, αιιά κάιινλ ε κία αλαγελλά ηελ 

άιιε. Άιισζηε ε ζθέςε δελ κπνξεί λα απηνζπληεξεζεί. Ζ αλάγθε λα κηιήζνπκε πξνθχπηεη σο 

αβίαζηε έιμε γηα έθθξαζε φζσλ πεξηέρνληαη ζηηο ζθέςεηο, θαη, θαζψο απηέο ελεξγνχλ, νη ιέμεηο 

εθθέξνληαη. Οη ιέμεηο πνπ έρνπλ λφεκα, θαη νδεγνχλ ζε κηα πξάμε, εκπεξηέρνπλ ηφζν ηε 

ζθεπηφκελε νκηιία φζν θαη ηελ νκηιία ηεο ζθέςεο
499

, έηζη ε πξάμε δελ νθείιεηαη απιά ζηελ 

ζπλάληεζε ιφγνπ θαη ζθέςεο. θεπηφκελε νκηιία θαη νκηινχζα ζθέςε βξίζθνληαη ζε 

παξάιιειε ηξνρηά, θαη ην λφεκα απνηειεί ην κεζνδηάζηεκα πνπ ηηο ελψλεη. ηαλ επηθνηλσλνχκε 

κε άιια ζψκαηα, έρνπκε εθείλν πνπ αθνχγεηαη απφ ηνλ άιινλ ή εκέλα, θαη εθείλν πνπ 

ζθεθηφκαζηε, εθείλν πνπ ιακβάλεη ν άιινο θαη ην δηθφ καο λφεκα. Ζ έθθξαζε ελψλεη ηα δχν ζε 

κηα πνξεία ηαιάληεπζεο θαη ζπλερνχο πεξάζκαηνο απφ εθείλνλ πνπ κηιά (θαη δελ είκαη πάληα 
                                                           
497

Βι. M. Merleau-Ponty, Η Πξφδα ηνπ θφζκνπ, φ.π., ζ. 21. 
498

Απηφζη. 
499

Βι. M. Merleau-Ponty, Σεκεία, φ.π., ζ. 35. 
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εγψ απηφο) ζηνλ άιιν πνπ αθνχεη. ζα ιέγνληαη, γηα λα έρνπλ έλα ζηνηρείν θαηλνχξην, ζαθψο, 

αλήθνπλ ζε έλα λφεκα αλάγιπθν ηνπ πξνεγνχκελνπ. χκθσλα κε ηνλ Merleau-Ponty έρνπκε ην 

απηνλφεην θαη απηφιεθην, δειαδή εθείλν ην νπνίν, απφ ηε ζηηγκή πνπ ην βιέκκα κνπ ζπλαληά 

ην αηζζεηφ, γελλά ηε ιέμε, νδεγψληαο κε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε θαηνλνκαζία. Έρνπκε επίζεο ην 

ιεθηέν, ην νπνίν δελ έρεη αθφκα απνθηήζεη ηε βεβαηφηεηα απηνχ πνπ θαηνλνκάδεη
500

. 

Καηαιήγνπκε πσο, φ,ηη ζθέθηνκαη θαη γίλεηαη νκηιία (εηπσκέλεο ζθέςεηο κε λφεκα), έρεη ηε 

δχλακε λα δεκηνπξγήζεη εηθφλεο ζε φπνηνλ γίλεηαη αθξναηήο κνπ. Πξνζνρή! Σν δεηνχκελν δελ 

είλαη απιψο λα κηιήζνπκε ηηο ζθέςεηο καο, αιιά λα πάκε έλα βήκα παξαπέξα, λα εθθξαζηνχκε: 

λα αλαθαιέζνπκε ην ππάξρνλ λφεκα θαη λα ην επηζηξέςνπκε, θαη έηζη λα δνζεί, φπσο γξάθεη ν 

Merleau-Ponty, έλαο «λένο δείθηεο θακππιφηεηαο»
501

. Ο θηιφζνθνο πξνηείλεη ηελ έλσζε (ή 

επηθάιπςε) ησλ δχν, δηφηη απηφ γηα ην νπνίν πξνζδνθψ έλα λφεκα -ιεθηέν- αλήθεη ζην ζψκα 

κνπ, θαη κπνξεί λα εθθξαζηεί, λα γίλεη απηφ-ιεθην. Σν ζψκα κνπ «δελ είλαη απιά έλα αδξαλέο 

πεξίβιεκα θάπνηνπ θαξηεζηαλνχ εγψ, ην νπνίν ιακβάλεη θαη κεηαδίδεη λφεκα»
502

. Δλ ηέιεη, ε 

νκηιία είλαη εθείλε πνπ παξέρεη ζηε ζθέςε κνπ ην πιενλέθηεκα λα εθηείλεηαη, θαη λα δίλεη ζηνλ 

νξίδνληα ησλ λνεκάησλ κνπ πνιιαπιέο δηαζηάζεηο κέζσ ησλ ιέμεσλ. Έρνπκε εθείλν πνπ 

ιέγεηαη, απφ εκάο ή ηνπο άιινπο, θαη αθνχγεηαη, έρνπκε φκσο θαη εθείλν πνπ ζθεθηφκαζηε. Σε 

ζεκαζία ηνπ άιινπ θαη ην λφεκα ην δηθφ καο, θαη ε έλσζε, ζηελ νπνία αλαθέξζεθα πην πάλσ, 

έξρεηαη εδψ λα εμεγεζεί: «Αλ φκσο ην ζεκείν είλαη κφλν κηα νξηζκέλε απφζηαζε κεηαμχ 

ζεκείσλ, ε ζεκαζία κηα φκνηα απφζηαζε κεηαμχ ησλ ζεκαζηψλ, ηφηε ε ζθέςε θαη ε νκηιία 

επηθαιχπηνληαη ζαλ δχν αλάγιπθα»
503

. Έρνπκε είηε ηελ αλεμάξηεηε-παξάιιειε πνξεία ηνπο, 

φπνπ ην λφεκα βξίζθεηαη ζηηο απνζηάζεηο κεηαμχ ηνπο, είηε ηελ αιιειν-επηθάιπςε ηνπο κε ην 

λφεκα λα απέρεη ίζε απφζηαζε απφ ηε ζθέςε θαη ηελ νκηιία. Σν δεηνχκελν φκσο εμαθνινπζεί 

λα είλαη ε έθθξαζε: εθεί φζα ιέγνληαη εκπεξηέρνπλ θάηη θαηλνχξην, ελψ αλήθνπλ ζε έλα λφεκα 

„αλάγιπθν‟ ηνπ πξνεγνχκελνπ. Γηα ηνλ Merelau-Ponty επηδηψθνπκε είηε ηελ επηθάιπςε ή ηελ 

δηαηνκή ηεο ζθέςεο απφ ηελ νκηιία
504

. ,ηη θνηηψ, εθφζνλ ην αληηιακβάλνκαη κπνξψ λα ηνπ 

δψζσ κηα ζεκαζία, θαη φζα ζθέθηνκαη θαη γίλνληαη νκηιία, ρηίδνπλ εηθφλεο ζε φ,ηη γίλεηαη 

δέθηεο ησλ ιεγφκελψλ κνπ. Πην απιά, φζα κπνξψ λα αληηιεθζψ θαη λα επηζπκήζσ έρνπλ 

λφεκα, φζα κπνξψ λα ζθεθηψ έρνπλ λφεκα, γηαηί ζε απηά έζηξεςα ην βιέκκα κνπ. 

3.1.3 Οκηινχκελε θαη νκηινχζα ιαιηά 

Κακία ζθέςε δελ αξθεί, δελ ζηέθεη απηφλνκε, αιιά ρξεηάδεηαη ηηο ιέμεηο γηα λα παξνπζηαζηεί 

σο έρεη: «ε ζθέςε ή ε ζθέςε θαη ε νκηιία αιιεινπξνεμνθινχληαη»
505

, ππάξρνπλ 

αληηθαζηζηψληαο ε κηα ηελ άιιε. Μεηαθεξφκαζηε απφ ην έλα ζεκείν ζην άιιν αλεπαίζζεηα, ε 

ζχλδεζή ηνπο είλαη ζρεδφλ αφξαηε. Ζ κηα θξαηά ηελ άιιε ζηελ επηθάλεηα, «βιάζηεζε απφ 

                                                           
500

Βι. M. Merleau-Ponty, Η Πξφδα ηνπ θφζκνπ, φ.π., ζ. 21. 
501

Βι. M. Merleau-Ponty, Σεκεία, φ.π., ζ. 35. 
502

Harry Adams, „Expression‟, Merleau-Ponty Key Concepts, ed. Rosalyn Diprose& Jack Reynolds, Routledge 

Taylor & Francis Group, New Yourk, 2014, ζ. 154 
503

Βι. M. Merleau-Ponty, Σεκεία, φ.π., ζ. 35. 
504

Απηφζη. 
505

Βι. φ.π., ζ. 33. 
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ιφγηα κε λεπξψζεηο ηηο ζθέςεηο»
506

. ,ηη κπνξψ λα ζθεθηψ ζηεξίδεηαη ζην λφεκα ησλ ιέμεσλ, 

θαη απηφ ην νπνίν δηαιέγσ λα εθθξάζσ κέζσ απηψλ˙ νη ιέμεηο είλαη ην κέζν θαη ην απνηέιεζκα 

ηελ ίδηα ζηηγκή. Ζ νκηιία έιθεηαη απφ ηηο ζθέςεηο, θαη εθπιεξψλεηαη απφ απηέο. Γελ επηθξαηεί 

θακία, νχηε ε ζθέςε επηβάιιεηαη ζηηο ιέμεηο νχηε νη ιέμεηο εθθέξνληαη απεξίζθεπηα. Ο Merleau-

Ponty ην ιέεη μεθάζαξα: δελ ππάξρεη πξνηεξαηφηεηα, δελ ππάξρεη επηινγή ηεο ζθέςεο έλαληη ηεο 

νκηιίαο˙ ε νκηιία δελ είλαη δεπηεξεχνπζα ή δεπηεξνγελήο
507

. Γηα παξάδεηγκα, ζηνλ Freud ε 

γιψζζα δε ζα είρε ηε δσηηθή ζεκαζία πνπ ηεο απνδίδνπκε, αλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ήηαλ ε 

πξάμε ηεο ζθέςεο καο, ν „αλαδηπιαζηαζκφο‟ ηεο ζθέςεο πνπ γελλά κηα λέα. Γηα ηνλ Merleau-

Ponty φκσο, ελφζσ κηιψ ζπληειψ κηαλ ελέξγεηα θαη ε ζθέςε, επίζεο δσληαλή, εληνπίδεη ηηο 

ιέμεηο
508

. Γελ πθίζηαηαη θάπνηα απζππαξμία ελφο επηπέδνπ θαζαξψλ λνεκάησλ, ζπιιήςεσλ, ζα 

ιέγακε, πνπ θηάλνπλ ζηελ αιήζεηα «θφβνληαο δξφκν», δειαδή ρσξίο κεζνιάβεζε ηεο 

πξαγκαηηθήο πεξηπέηεηαο ηεο γισζζηθήο έθθξαζεο ηεο ζθέςεο κνπ. Με άιια ιφγηα, δελ ππάξρεη 

θάπνηα εζσηεξηθή, θαζαξά πλεπκαηηθή, δηαδξνκή πνπ ζα κε νδεγήζεη ζηελ αιήζεηα, ε νπνία ζα 

εθθξαδφηαλ ζε δεχηεξν ρξφλν, έπεηηα απφ ηε λνεηηθή ζχιιεςή ηεο. Μάιινλ, ε ζθέςε 

δηακνξθψλεηαη θαηά ηελ έθθξαζή ηεο, θαη, αθνχ δελ κπνξεί λα ππάξμεη έμσ απφ ηνλ θφζκν, σο 

γεγνλφο αλεμάξηεην, ηφηε παξακέλεη αηειήο. ηε ζθέςε ελππάξρεη θάηη πνπ κέλεη λα εηπσζεί.  

Ζ γιψζζα έρεη δνκή, λνεηηθή δνκή, σζηφζν δελ ιεηηνπξγνχκε κεραληθά αθφκα θαη 

αλφινηαθνινπζνχκε θάπνηνπο θνηλνχο γισζζηθνχο θαλφλεο. ηαλ κηιψ νη ιέμεηο δηαδέρνληαη ε 

κηα ηελ άιιε, αλαπφθεπθηα νδεγνχκαη ζε ζθέςεηο,κέζα ζηηο νπνίεο βξίζθσ ηνλ εαπηφ κνπ. 

Γιψζζα θαη ζθέςε, ιέμεηο θαη λφεζε, δελ ππάξρνπλ μέρσξα ή δηαδνρηθά, 

αιιεινεπηθαιχπηνληαη, δαλείδεη θαη δαλείδεηαη ε κηα απφ ηελ άιιε˙ άιισζηε βξίζθνληαη ζε 

ρψξν θνηλφ, θαη ρξφλν ην ίδην ξεπζηφ. ην ζεκείν απηφ επηζηξέθσ ζηηο ζέζεηο ηνπ Merleau-

Ponty, ζρεηηθά κε ηε ιαιηά θαη ηελ νκηιία. Ζ ιαιηά/langage
509

 κπνξεί λα νξηζηεί σο ε ήδε 

έηνηκε γιψζζα, ε γιψζζα κε ηελ ζπκβαηηθή ζεκαζία, απηή πνπ δελ κπνξεί λα καο μαθληάζεη 

θηάλνληαο ζε έλα λέν λφεκα. Ζ νκηιία κπνξεί λα νξηζηεί σο ε έθθξαζε ηνπ θαηλνθαλνχο, απηή 

πνπ κέζσ ησλ ιέμεσλ αλαδηαηάζζεη ην ηνπίν φζσλ κέρξη ηφηε είραλ κεηαθξαζηεί εθθξαζηηθά. 

ηα θηινζνθηθά δνθίκηα πνπ ζπλαληάκε ζηα Σεκεία, ν Merleau-Ponty, δηαρσξίδεη ηε γιψζζα ζε 

νκηινχκελε θαη νκηινχζα ιαιηά
510

. ηαλ εθθξάδνκαη βξίζθνκαη θάπνπ αλάκεζα ζηε 

                                                           
506

Απηφζη. 
507

Βι. φ.π., ζ. 33-4. 
508

«Ζ ελεξγνχζα νκηιία ζε βάδεη ζε ζθέςεηο θαη ε δψζα ζθέςε βξίζθεη δηα καγείαο ηηο ιέμεηο ηεο» (βι. φ.,π., ζ. 34). 
509

Γηα ηνλ θηιφζνθν ε ζθέςε κπνξεί λα κεηαθξαζηεί ζε νκηιία κε λφεκα ή ζε ιαιηά: «Τπάξρεη ε νκηιία κε λφεκα 

πνπ ιέγεηαη ζθέςε –θαη ε απνηπρεκέλε πνπ ιέγεηαη ιαιηά» (βι. απηφζη). 
510

Ο Merleau-Ponty νξίδεη ηελ νκηινχκελε ιαιηά σο ην ζχλνιν ησλ ιέμεσλ νη νπνίεο ιέγνληαη. Με ηνλ φξν 

νκηινχζα (ή ελεξγφο) ιαιηά αλαθέξεηαη ζηηο ιέμεηο πνπ δελ αθνχγνληαη πάληα, ζπλππάξρνπλ ή δηαρσξίδνληαη 

κεηαμχ ηνπο, αλάινγα κε ηελ «νξηδφληηα ή πιάγηα ζεκαζία πνπ ζέινπλ λα εθθξάζνπλ (βι. M. Merleau-Ponty, 

Σεκεία, φ.π., ζ. 120). Κάλεη ηνλ δηαρσξηζκφ αλάκεζα ζηελ νκηινχκελε θαη ηελ νκηινχζα ιαιηά, πξνζπαζψληαο λα 

δηαθξίλεη ηα θαλεξά ζεκεία ηεο γιψζζαο απφ απηά πνπ εληζρχνπλ ζησπειά ηελ έθθξαζε, ε νπνία ηειηθά είηε ζα 

πάξεη ηε κνξθή ιέμεσλ είηε ζα παξακείλεη ζηηο ζθέςεηο. Ζ νκηινχκελε ιαιηά ζα κπνξνχζε λα νξηζηεί σο κηα 

γιψζζα πνπ πξαγκαηψλεη ηηο ιέμεηο, δειαδή είλαη απηή ε πξάμε ηεο νκηιίαο πνπ βνεζά ζην λα εθθέξνπκε ηηο 

ιέμεηο. Πέξαλ φκσο ησλ ιέμεσλ πνπ ιέγνληαη –νκηινχκελε ιαιηά– ππάξρεη κηα ελεξγφο ή νκηινχζα ιαιηά ζηελ 

νπνία νη ιέμεηο δελ αθνχγνληαη πάληα, ζπλππάξρνπλ ή δηαρσξίδνληαη κεηαμχ ηνπο, αλάινγα κε ηελ «νξηδφληηα ή 

πιάγηα ζεκαζία» πνπ ζέινπλ λα εθθξάζνπλ. Με ηνπο φξνπο νξηδφληηα ή πιάγηα ελλνψ ηελ άκεζε ή ηελ έκκεζε 

επηξξνή πνπ αληίζηνηρα αζθνχλ νη ιέμεηο. ηελ νξηδφληηα ζεκαζία νη ιέμεηο εθθξάδνπλ απηφ πνπ ιέγεηαη θαη 
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ζθεπηφκελε νκηιία θαη ηε νκηινχζα ζθέςε. Οη ιέμεηο πνπ έρνπλ λφεκα, θαη νδεγνχλ ζε κηα 

πξάμε, πξνέξρνληαη απφ ηελ ζθεπηφκελε νκηιία θαη ηελ νκηιία ηεο ζθέςεο, θαη δελ είλαη απιά ε 

ζπλάληεζε ιφγνπ θαη ζθέςεο, αιιά ε πξαγκάησζε ηνπ λνήκαηνο. Ζ παξαιιειία ζθέςεο θαη 

γιψζζαο πξνέξρεηαη απφ ηε πξάμε ηεο νκηιίαο θαη θαζψο εκείο κηιάκε κε ηνπο άιινπο απηφ πνπ 

ηηο ελψλεη είλαη ην λφεκα. Άιισζηε ην πιαίζην ηεο νκηιίαο είλαη δσληαλφ, δηακνξθψλεηαη 

ζπλερψο, γη‟ απηφ ηα λνήκαηα κπνξεί λα έξζνπλ απ‟ έμσ, θαη λα πάξνπλ ηε ζέζε ηνπο κέζα ζηηο 

δηθέο καο ζεκαζίεο, δίλνληαο ηνπο λέα κνξθή. Ζ νκηιία είλαη ηφζν απαξαίηεηε, αιιά θαη ηφζν 

αλεπηηήδεπηε, φπσο είλαη ε θαηνρή ησλ κειψλ ηνπ ζψκαηφο καο. Χζηφζν, ε αλζξψπηλε 

δπλαηφηεηα ηεο νκηιίαο είλαη έλα πεδίν πξνεηνηκαζίαο ηεο έθθξαζεο
511

. Πέξαλ ησλ ιέμεσλ πνπ 

ιέγνληαη - νκηινχκελε ιαιηά - ππάξρεη κηα ελεξγφο ή νκηινχζα ιαιηά ζηελ νπνία νη ιέμεηο δελ 

αθνχγνληαη πάληα, ζπλππάξρνπλ ή δηαρσξίδνληαη κεηαμχ ηνπο, αλάινγα κε ηελ „νξηδφληηα ή 

πιάγηα ζεκαζία‟ πνπ ζέινπλ λα εθθξάζνπλ. Απηή ε νκηινχζα ιαιηά είλαη γεκάηε αλαθνξέο, νη 

νπνίεο αλ κεηαηξαπνχλ ζε νκηινχκελε ιαιηά κνηάδεη ζαλ λα ππήξραλ εθεί απφ πξηλ, «ηνχηεο νη 

αλαθνξέο, αθ‟ φηνπ πξαγκαησζεί ε έθθξαζε, καο θαίλνληαη πξνθαλείο»
512

. Ζ γιψζζα καο δίλεη 

ηε δπλαηφηεηα αλάδεημεο θάηη θαηλνχξηνπ, αθνξά ην δήηεκα ηεο ζρέζεο αλαγθαηφηεηαο-

ειεπζεξίαο, ή αθφκε ηεο επαλάιεςεο θαη ηεο δεκηνπξγίαο. Ζ γιψζζα ζε θάζε δεδνκέλε ζηηγκή 

είλαη ήδε εθεί, ππάξρεη σο έλα εγθαζηδξπκέλν ζχζηεκα, πνπ φκσο κπνξεί λα καο δψζεη ηε 

δπλαηφηεηα γηα πξσηφγλσξε έθθξαζε.ηεκεξισπνληηαλή θηινζνθία ε γιψζζα έρεη απηέο ηηο 

δχν ιεηηνπξγηθέο δηαζηάζεηο, απφ θνηλνχ, ρσξίο λα δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζηε κηα έλαληη ηεο 

άιιεο. Δίλαη ην ίδην, θαη‟ νπζίαλ, δήηεκα πνπ εληνπίδεη ζην πψο ζπλδέεηαη ε παξάδνζε ηεο 

δσγξαθηθήο κε ηε δπλαηφηεηα ηεο θαηλνηνκίαο
513

, ή ζην πψο ζπλδέεηαη ην, θάζε ζηηγκή, γεγνλφο 

ηεο δσήο καο (σο θάηη κε λφεκα) κε ηελ νξγαληθή ηνπ δπλαηφηεηα λα γελλάεη, επίζεο, ην λφεκά 

ηνπ(αιιά πνηέ εθ ηνπ κεδελφο). 

ε αληηζηνηρία κε ηε δσγξαθηθή, ν Merleau-Ponty, ππνζηεξίδεη φηη ε νκηινχκελε ιαιηά, ζηελ 

πιήξε θαλέξσζή ηεο, είλαη ηθαλή λα πεη φζα κπνξνχλ λα πνπλ νη πίλαθεο πνπ θξέκνληαη ζηνπο 

ηνίρνπο (θαηλνκεληθά) ζησπεινί. Λαιηά θαη δσγξαθηθή ζπλδένληαη, θαη ηελ ίδηα ζηηγκή 

ππάξρνπλ παξάιιεια, ζηα θείκελα ηνπ θηινζφθνπ. Ζ ιαιηά, νκηινχζα ή νκηινχκελε, έρεη 

                                                                                                                                                                                           

παξάιιεια γίλνληαη θαηαλνεηά ζηνλ νκηιεηή θαη ηνπο αθξναηέο φζα λνήκαηα εθθέξνληαη απφ ηηο ιέμεηο πνπ 

εηπψζεθαλ, γηαηί παξνπζηάδνπλ ηηο ζθέςεηο ηνπ νκηιεηή. ηελ πιάγηα ζεκαζία φζεο ιέμεηο εθθέξνληαη ππνλννχλ 

πεξηζζφηεξα απ‟ φζα αθνχγνληαη: νη ιέμεηο θέξνπλ καδί ηνπο έλα θξπκκέλν λφεκα, ην νπνίν κπνξνχκε λα βξνχκε 

γηα παξάδεηγκα αλ θνηηάμνπκε γχξσ καο, αλ ζπλνκηιήζνπκε κε ηνλ νκηιεηή, αλ ςάμνπκε πίζσ απ‟ ηηο ιέμεηο, ζηηο 

ζθέςεηο εθείλνπ πνπ κηιά (βι. M. Merleau-Ponty, Σεκεία, φ.π., ζ. 34). 
511

Δίλαη «απηή ε νκηιεηηθή δχλακε φπνπ πξνκειεηάηαη ε έθθξαζε» (βι. φ.π., ζ. 35). 
512

Δπίζεο, ζηελ Πξφδα ηνπ Κφζκνπ δηαθξίλεη ηε γιψζζα ζε δχν θαηεγνξίεο. Γχν γιψζζεο: α) εθ ησλ πζηέξσλ 

γιψζζα, ε ήδε θαηαθηεκέλε, απφ καο θαη ην λφεκα, β) ε γιψζζα ηε ζηηγκή ηεο έθθξαζεο, πνπ θάλεη ηα ζεκεία 

λφεκα θαη είλαη είηε νκηινχκελε γιψζζα είηε νκηινχζα γιψζζα. Αλ πηζηεχσ πσο κπνξνχζα λα γξάςσ φζα δηαβάδσ 

ηφηε κηιάκε γηα γιψζζα εθ ησλ πζηέξσλ, φηαλ δειαδή σο αλαγλψζηεο δεκηνπξγψ εθ λένπ ην βηβιίν. Χζηφζν, ην 

βηβιίν δελ ζα είρε θαλέλα ελδηαθέξνλ γηα κέλα, αλ έγξαθε κφλν γηα φζα γλσξίδσ. Γελ δηαβάδσ κφλν ηηο ιέμεηο ηνπ 

ζπγγξαθέα αιιά βάδσ ζε απηέο ην δηθφ κνπ λφεκα ηεο εκπεηξίαο (βι. M. Merleau-Ponty, Η Πξφδα ηνπ θφζκνπ, φ.π., 

ζ. 31 αιιά θαη M. Merleau-Ponty, Σεκεία, φ.π., ζ. 120). 
513

Ζ ηέρλε κπνξεί «λα θέξεη μαλά ζε επαθή κε ηνλ θπζηθφ θφζκν ηε δηάλνηα, ηηο ηδέεο, ηηο επηζηήκεο, ηελ πξννπηηθή 

θαη ηελ παξάδνζε», ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή αλαδεηθλχεη θάηη θαηλνχξην (βι. M. Merleau-Ponty, Η Ακθηβνιία ηνπ 

Cézanne, φ.π., ζ. 36). 
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αθηεξψζεη έλα θνκκάηη ηνπ εαπηνχ ηεο ζηε ζησπή
514

, θαη πεξηκέλεη θάπνηνλ λα αλαθαιχςεη απηφ 

ην θξπκκέλν λφεκα: «Ζ δηαθάλεηα ηεο νκηινχκελεο ιαιηάο, (…) , κήπσο δελ είλαη παξά ε 

θνξχθσζε κηαο ζησπειήο θαη ππφξξεηεο ζπζζψξεπζεο ηνπ ίδηνπ είδνπο κε ηε δσγξαθηθή»
515

. 

Βεβαίσο, είηε αλαγλσξίδνπκε ζηελ νκηινχκελε ιαιηά ηελ επηξξνή ηεο νκηινχζαο ιαιηάο είηε 

φρη, ε παξνπζία ησλ ζησπειψλ ζεκείσλ ηεο γιψζζαο είλαη ελεξγή. Ζ δηαθνξά έγθεηηαη ζην 

γεγνλφο πσο ζηελ νκηινχζα ιαιηά νη ιέμεηο βξίζθνληαη ζησπειέο θαη πάληα έηνηκεο λα γίλνπλ 

θαλεξέο, κέζσ ηεο πξάμεο ηεο νκηιίαο, ελψ ζηελ νκηινχκελε ιαιηά έρνπκε ηελ „έμνδν‟ ησλ κε 

εηπσκέλσλ ζεκείσλ. Δηπσκέλεο ή φρη, νη ιέμεηο πάληα θέξνπλ ηνλ ζησπειφ ηνπο ραξαθηήξα. 

3.1.4 Σν ζεκείν θαη ε ιαιία 

Πψο κπνξεί λα νξηζηεί ην ζεκείν; Δληνπίδσ ηελ απάληεζε ζην θείκελν ηνπ Merleau-Ponty Η 

πιάγηα ιαιηά θαη νη θσλέο ηεο ζησπήο, ην νπνίνπεξηθιείεη ζε ιίγεο κφλν ζειίδεο ηελ 

γισζζνινγία, ηελ θπζηνινγία θαη ηε θαηλνκελνινγηθή γξαθή. Πξνρσξψληαο κέζα απφ ην 

θείκελν απνθαιχπηεηαη ε ζεκαζία ηεο πιάγηαοιαιηάο
516

, φπσο θαη ην λφεκα ηεο έθθξαζεο θσλέο 

ηεο ζησπήο
517

, ηελ νπνία παξαθξάδεη ν ίδηνο ζηα θείκελά ηνπ. Ο Merleau-Ponty μεθηλά κε ηελ 

εμήο δηαπίζησζε ηνπ Saussure: ηα ζεκεία σο κνλάδεο δελ καο δίλνπλ θάπνην λφεκα. Οη ιέμεηο 

σο ζεκεία είλαη ηα κέξε, πνπ ρσξίο ην φινλ δελ έρνπλ λφεκα, θαη ε ιεηηνπξγία ηνπο έρεη ζρέζε 

κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ άιισλ ζεκείσλ. Σα ζεκεία απνθηνχλ λφεκα ζηελ επαθή ηνπο κε άιια 

ζεκεία, εθεί θαλεξψλνπλ ηε δηθή ηνπο ζεκαζία, αιιά θσηίδνπλ ηελ ίδηα ζηηγκή ην λφεκα ησλ 

ζεκείσλ κε ηα νπνία ζρεηίζηεθαλ. πλεπψο, νη ζεκαζίεο ζηελ γιψζζα έξρνληαη σο απνηέιεζκα 

ζπλάληεζεο ζεκείσλ ηα νπνία δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο. Απηφ νλνκάδεη ν θηιφζνθνο σο ζαχκα 

ηεο ιαιηάο: «ε γιψζζα πξνεγείηαη ηνπ εαπηνχ ηεο ζε φζνπο ηε καζαίλνπλ, απηνδηδάζθεηαη θαη 
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ηαλ είρα αλαθεξζεί ζην δηπιαζηαζκφ ηνπ ππνθεηκέλνπ, επηζήκαλα φρη απιψο ηε δηπιή ηνπ θχζε, αιιά θαη ηε 

δηπιή παξνπζία πνπ ηνπ δίλεη ε επηθνηλσλία κε ηνλ άιιν. Σν εξψηεκα πνπ ζέηεη ν Merleau-Ponty πεξί ιαιηάο θαη 

δηαζηεκάησλ παξαπέκπεη, θαηά ηε γλψκε κνπ, ζε απηφλ ην δηπιαζηαζκφ, θαη είλαη ην εμήο: «λαη αιιά εάλ ε ιαιηά 

δελ εθθξάδεη κφλν κέζσ ησλ ιέμεσλ αιιά θαη κεηαμχ ηνπ ησλ ιέμεσλ; ρη κφλν κε φ,ηη „ιέεη‟ αιιά θαη κε φ,ηη δελ 

„ιέεη‟;» ηε ιαιηά δηαθξίλεη κηαλ απνπζία, έλα θελφ, ηε ζησπή πνπ γεκάηε λφεκα ζπκπιεξψλεη ην εηπσκέλν. ρη 

κφλν νη ιέμεηο πνπ αθνχζηεθαλ αιιά θαη φζεο απνζησπήζεθαλ, φρη κφλν απηέο πνπ επηιέρζεθαλ αιιά θαη ηα 

ελδερφκελά ηνπο, ε κηζνζησπή πνπ ειινρεχεη έηνηκε λα αιιάμεη φςε. Πίζσ απφ ηνπο ήρνπο ησλ ιέμεσλ θξχβεηαη ην 

άερν, ην αλείπσην, ην άιεθην θαη απηφ πνπ ηα ζπλδέεη – ήρν θαη ζησπή - είλαη ε ιαιηά. Μπνξνχκε λα ην δνχκε ζηα 

ιφγηα ηνπ Merleau-Ponty, θαη ζε αληηζηνηρία κε ηε δσγξαθηθή δεκηνπξγία, αθνχ θαη απηή έρεη δχν 

ζπκπιεξσκαηηθέο πιεπξέο. Απφ ηε κηα ην ζηίγκα, ηελ πηλειηά ή ηε γξακκή ζην ζχλνιν ηνπ θακβά, θαη απφ ηελ 

άιιε ε ζεκαζία ηνπο, φηαλ ν πίλαθαο παίξλεη ζέζε ζηα βιέκκαηα άιισλ. Σα ζεκεία κπνξεί λα κελ δηαθξίλνληαη 

ζηνλ πίλαθα φηαλ απηφο νινθιεξσζεί, αλ φκσο δελ ήηαλ εθεί, αλ ε γξακκή είρε πάξεη άιιε θιίζε ην απνηέιεζκα ζα 

ήηαλ αιιηψηηθν. Ζ πξφζεζε φκσο ηνπ δσγξάθνπ μεθηλά απφ ην πξψην αθφκα ζεκάδη πνπ αθήλεη ζηνλ θακβά, απηή  

ε θνπθθίδα ή γξακκή είλαη ε ίδηα ε ζεκαζία ηνπ. Ο δεκηνπξγφο επηιέγεη εληφο κηαο ξνήο δεκηνπξγηθήο, θαη φρη 

δπγίδνληαο ηα ελδερφκελα. Ο δηζηαγκφο γηα ην ρξψκα, ή ε αιιαγή θιίζεο ηεο γξακκήο, ε ακθηβνιία, ε επηζηξνθή 

ζηελ πξψηε αληίιεςε, ε θαηάθαζε θαη ε άξλεζε θηλήζεσλ, εληζρχνπλ ηε δεκηνπξγηθή πξάμε. Σν ίδην ζπκβαίλεη 

ζηελ εθθνξά ιφγνπ, φηαλ θξίλεηαη σο δεκηνπξγηθή (βι. M. Merleau-Ponty, Η Πξφδα ηνπ θφζκνπ, φ.π., ζ. 72). 
515

Βι. Μ. Merleau-Ponty, Σεκεία, φ.π., ζ. 120 – 121. 
516

ηελ Πξφδα ηνπ θφζκνπ εληνπίδσ κηα απφ ηηο αλαθνξέο ηνπ ζηελ πιάγηα ιαιηά, φηαλ γξάθεη γηα ηε κε χπαξμε 

πιήξνπο έθθξαζεο πσο, «θάζε ιαιηά είλαη πιάγηα ή ππαηληθηηθή», θαη ζπλερίδεη πξνζζέηνληαο πσο κπνξνχκε λα 

πνχκε πσο ε ιαιηά είλαη ζησπή. Θεσξψ πσο, έλα απφ ηα ζέκαηα ηνπ θεηκέλνπ είλαη ε αλάδπζε ηνπ χθνπο, θαη απηφ 

αλαγθαία νδεγεί ζηελ αλαγλψξηζε ησλ δηαζηάζεσλ ηεο ιαιηάο (βι. M. Merleau-Ponty, Η Πξφδα ηνπ θφζκνπ, φ.π., 

ζ. 69). 
517

Βι. Μ. Merleau-Ponty, Σεκεία, φ.π., ζ. 128. 
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ππαηλίζζεηαη ε ίδηα ηελ απνθσδηθνπνίεζή ηεο»
518

. Γηα παξάδεηγκα, ν ηξφπνο δηδαζθαιίαο γηα 

ηελ εθκάζεζε κηαο μέλεο γιψζζαο γίλεηαη απφ ην κεξηθφ ζην φιν, ελψ ζηελ πεξίπησζε ηεο 

κεηξηθήο γιψζζαο βξηζθφκαζηε ήδε κέζα ζην φινλ. Οη ιέμεηο γίλνληαη αξρηθά θαηαλνεηέο σο 

ηα θνκκάηηα κηαο πξφηαζεο. «Σν ζεκαληηθφ είλαη φηη ηα θσλήκαηα απνηεινχλ εμ ππαξρήο 

παξαιιαγέο ελφο κνλαδηθνχ νκηιηαθνχ κεραληζκνχ»
519

, έηζη απηφο πνπ αθνχεη, κε ζθνπφ έπεηηα 

λα κηιήζεη, θαηαλνεί ηελ δηαθνξνπνίεζε ησλ ζεκείσλ, δειαδή ηελ χπαξμε πνιιψλ κεξψλ ζην 

φιν˙ θαηά ζπλέπεηα θαηαλνεί ην θάζε ζεκείν σο κνλάδα.  

Απφ ηε ζηηγκή πνπ αληηιακβαλφκαζηε ηελ ππαξθηή έλσζε ησλ ζεκείσλ, θαη επηρεηξνχκε ηελ 

απφδνζή ηνπο, αλαγλσξίδνπκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ελεξγνχκε ζηνλ θφζκν ηεο νκηιίαο. Έηζη 

θαηαλννχκε, επίζεο, ηελ ηδέα ηνπ Saussure λα πεξλά απφ ην κεξηθφ ζην φιν γηα λα βξεη ην 

λφεκα. Σα πξψηααθνχζκαηα καο θάλνπλ λα ζθεθηφκαζηε ηελ παξνπζία ηνπ πξνεγνχκελνπ ζην 

επφκελν, ψζπνπ λα θηάζνπκε ζην λφεκα, φηαλ ην θσλεηηθφ άθνπζκα εθιείςεη. Καηαλννχκε 

πσο ππάξρεη κηα εζσηεξηθή πιεπξά ηνπ ζεκείνπ
520

: ε γιψζζα σο φινλ έιθεη, γηα παξάδεηγκα ην 

παηδί, πξνο ηελ ιαιηά, ηελ νπνία θαηαθηά κφλν φηαλ εηζέιζεη ζε απηήλ. Σν θάζε ζεκείν 

ρξεηάδεηαη ην λφεκα πνπ απνθηά ζην φινλ, ρσξίο απηφ ην λφεκα ζα ήηαλ ειιηπέο. Σν λφεκα 

θξχβεηαη εληφο ησλ ζεκείσλ, πνπ δελ είλαη ηθαλά λα θαλεξψζνπλ απφ κφλα ηνπο, παξά κφλν 

ζηελ ζπλχπαξμή ηνπο κε άιια ζεκεία. ηε γιψζζα, ε γξακκαηηθή θαη ε ζπληαθηηθή εμέιημε, 

ππνλνεί ηε ρξήζε ησλ ζεκείσλ πνιχ πξηλ εθαξκνζηνχλ
521

. Έηζη, ε απφ πξηλ παξνπζία ελφο 

ζεκείνπ ζηνλ θφζκν, σο ζηνηρείν ή νησλφο, παίξλεη ηε ζέζε ηνπ, αλαγλσξίδεηαη σο ηέηνην, φηαλ 

πιένλ έρεη απνθηήζεη ζεκαζία. Με ηνπο άπεηξνπο ελδερφκελνπο ζπλδπαζκνχο ζεκείσλ, 

θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα πσο δελ ππάξρεη ηέινο, ή αλ ζέιεηε, κηα κφλν δηάζηαζε˙ κε ηα 

ιφγηα ηνπ Merleau-Ponty «πνηέ ινηπφλ ν πνιηηηζκφο δελ καο δίλεη απφιπηα, δηαθαλείο ζεκαζίεο, 

πνηέ ή γέλεζε ηνπ λνήκαηνο δελ είλαη ηειεησκέλε»
522

. Άιισζηε ε εζσηεξηθή πιεπξά ελφο 

ζεκείνπ δελ ελψλεηαη ζπλερψο θαη αελάσο κε ηα ίδηα ζεκεία. Ζ αιήζεηα καο εμαξηάηαη απφ ηελ 

έλσζε ησλ ζεκείσλ κηαο ζπγθεθξηκέλεο ζηηγκήο˙ αθφκα θαη κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ νη 

ζεκαζίεο αιιάδνπλ, θαλεξψλνληαο ηελ ξεπζηή θχζε ηεο αιήζεηαο. Ο Merleau-Ponty θαηαιήγεη: 

ιαιηά ζα κπνξνχζε λα νξηζηεί σο ε „νξηδφληηα‟ έλσζε ησλ ζεκείσλ, ζηελ νπνία ηα ίδηα 

νθείινπλ ηε ζεκαζία ηνπο. Χζηφζν, απηή ε νξηδφληηα, απφ ζεκείν ζε ζεκείν, πνξεία δελ αξθεί 

γηα λα θαλεξψζεη ηελ αιήζεηα.  

Σν λφεκα βξίζθεηαη ζηα κεζνδηαζηήκαηα, ζην ελδηάκεζν, ζην αλάκεζα, ζην θελφ πνπ 

κεζνιαβεί αλάκεζα ζηηο ιέμεηο ην νπνίν φκσο ηηο ελψλεη. Σν λφεκα ησλ ζεκείσλ «εκπιέθεηαη εμ 
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Βι. φ.π., ζ. 63.  
519

Βι. φ.π., ζζ. 64-65. 
520

«Σν ζεκείν επεηδή είλαη επζχο δηαθξηηηθφ, επεηδή απηφ-ζπληίζεηαη θαη απηφ-νξγαλψλεηαη, γη‟ απηφ έρεη κηα 

εζσηεξηθή πιεπξά θαη γη‟ απηφ ελ ηέιεη απαηηεί έλα λφεκα». Κάζε ζεκείν έρεη ηελ επρέξεηα λα ελψλεηαη κε ηα άιια, 

ζε πνηθίινπο ζπλδπαζκνχο, γηα λα κελ ράλεη ηε ζεκαζία ηνπ δηαηεξεί κηα εζσηεξηθφηεηα πνπ ηνπ επηηξέπεη λα 

απνδίδεη λφεκα ζηα ζεκεία κε ηα νπνία ζρεηίδεηαη. Δπηβεβαηψλεη ην δηθφ ηνπ λφεκα κέζα θαζψο ππάξρεη κέζα ζ‟ 

έλα ζχλνιν κε άιια ζεκεία (βι. φ.π., ζζ. 65-66). 
521

Βι. φ.π., ζ. 67. 
522

Ο Merleau-Ponty γξάθεη γηα „αξρηηεθηνλήκαηα ζεκείσλ‟ πνπ θνπβαιάλε καδί ην λφεκά ηνπο, ζπλαληηφληαη ελψ 

δηαηεξνχλ ηελ απηνλνκία ηνπο, θξαηνχλ ηελ εζσηεξηθφηεηά ηνπο. Γελ κπνξνχκε λα κηιάκε ανξηζηνινγηθά ή 

ζρεηηθηζηηθά γηαηί ην θάζε ζεκείν ελέρεη ηε δηθή ηνπ αιήζεηα (βι. φ.π., ζ. 67). 



148 

 

νινθιήξνπ ζηελ ιαιηά, ε νκηιία ελεξγεί πάληα κε θφλην ηελ νκηιία» θαη δελ απνηειεί παξά κηα 

πηπρή, έλα κέξνο αλαδηπινχκελν, ην νπνίν εληνπίδεηαη ζε απηφ πνπ ν θηιφζνθνο νλνκάδεη 

χθαζκα ηνπ νκηιείλ
523

. πνπ ππάξρεη γιψζζα/ήρνο ππάξρεη λφεκα/ζησπή. Σφζν ζηελ ινγνηερλία 

φζν θαη ζηελ δσγξαθηθή, ε έθθξαζε ηνπ δεκηνπξγνχ, βξίζθεηαη δηαξθψο ελεξγή. Σν λφεκα, 

απηφ πνπ ζα πξνζδψζεη κηα δφζε αιήζεηαο, βξίζθεηαη θξπκκέλν ζηε ζησπή, ζηα 

κεζνδηαζηήκαηα ηεο δηήγεζεο, είλαη απηφ πνπ αλακέλεη κέρξη λα ζεκάλεη θάηη. ηελ ζπλνκηιία 

καο κε ηνπο άιινπο θαηαιαβαίλνπκε πσο θάπνηεο ιέμεηο δελ είλαη απιψο πεξηηηέο αιιά 

αρξείαζηεο, ίζσο γη‟ απηφ ηηο θξαηάκε γηα ηνλ εαπηφ καο. Χζηφζν, νη ιέμεηο ππάξρνπλ σο 

ελδερφκελα, σο θξπκκέλα λνήκαηα ηεο εμέιημεο ηεο επηθνηλσλίαο καο κε ηνπο άιινπο, λνήκαηα 

ηα νπνία ππνλννχληαη ζηα κεζνδηαζηήκαηα ησλ ιέμεσλ, ζηηο αλεπαίζζεηεο ελαιιαγέο ηεο 

ξεπζηήο πξαγκαηηθφηεηαο. Σν πέξαζκα απφ ηηο ζθέςεηο ζηηο ιέμεηο, απφ ηε κηα ιέμε ζηελ άιιε, 

απφ έλα ζεκείν ζ‟ έλα άιιν, θαη απφ ηε κηα ζηηγκή ζηελ άιιε πνιιέο θνξέο δελ γίλεηαη 

αληηιεπηφ. ε κηα ζπλάληεζε ηνπ εαπηνχ κνπ κε ηνλ άιιν εθθέξνπκε ιέμεηο ζηε ζεηξά, ελψ 

κπνξεί λα θάλνπκε ρεηξνλνκίεο ή λα πεξπαηάκε, ελψ κεηαθηλνχκαζηε ηελ ίδηα ζηηγκή κέζα ζηνλ 

ρξφλν, ρσξίο απηφ ην ηειεπηαίν ζηνηρείν λα γίλεηαη πάληα αληηιεπηφ απφ εκάο ηελ ψξα ηεο 

πξάμεο. Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην ζπλ-νκηιίαο ππάξρνπλ θαη ιέμεηο πνπ δελ εθθέξακε ηηο νπνίεο 

φκσο ζθεθηήθακε. Απηέο νη ιέμεηο παξακέλνπλ σο ελδερφκελα νκηιίαο, θαη καο βνεζνχλ, ρσξίο 

λα ην αλαγλσξίδνπκε απηνζηηγκεί, λα εμειίμνπκε ηηο ζθέςεηο καο.  

3.2 Η γιώζζα ζηε ινγνηερλία 

Μηα ηδηαίηεξε ζπλζήθε ηεο γιψζζαο, ε νπνία εληνπίδεηαη θαη αλαδεηθλχεηαη απφ ηνλ 

Merleau-Ponty είλαη ε ζρέζε ζπγγξαθέα-αλαγλψζηε, φπνπ νη ιέμεηο εθθέξνληαη κέζα απφ έλα 

δεχηεξν ππνθείκελν. Δζηηάδνληαο ηελ πξνζνρή καο ζηελ ινγνηερλία, βιέπνπκε πσο ν 

θηιφζνθνο αλαγλσξίδεη πψο ζπγγξαθέαο θαη αλαγλψζηεο κηινχλ ηελ ίδηα γιψζζα. Ο 

θαιιηηέρλεο εθθέξεη κηα ιαιηά ζηελ νπνία καο θαιεί λα γλσξίζνπκε (ή κήπσο καο πξνζθαιεί λα 

αλαγλσξίζνπκε;), θαη θαηαθέξλεη λα καο κπήζεη κέζσ ηεο αλάγλσζεο
524

 ζηνλ θφζκν ηδσκέλν 

αιιηψο. Με ηα ιφγηα ηνπ Merleau-Ponty «Οη ιέμεηο, ζηελ ηέρλε ηεο πξφδαο, κεηαθέξνπλ εθείλνλ 

πνπ νκηιεί θαη εθείλνλ πνπ ηηο αθνχεη ζ‟ έλα θνηλφ ζχκπαλ»
525

. Οη ιέμεηο ζηνλ πεδφ ιφγν, ζηελ 

πξφδα, θάλνπλ νκηιεηή θαη αλαγλψζηε λα αλαγλσξίζνπλ ηα θνηλά ηνπο ζεκεία. Ο ζπγγξαθέαο 

αλαιακβάλεη, «αδηακεζνιάβεηα θαη απξνεηνίκαζηα» λα καο πάξεη απφ ηνλ δεδνκέλν θφζκν θαη 

λα καο εηζαγάγεη ζε έλαλ άιιν
526

, ηνλ δηθφ ηνπ θφζκν, ν νπνίνο δελ ππάξρεη αλεμάξηεηνο απφ 

ηνλ δηθφ καο. Αδηακεζνιάβεηα, γηαηί αλάκεζα ζε εκέλα θαη ηνλ ζπγγξαθέα δελ ππάξρεη ηίπνηα 

λα παξεκβάιιεηαη, θακηά εμσηεξηθή „δχλακε‟, κφλν νη ιέμεηο πνπ απηφο κνπ δίλεη. 

Απξνεηνίκαζηα, δηφηη απφ ηελ πξψηε θηφιαο ιέμε ηνπ καο ηξαβά πξνο ηα κέζα, ζην θφζκν 

απηνχ πνπ δεκηνχξγεζε. ην κπζηζηφξεκα πεξηγξάθνληαη γεγνλφηα ή ηζηνξίεο γελλεκέλεο απφ 

ιέμεηο ηνπ ζπγγξαθέα, θαη απηέο καο νδεγνχλ ζε θάπνηεο ζθέςεηο νη νπνίεο δελ βξίζθνληαη 

γξακκέλεο, αιιά είλαη „εγραξαγκέλεο‟ ζηηο ζθέςεηο ηνπ ζπγγξαθέα. Σν χθνο ζηελ ινγνηερλία 
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Βι. φ.π., ζ. 68 
524

Βι. Merleau-Ponty, Σεκεία, φ.π., ζ. 122. 
525

Βι. φ.π., ζ. 124. 
526

Απηφζη. 
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αλαδχεηαη κέζα απ‟ απηέο ηηο θξπκκέλεο ζθέςεηο. Έηζη, κπνξνχκε λα πνχκε πσο ε ινγνηερλία 

είλαη κηα ιαιηά δσληαλή, ελ ελεξγεία. Μηα, ηέηνηνπ είδνπο, ιαιηά ζπλερίδεη λα ππάξρεη πέξαλ ηεο 

ζηηγκήο πνπ αθνχγεηαη ή δηαβάδεηαη, γηαηί γελλά κε ηε ζεηξά ηηο ζθέςεηο, καο θάλεη λα ζέινπκε 

λα ςάμνπκε ζηελ φςε πνπ θξχβεη ή θξχβεηαη εληφο ηεο. Μπνξνχκε λα επηζηξέθνπκε ζε απηήλ 

αλά πάζα ζηηγκή, θαη έλα κφλν ζεκείν ηεο ζηνλ θφζκν αξθεί γηα λα καο ζπξψμεη ζηε δηεξψηεζε 

γηα ην νξαηφ, ζηνλ αλαζηνραζκφ. Υσξίο ακθηβνιία, γηα ηνλ Merleau-Ponty, έλα έξγν ηέρλεο καο 

ζπξψρλεη ζε έλα θνίηαγκα ηνπ θφζκνπ πνπ δε ζα είρακε αληηιεθζεί. Φέξλεη κπξνζηά ζηα κάηηα 

καο κηα φςε θξπκκέλε, αιιά απφ καο δεηά ηελ επηζηξνθή ζηελ πξψηε αληίιεςε.  

Μηα απιή θαηαγξαθή ησλ γεγνλφησλ απνηειεί δήισζε ηεο πεδήο, αιεζνθαλνχο ζεκαζίαο 

πνπ απηά έρνπλ. Ζ ινγνηερλία, φκσο, είλαη κηα πξάμε δηαπνηηζκέλε απφ ην χθνο ηνπ 

δεκηνπξγνχ, θαη έηζη θαηαθέξλεη λα θαλεξψζεη ηελ πιάγηα ζεκαζία ησλ ιέμεσλ. Μηα ηέηνηα 

εμήγεζε δε δηαρσξίδεη ηε κνξθή απφ ην λφεκα, νχηε ην έξγν απφ ηε δηακφξθσζή ηνπ, δηφηη 

αλαγλσξίδεη ζηελ παξνπζία ηεο κνξθήο (θείκελν) θξπκκέλα λνήκαηα, θαη ζην „νινθιεξσκέλν‟ 

έξγν ηηο πηζαλφηεηεο γηα αιιαγή κηαο παγησκέλεο αληίιεςεο. Γηα πνην ιφγν, ινηπφλ, 

πξνζδνθνχκε ζε κηα ζπλνκηιία κε ην έξγν ηέρλεο θαη ηνλ δεκηνπξγφ ηνπ, αθνχ πνηέ δελ ζα 

κπνξέζνπκε λα θηάζνπκε ζε έλα „αιεζηλφ‟ ή ηειηθφ ζπκπέξαζκα; Ζ αλάγθε γηα επαθή κε ηα 

έξγα ηέρλεο δελ εληνπίδεηαη κφλν ζηα λέα λνήκαηα πνπ απηά καο θαλεξψλνπλ, αιιά ζηηο ηδέεο, 

νη νπνίεο καο θαηαθιχδνπλ, θαζψο ζπιινγηδφκαζηε πνηεο κπνξεί λα είλαη νη ζησπειέο ζεκαζίεο 

ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, έλαο πίλαθαο, φπσο θαη έλα κπζηζηφξεκα, δελ θαηέρεηαη κφλν απφ ηηο 

ηδέεο ηεο επνρήο ηνπ, αιιά απνηειεί αζηείξεπηε πεγή ηδεψλ, καο θαιεί πξνο κηα ζπλερή 

ζηνραζηηθή ιεηηνπξγία, καο εηζάγεη ζε έλαλ θφζκν ηνπ νπνίνπ δελ γλσξίδνπκε ηνλ θψδηθα, θαη 

ηέινο καο βνεζά λα δνχκε θαη λα αθνπγθξαζηνχκε φζα δελ δσγξαθίζηεθαλ ή δελ γξάθηεθαλ, ή 

αθφκα λα αλαθαιχςνπκε φζα ππήξμαλ ζην παξειζφλ. Σα έξγα ηέρλεο κπνξνχλ λα θαιχςνπλ 

πηπρέο ηνπ πεξίεξγνπ θαη αλππφηαθηνπ εαπηνχ καο, ν νπνίνο ζέιεη λα πεξηεξγαζηεί ηνλ θφζκν. 

Σνπ εαπηνχ πνπ ακθηβάιιεη γηα ηνλ θφζκν, ή αθφκα αλαδεηά θάηη θαηλνχξην, θάηη αιιηψηηθν 

απφ ηνλ γλψξηκν νξίδνληα. 

ηαλ ζπλαληψ έλα έξγν ηέρλεο θέξσ καδί κνπ θάπνηεο θαηαθηεκέλεο ζεκαζίεο, νη νπνίεο 

επεξεάδνληαη, ή αλ ζέιεηε, εληζρχνληαη κέζα απφ ηελ λέα γλσξηκία ηεο χπαξμήο καο κε ηελ 

χπαξμε ηνπ δεκηνπξγνχ, έηζη φπσο απηή εθθξάδεηαη ζηνλ πίλαθα ή ζην κπζηζηφξεκα. Δθείλν 

πνπ, ν Merleau-Ponty, αλακέλεη λα πξνθχςεη απφ απηή ηε γλσξηκία δελ είλαη ε ελίζρπζε ησλ 

ήδε ππαξρνπζψλ αληηιήςεσλ, αιιά ε αλάδπζε λέσλ, ηθαλψλ λα καο θάλνπλ λα θνηηάμνπκε κηαλ 

άιιε αληίιεςε πέξαλ ηεο δηθήο καο. πσο ραξαθηεξηζηηθά γξάθεη: «ε αλάιπζε βξίζθεη ζην 

αληηθείκελν κφλνλ φ,ηη βάιακε εκείο κέζα ηνπ»
527

. Κνηηψληαο ηνλ πίλαθα δελ κπνξψ παξά λα 

βιέπσ ηνλ εαπηφ κνπ λα αληαλαθιάηαη ζην νξαηφ. Ζ αληίιεςε κε νδεγεί ζηελ αληαλάθιαζε. 

Μηα εμ απνζηάζεσο πξνζέγγηζε ζα καο θάλεη λα δνχκε θαιχηεξα πνηα ζεκεία ηνπ εαπηνχ καο 

ζπλαληάκε ζην έξγν ηέρλεο. ηε ινγνηερλία, φηαλ «φιν ην γξαπηφ κεηαπίπηεη πξνο κηαλ αμία 

δεχηεξε», δειαδή δελ αξθείηαη ζε φζα βξίζθνληαη γξακκέλα ζην ραξηί, αιιά εθηείλεηαη πέξαλ 

                                                           
527

Απηφζη. 
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ησλ πξψησλ λνεκάησλ, κνηάδεη κε ηηο «ιέμεηο» ηεο δσγξαθηθήο
528

. πκπεξαίλσ πσο, είηε κηιάκε 

γηα κπζηζηφξεκα είηε γηα πίλαθα, ν Merleau-Ponty αλαγλσξίδεη ηελ παξνπζία γιψζζαο, αθνχ ην 

έξγν ηέρλεο εθθξάδεη θάπνην λφεκα, ηελ αιήζεηα ηνπ δεκηνπξγνχ ηνπ. Ζ γιψζζα κπνξεί λα 

είλαη θνξέαο λνήκαηνο ρσξίο απαξαίηεηα λα έρεη ηε κνξθή ησλ ιέμεσλ. Μάιινλ ε χπαξμε 

ιέμεσλ πνπ θέξνπλ θάπνην λφεκα εμαξηάηαη απφ ηελ παξνπζία ηεο αμεπέξαζηεο εκπεηξίαο, 

δειαδή κηαο εκπεηξίαο πνπ πξέπεη λα κεηακνξθσζεί κε φξνπο γισζζηθνχο, λα εθθξαζηεί. ηε 

ζρέζε ηεο γιψζζαο κε ηε δσγξαθηθή, αλ ε ιαιηά βξίζθεηαη πάλσ απφ ηε δσγξαθηθή θαη ηνλ 

θαζεκεξηλφ ιφγν, απηφ ζπκβαίλεη επεηδή ε παξαγσγηθή έθθξαζεδελ ζρεηίδεηαη κε κηα ζπλεηδεηή 

επηινγή, αιιά κε ηνλ ηξφπν πνπ ππάξρνπκε σο ελζψκαηεο ππάξμεηο
529

. Ζ έθθξαζε, κε απιά 

ιφγηα, είλαη ε δηαξθψο αλαλεψζηκε παξνπζία ηνπ πλεχκαηφο καο ζηνλ θφζκν
530

. Ζ γιψζζα, 

φπσο είδακε, απνηειεί κέξνο απηήο ηεο ζπλερνχο θίλεζεο, θαη θξίλεηαη σο έθθξαζε. 

Ζ ιαιηά είλαη έθθξαζε εθηαηή, μεπεξλά ηηο γισζζηθέο δνκέο κέζα απφ ηελ ίδηα ηε ρξήζε 

ηνπο, κνηάδεη λα «εθκεηαιιεχεηαη» ηηο δπλαηφηεηεο ηεο γιψζζαο ψζηε λα θηάζεη ζην δεηνχκελν: 

ζηελ έθθξαζε ηνπ λνήκαηνο. ηε ιαιηά δελ ππάξρεηκφλνέλα ζησπειφ λφεκα αθεκέλν ζηνλ 

θφζκν γηα λα αθνπζηεί, αιιά ππάξρεη έλαο ήρνο πνπ κπνξεί λα ερεί δηαθνξεηηθά ζε θάζε 

χπαξμε. ηελ δσγξαθηθή, φπσο παξαηεξεί ν Merleau-Ponty, ην έλα λφεκα (εθείλν ηνπ 

δσγξάθνπ) παίξλεη ηε ζέζε ηνπ άιινπ (εθείλν ηνπ ζεαηή) -αληηθαηάζηαζε- , ζηελ ιαιηά φκσο 

ζπκβαίλεη θάηη δηαθνξεηηθφ: έρνπκε ππνθαηάζηαζε «ηζνδχλακσλ λνεκάησλ», δειαδή, «ε λέα 

δνκή ηίζεηαη σο πξνυπάξρνπζα ζηελ παιηά, ηελ δηαηεξεί κέζα ηεο»
531

. Απηφ κπνξεί λα ζπκβεί 

κε έλα θνίηαγκα, κε θάηη πνπ ζα καο γίλεη αληηιεπηφ, κε κηα αιιαγή ηεο ζέζεο ηνπ ζψκαηφο καο 

πνπ ζα δψζεη κηα πιεξέζηεξε φςε απηνχ πνπ θνηηάκε, ή αθφκε κπνξεί λα ζπκβεί κε ην 

άθνπζκα θάπνησλ ιέμεσλ. Δίλαη αιήζεηα πσο ν θφζκνο είλαη απηφ πνπ βιέπνπκε θαη ην ζψκα 

καζαίλεη ζε καο πψο λα ηνλ βιέπνπκε. Αξρηθά κε ηελ έλλνηα πσο πξέπεη λα ηαηξηάμνπκε απηή 

ηελ φξαζε κε ηελ γλψζε, παίξλνληαο ζέζε γηα απηήλ, ιέγνληαο ηη είκαζηε θαη ηη είκαζηε ηθαλνί 

λα δνχκε, θαη λα πξάμνπκε, ηέινο, ιεο θαη δελ γλσξίδνπκε ηίπνηα ζρεηηθφ κε απηά, ιεο θαη εδψ 

έρνπκε αθφκα λα κάζνπκε ηα πάληα532. Γελ κπνξνχκε λα πηζηέςνπκε πσο ε ιαιηά καο δίλεη ην 
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Απηφζη. 
529

ηα Σεκεία ν Merleau-Ponty θάλεη αλαθνξά ζηε ινγνηερληθή ιαιηά θαη καο θαιεί λα αθεζνχκε ζε απηήλ. Να 

επηηξέςνπκε ζηε ινγνηερληθή ιαιηά λα καο παξαζχξεη, λα αθήζνπκε ην ζψκα καο λα βξεη ηε ζέζε ηνπ κέζα ζηα 

ιφγηα ηνπ ζπγγξαθέα. ηηο ιέμεηο ηνπ δεκηνπξγνχλα κελ αλαδεηάκε θαζνιηθέο εμεγήζεηο, θαη λα κελ επηδηψθνπκε 

έλα ζπγθεθξκέλν απνηειέζκαηα κέζα απφ ηε ζπλάληεζή καο. Μέζα απφ ηε ζρέζε ζπγγξαθέα-αλαγλψζηε ζα 

αληηιεθζνχκε πσο ην ζψκα καο είλαη ν κεζνιαβήηεο γηα λα θηάζνπκε ζηα πξάγκαηα, θαη απηφ ζα επηηεπρζεί φηαλ 

ζηακαηήζνπκε λα ςάρλνπκε εμεγήζεηο, λα αλαιχνπκε ηνλ θφζκν γχξσ καο θαη αθήζνπκε ην ζψκα καο λα καο 

νδεγήζεη (βι. απηφζη). 
530

Ο Merleau-Ponty ζε ζπλέρεηα απηψλ αλαξσηηέηαη ηη ζπκβαίλεη κε ηε ιαιηά φηαλ απηή παίξλεη ζέζε θάησ απφ 

πξίζκα θηινζνθηθφ γηα λα θαηαιήμεη πσο «θακηά ιαιηά δελ απνθφπηεηαη πιήξσο απφ ηελ αβεβαηφηεηα ησλ βσβψλ 

εθθξαζηηθψλ κνξθψλ, δελ απαιείθεη ηελ νηθεία ηπραηφηεηα, δελ εμαλεκίδεηαη γηα λ‟ αθήζεη λα θαλνχλ ηα ίδηα ηα 

πξάγκαηα». Ζ ιαιηά δελ βξίζθεηαη απαξαίηεηα πάληα πάλσ απφ ηε δσγξαθηθή θαη ηνλ θαζεκεξηλφ ιφγν. Ζ 

ηθαλφηεηα θάπνηνπ λα εθθξάδεηαη κέζσ ησλ ιέμεσλ (ινγνηερλία, πνίεζε, πξφδα) δελ είλαη κηα ζπλεηδεηή επηινγή 

πνπ θάλεη, αιιά ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηξφπν πνπ ππάξρεη σο ελ θηλήζεη νλ. Αλαβιχδεη απφ ην χθνο ηνπ (βι. φ.π., ζ. 

125). 
531

Απηφζη. 
532

Ο Merleau-Ponty ζην ΟΑ μεθαζαξίδεη ηε ζέζε ηεο θηινζνθίαο σο πξνο ην λφεκα θαη ηε ιέμε γξάθνληαο πσο «ε 

θηινζνθία δελ είλαη έλα ιεμηθφ, δελ ζπλαηλεί κε ην „λφεκα-ηεο-ιέμεο‟, δελ επηδηψθεη έλα ιεθηηθφ ππνθαηάζηαην γηα 
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πξάγκα ζηελ απφιπηε αιήζεηα ηνπ, θαη απηφ γηαηί είλαη κηα ιεηηνπξγία ρξνληθή, δειαδή 

αλαλεψζηκε
533

. Λαιηά θαη αιήζεηα καο σζνχλ λα ελεξγνχκε αλαινγηδφκελνη ηα πεπξαγκέλα θαη 

ιερζέληα, θαη λα ηα αιιάδνπκε θαηά ηνλ ίδην ηξφπν, δειαδή κε πξάμεηο θαη ιφγηα. Αλεμάξηεηα 

απφ ην γεγνλφο πσο νη λέεο πξάμεηο έξρνληαη λα θαιχςνπλ ηηο πξνεγνχκελεο, δίλνληάο καο ηελ 

εληχπσζε πσο είλαη „θαζαξέο‟ απφ ην παξειζφλ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα «δηαηεξνχλ [σζηφζν] 

κηα ζπζηνιή, θαη ην λφεκα κάιινλ ζπλάγεηαη απφ ην νηθνδφκεκα ησλ ιέμεσλ παξά δειψλεηαη 

απ‟ απηέο»
534

. ηελ εθθξαζηηθή πξάμε ηεο νκηιίαο ππάξρεη κηα ππφθσθε παξνπζία ηνπ 

παξειζφληνο, ε νπνία γίλεηαη αληηιεπηή, φρη ηφζν απφ ηηο ιέμεηο πνπ αθνχγνληαη, φζν απφ ηνλ 

ηξφπν πνπ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο. Ζ ηάμε - νη ιέμεηο κέζα ζηελ πξφηαζε - ππνλνεί ην 

ελδερφκελν ηεο αηαμίαο - νη ιέμεηο πνπ δελ εηπψζεθαλ, αιιά ππάξρνπλ ζηε ζθέςε. πλεπψο ε 

επηινγή θαη ε δηαδνρή εθθνξάο ηεο κηαο ιέμεο κεηά ηελ άιιε ζπκβάιινπλ ζηελ θαηαλφεζε ηνπ 

λνήκαηνο, εηπσκέλνπ ή κε. 

Λαιηά θαη λφεκα, φπσο ζπκβαίλεη ζηε ζρέζε ζψκαηνο θαη πλεχκαηνο, δελ ραξαθηεξίδνληαη 

απφ κηα πξνζπάζεηα επηβνιήο ηεο κηαο πάλσ ζην άιιν. Ζ ιαιηά δελ εμππεξεηεί ηηο πξνζδνθίεο 

ηνπ λνήκαηνο, αιιά απηή ε άξλεζε λα παξαδνζεί ζην λφεκα δελ ηελ θάλεη ηθαλή λα ην 

εμνπζηάζεη, νχηε φκσο λα ηνπ ραξηζηεί. Καλείο δελ ππνηάζζεη θαλέλαλ, θαλείο δελ ππεξεηεί 

θαλέλαλ. Ζ ιαιηά δελ επηζθηάδεη ην λφεκα, φπσο νχηε ην ζψκα ππνηάζζεη ην κπαιφ. ζα 

έξρνληαη ζηελ επηθάλεηα, ε ζησπή πνπ έγηλε ήρνο ή ν πίλαθαο πνπ δσγξαθίζηεθε, δελ ππήξραλ 

εθ ησλ πξνηέξσλ γηα εκάο, σο θαλεξή ζεκαζία, αιιά «πξφθεηηαη κφλν γηα ην πιεφλαζκα ηνπ 

βηψκαηνο καο ζε ζρέζε κε φηη έρεη ήδε εηπσζεί»
535

. Αλ ε ιαιηά ηζνδπλακεί κε ην πιεφλαζκα ησλ 

βησκάησλ, ηφηε φηαλ απηή εθθξάδεηαη παξνπζηάδεη φζα πξνθχπηνπλ απφ ηελ έλσζή ηεο κε ηηο 

εκπεηξίεο, νη νπνίεο, αλάινγα κε ην ρξφλν θαη ην ρψξν πνπ θαηαιακβάλνπλ ζηελ χπαξμε, 

πξνθαινχλ ηελ αλάινγε δφλεζε. Ζ ζπλάληεζε, ή κάιινλ ν ζπγρξνληζκφο ηεο χπαξμήο καο κε 

ηελ ηζηνξία, νδεγεί ζηε γλψζε φζσλ ζπλέβεζαλ θαη απνηεινχλ πηα θαζνιηθά λνήκαηα˙ θαη ε 

ζπκκεηνρή καο ζηνλ θφζκν δελ κέλεη αλεπεξέαζηε απφ ηα θαηαθηεκέλα λνήκαηα. Βέβαηα, φζα 

έρνπλ πξνθαιέζεη δφλεζε ζην ζψκα καο θαη έγηλαλ έθθξαζε δελ ήξζαλ κεηά απφ ππνινγηζκφ. 

Γηφηη, ε αλαδήηεζε, λαη κελ πξνήιζε θάπνην εξέζηζκα, αιιά δελ βάδεη φξηα ζηε ζθέςε, νχηε 

γλσξίδεη πνηνο ζα είλαη ν ηειηθφο πξννξηζκφο ηεο. Με ηα ιφγηα ηνπ Merleau-Ponty «φ,ηη 

αλαδεηνχκε κε ππεξβνιηθά βνπιεηηθφ ηξφπν, δελ ην βξίζθνπκε, ελψ αληηζέησο νη ηδέεο, νη αμίεο 

                                                                                                                                                                                           

ηνλ θφζκν πνπ βιέπνπκε, δελ ηνλ κεηαηξέπεη ζε θάηη πνπ ιέγεηαη, δελ εγθαζηζηά ηνλ εαπηφ ηεο κε εληνιή ηνπ 

εηπσκέλνπ ή ηνπ γξακκέλνπ, φπσο θάλνπλ νη ινγηθνί ζε κηα πξφηαζε, ν πνηεηήο ζηελ ιέμε ή ν κνπζηθφο ζηελ 

κνπζηθή» (βι. M. Merleau-Ponty, The Visible and the invisible, φ.π., ζ. 4). 
533

ηηο Λνγηθέο Έξεπλεο ηνπ Husserl ε ιαιηά παξνπζηάδεηαη σο έλα απφ ηα θεληξηθά αληηθείκελα ηεο ζπλείδεζεο. 

ηε θαηλνκελνινγία δελ ππάξρεη γιψζζα δηαζπαζκέλε, δειαδή ρσξηζκέλε ζε θνκκάηηα ηνπ παξειζφληνο αιιά 

«είλαη έλα ζχζηεκα πνπ φια ηνπ ηα ζηνηρεία ζπκβάιινπλ ζε κηα εληαία εθθξαζηηθή πξνζπάζεηα ζηξακκέλε ζην 

παξφλ ή ζην κέιινλ, θαη άξα δηεπφκελε απφ κηα ελεζηψζα ινγηθή». Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ε ζέζε ηνπ Pos, ν 

νπνίνο ζεσξεί ηελ ιαιηά σο «επηζηξνθή ζην νκηινχλ ππνθείκελν», σο ηνλ ηξφπν πνπ έξρνληαη ηα νκηινχληα 

ππνθείκελα ζε επαθή (βι. M. Merleau-Ponty, Σεκεία, φ.π., ζ. 130, ζζ. 133 θαη 137). 
534

Βι. φ.π., ζ. 132. 
535

Γελ αξθεί θάηη λα εηπσζεί γηα λα γίλεη θαηαλνεηφ, αιιά απαηηείηαη κηα εμφξκεζε πέξα απφ ην εηπσκέλν, έλα 

πέξαζκα ζεκείσλ θαη γιψζζαο ζε πνιιά επίπεδα. «Σν ηη ζέινπκε λα πνχκε δελ ην έρνπκε κπξνζηά καο, έμσ απφ 

θάζε νκηιία, ζαλ κηα θαζαξή ζεκαζία», αιιά εκθαλίδεηαη σο ην απνηέιεζκα φζσλ δήζακε θαη κηα ππελζχκηζε γηα 

φζα δε κηιήζακε αθφκα (βι. φ.π., ζ. 132). 
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δελ ιείπνπλ ζε φπνηνλ έρεη θαηνξζψζεη, θαηά ηελ ζηνραζηηθή ηνπ δσή, λα ειεπζεξψζεη ηελ 

απζφξκεηε πεγή ηνπο»
536

.  

Σν λφεκα έρεη πνιιέο πηπρέο: έρεη ηελ έληαζε ηνπ παξφληνο, ηε ζρέζε ηνπ κε ηα άιια 

ζηνηρεία, ηελ πνξεία ηνπ ζηνλ ρξφλν πνπ ην κεηαηξέπεη εληζρχνληάο ην, γλσζηνπνηεί πσο 

γελλήζεθε κέζα απφ ηελ ηζηνξία θαη ηέινο δελ παχεη λα έρεη κηα ζέζε ζηελ θιίκαθα ησλ 

λνεκάησλ, ε νπνία ηα εκπινπηίδεη, αιιά θαη επηβεβαηψλεη, ηελ αξρηθή ηνπ κνξθή. πσο 

αλαθέξεη ν Merleau-Ponty, «ην λφεκα ηεο θηινζνθίαο είλαη ην λφεκα κηαο γέλεζεο, άξα δελ 

κπνξεί λα πινπνηεζεί εθηφο ρξφλνπ θαη παξακέλεη έθθξαζε»
537

. Σα ιφγηα ηνπ θαζξεθηίδνληαη 

ζηελ ηζηνξία ηεο θηινζνθηθήο ζθέςεο, ε νπνία δελ έρεη ζηακαηήζεη λα ππάξρεη σο ζχγρξνλε 

ζθέςε, δηαξθψο γελλάηαη απφ ην παξειζφλ ηεο˙ πψο άιισζηε λα ζεσξεζεί αλεμάξηεηε απφ ηνλ 

ρξφλν θαη λα νινθιεξσζεί έμσ απ‟ απηφλ; Ζ θηινζνθία, φπσο ε ηέρλε, είλαη έλαο ηξφπνο 

έθθξαζεο, κηα πξάμε ελ θηλήζεη. ,ηη θηλείηαη έρεη παξειζφλ θαη παξφλ, θαη αλακθηζβήηεηα έρεη 

κηα ζέζε ζην κέιινλ
538

. Ζ δηθή καο ξνή ζηελ ηζηνξία, ε έθθξαζε θαη ε γλψζε, θηλνχληαη 

πιαγίσο πξνο ηνπο ζθνπνχο ή ηηο έλλνηεο πνπ θαηαθηνχλ ή αλαδεηνχλ, θαη απηή ηε ξνή επηζπκεί 

λα ζπιιάβεη ην Merleau-Ponty κέζα απφ ηηο αλαθνξέο ηνπ ζηε ηέρλε. 

Αλ δηαρσξίζνπκε ηελ νκηιία απφ ηελ γιψζζα ζα δνχκε πσο, ε πξψηε απνηειεί ηελ ζηηγκή 

ζηελ νπνία ε ζησπή θαη ε γεκάηε θίλεζε ζεκαζία ζέιεζε λα μεθηλήζεη ηελ πνξεία ηεο πξνο ηα 

έμσ, θαη ζα ηα θαηαθέξεη αλ δψζεη ην δηθφ ηεο λφεκα ζε φ,ηη θαηνηθεί καδί κε κέλα ηνχηνλ ηνλ 

θφζκν. Ζ ζησπή αξρίδεη λα κπιέθεηαη ζηηο ήδε ππάξρνπζεο ζεκαζίεο κνπ, ηηο εθκεηαιιεχεηαη, 

αλ ζέιεηε, γηα λα γίλεη αληηιεπηή. Μπνξεί λα καο κπεξδέςεη, λα λνκίδνπκε πσο ην λφεκα απηφ 

ην είρακε απφ πξηλ, ην θνπβαινχζακε καδί κε ηα ππφινηπα, φκσο απηφ πνπ έθαλε ήηαλ λα δεζεί 

κε φζα λνήκαηα είρακε ήδε θαηαθηήζεη, λα κνηξάζεη ηνλ εαπηφ ηνπ ζε απηά θαη έηζη, 

αλαδπφκελν, λα αλαδείμεη κηα λέα ζεκαζία. Σα έξγα ηέρλεο είλαη θνξείο βνπβψλ ζεκαζηψλ, γη‟ 

απηφ ζπρλά θαηαθέξλνπλ λα εηζρσξήζνπλ ζηηο λέεο ζεκαζίεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Ο 

θαιιηηέρλεο, είηε δσγξαθίδεη, είηε γξάθεη, θνπβαιά λνήκαηα-αιήζεηεο έηνηκεο λα κπιερηνχλ ζηε 

ζάξθα ηνπ θφζκνπ θαη λα καο επηζηξέςνπλ ην βιέκκα. ηελ ζρέζε γιψζζαο θαη δσγξαθηθήο 

δελ ππάξρεη αληηπαιφηεηα, αιιά κάιινλ κηα αληηζηνηρία σο πξνο ηνπ φξνπο πνπ ηηο 

πξνζδηνξίδνπλ. Βεβαίσο, ν Merleau-Ponty, δελ επηιέγεη ηπραία ηελ ηέρλε ηεο δσγξαθηθήο. Ζ 

δσγξαθηθή ηέρλε δείρλεη ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζψκαηφο καο ζηελ έθθξαζε θαη εζηηάδεη ηελ 

πξνζνρή ηεο ζηηο ιεηηνπξγίεο ηεο φξαζεο θαη ηεο θίλεζεο. Αλαγλσξίδνληαο πσο ζηεξίδεη ηε 

θηινζνθία ηνπ ζηελ έλλνηα ηεο αληίιεςεο θαη ηεο φξαζεο, κπνξνχκε λα δνχκε άιινλ έλα ιφγν 

γη‟ απηήλ ηνπ ηελ επηινγή. 

Γελ ππάξρεη ινηπφλ ακθηβνιία γηα ην αλ ε ιαιηά κπνξεί λα εθθξαζηεί δεκηνπξγηθά, φπσο δελ 

ππάξρεη ακθηβνιία γηα ηε γιψζζα ηεο δσγξαθηθήο. Καη νη δχν κνξθέο ηέρλεο απνηεινχλ, 

εμίζνπ, κνξθέο έθθξαζεο. Δθφζνλ ηέρλε θαη έθθξαζε ηαπηίδνληαη, ζε πνην ζεκείν ηεο ζρέζεο 
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Βι. φ.π., ζ. 133. 
537

Ζ ζχλζεζε ησλ λνεκάησλ δελ θαηέρεη ην ζχλνιν ησλ ζθέςεσλ ηελ ζηηγκή ηεο δηαλφεζεο: ζηελ ζχλζεζε δελ 

έρνπκε ηελ ίδηα, θαη ηελ ίδηα έηζη φπσο έγηλε θαηαλνεηή, «δειαδή κηα ζχλζεζε πνπ κε κηαο θαη είλαη θαη γλσξίδεη, 

είλαη φ,ηη γλσξίδεη, γλσξίδεη φ,ηη είλαη, δηαηεξεί θαη θαηαξγεί, πξαγκαηψλεη θαη θαηαζηξέθεη» (βι. φ.π., ζ. 131). 
538

Απηφζη. 
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ηνπο εκπιέθεηαη ε θηινζνθία; Σν γεγνλφο πσο ε θηινζνθία ρεηξίδεηαη ηνλ ιφγν, ψζηε λα 

παξαγάγεη ζεκαζίεο, φπσο θάλεη ε ηέρλε, δελ αξθεί γηα λα ηελ θαηαηάμνπκε ζηηο κνξθέο 

έθθξαζεο; Θα πξέπεη λα μεθαζαξίζνπκε ηελ ζπλνρή ηνπ ρσξνρξφλνπ, ηελ „ζπγρξνληθφηεηα‟ 

ησλ κεξψλ ηνπο (ειεχζεξε ζπγρξνλία ζηνλ ρψξν, ζπγρξνλία ζηελ εηθνληζηηθή έλλνηα ζηνλ 

ρξφλν). Θα πξέπεη επίζεο λα μεθαζαξίζνπκε ηελ ζπλνρή ηεο φςεο ηνπ ζψκαηφο κνπ θαη ηεο 

αληηζηξνθήο ηεο ζην ζψκα κνπ, ε νπνία είλαη ππεχζπλε γηα ην γεγνλφο πψο ην ζψκα κνπ – ην 

νπνίν είλαη νξαηφ θαη αγγηγκέλν φπσο, νξαηφ θαη αγγηγκέλν είλαη θαη έλα πξάγκα – απαηηεί ηε 

ζέα πάλσ ζηνλ εαπηφ, απηή ηελ επαθή κε ηνλ εαπηφ, ε νπνία ηνλ δηπιαζηάδεη, ηνλ ελνπνηεί, κε 

ηέηνηνλ ηξφπν πνπ ην αληηθεηκεληθφ ζψκα, θαη ην θαηλνκεληθφ ζψκα, ζηξέθνληαη ην έλα ζην 

άιιν, ή ράλνληαη ην έλα κέζα ζην άιιν. ην ΟΑ ν Merleau-Ponty πξνηείλεη λα ζέζνπκε ηνπο 

εαπηνχο καο καδί κε ην είλαη, κε ην νπνίν εκείο ζπλδηαιεγφκαζηε, αληί λα ην θνηηάκε απ‟ έμσ. 

,ηη ηζνδπλακεί κε θάπνηα ζεκαζία, κηαλ νπζία, έλα πξάγκα, κπνξνχκε λα ην βάινπκε πίζσ ζην 

πθάδη ηεο δσήο καο, θαη λα παξαθνινπζήζνπκε πψο κέζα απφ ην άλνηγκα ηνπ εαπηνχ ζην ζψκα 

θαη ζην πξάγκα έρνπκε ηαπηνρξφλσο δηάλνημε ηνπ νκηιείλ θαη ηνπ ζθέθηεζζαη
539

. Ο Merleau-

Ponty γξάθεη πσο, ν αιγφξηζκνο θαη ε επηζηήκε, κηινχλ γηα ηα πξάγκαηα, ελψ ε θηινζνθία θαη ε 

ινγνηερλία καο δίλνπλ κηα κηιηά ε νπνία είλαη ην κέζν πξαγκάησζεο φζσλ αληηιακβάλνκαη ζηνλ 

εαπηφ. Με πην απιά ιφγηα, ν αιγφξηζκνο κηιά γηα ηα πξάγκαηα, ελψ απφ ηελ άιιε έλα θείκελν 

είλαη ην ίδην κηιηά˙ θαη ςάρλεη απφ καο ηελ αιήζεηα, «ζάκπσο ηα πξάγκαηα λ‟ άξρηδαλ σο εθ 

ζαχκαηνο λα ιέλε ηηο ζθέςεηο κνπ, πάληα γηα κέλα θαίλεηαη πσο ζθέθηνληαλ θαη κηινχζαλ, αθνχ 

απηά είλαη πξάγκαηα θαη εγψ είκαη εγψ»
540

. Ο θφζκνο ινηπφλ, θαη ηα πξάγκαηα απηνχ, δελ είλαη 

κφλν γηα κέλα, νη ζθέςεηο πνπ θάλσ (γη‟ απηά), δελ παξακέλνπλ κφλν δηθέο κνπ ζθέςεηο. Οη 

ιέμεηο ηηο νπνίεο εθθέξσ, πάιη κφλνλ δηθέο κνπ δελ είλαη, θαη φζεο θξαηψ ζησπειέο θάπνηα 

ζηηγκή ζα γίλνπλ θσλέο ηεο ζησπήο. πγρξνλίδνκαη κε ηνλ θφζκν, κέζσ ηνπ ζψκαηφο κνπ, 

«αιιά ην εθθξαζηηθφ εγρείξεκα θαη ηδηαίηεξα ε κηιηά ζεσξεκέλε ελ γελέζεη εγθαζηδξχεη κηα 

θνηλή θαηάζηαζε πνπ δελ είλαη απιψο θνηλφηεηα ηνπ είλαη αιιά θνηλφηεηα ηνπ πξάηηεηλ»
541

. Ση 

κεζνιαβεί ελ ηέιεη, απφ ηηο ζθέςεηο ζηηο ιέμεηο; Μα ε ίδηα ε θσλή ηεο ζησπήο πνπ επηδηψθεη λα 

παξακείλεη ζησπειή, ή πνπ ζπξψρλεη ηε ζθέςε λα κηιήζεη, θαζψο δελ ελεξγψ κφλν φηαλ κηιψ 

αιιά θαη φηαλ αθνχσ ηνλ άιιν. Καη απηή είλαη κηα αιήζεηα βησκαηηθή. ηαλ κάιηζηα ε κηιηά 

είλαη απζφξκεηε ηφηε ε κνλαδηθφηεηά κνπ κπνξεί λα γίλεη θαζνιηθφ λφεκα. 

3.2.1 Σν θαηλφκελν ηεο ιαιηάο: ζεκαίλνλ θαη ζεκαηλφκελν 

Πξηλ πεξάζσ ζην δήηεκα ηεο γιψζζαο θαη ηνπ ρξφλνπ, ζα ήζεια λα ζεκεηψζσ ηα εμήο: απφ 

ηελ θαηλνκελνινγία ηεο ιαιηάο θξαηψ πσο ε γιψζζα γηα ηελ νπνία κηινχλ νη γισζζσιφγνη 

είλαη ίδηα κε απηήλ πνπ κηιψ, αιιά εκπινπηίδεηαη κε ζηνηρεία, ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ηα 

βηψκαηά κνπ. Αθφκε, πσο ε θαηλνκελνινγία ηεο γιψζζαο εηζάγεη κηα λέα αληίιεςε γηα ηελ 

ιαιηά σο έρεη, κηα αληίιεςε πνπ «πξνθχπηεη ηψξα σο ινγηθή κέζα ζηελ ελδερνκεληθφηεηα, σο 

έλα πξνζαλαηνιηζκέλν ζχζηεκα πνπ φκσο δελ παχεη λα επεμεξγάδεηαη ηπραηφηεηεο, σο έληαμε 
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Βι. M. Merleau-Ponty, The Visible and the invisible, φ.π., ζζ. 117-118. 
540

Βι. M. Merleau-Ponty, Σεκεία, φ.π., ζ. 178. 
541

Βι. φ.π., ζ. 186. 
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ηνπ ζπκπησκαηηθνχ κέζα ζε κηα νιφηεηα κε λφεκα, σο έλζαξθε ινγηθή»
542

. Φαίλεηαη πσο ν 

Merleau-Ponty, κηιά γηα ηε γιψζζα παξνπζηάδνληάο ηελ σο έλα ζχζηεκα πνπ ζηνρεχεη θάπνπ 

(ζηελ έθθξαζε), θαη παξφιν πνπ είλαη έλα ζχλνιν ζηνηρείσλ κε λφεκα δελ απνθιείεη ηηο 

αιιαγέο, αθήλεη αλνηρηά ηα ελδερφκελα – θαζψο ην λφεκα είλαη δσληαλφ. Ζ γιψζζα, ζε απηφ ην 

ηξίπηπρφ πνπ ηελ ραξαθηεξίδεη, δειαδή ηνλ ρξφλν, ην λφεκα θαη ηα ελδερφκελα, βξίζθεη ηελ 

έλζαξθε θχζε ηεο. Σν ίδην ην λφεκα ηνπ θφζκνπ, έηζη φπσο δηαθαίλεηαη απφ ηελ ακθίδξνκε 

ζρέζε ηνπο.  

Ση ζπκβαίλεη, ινηπφλ, κε ηε γιψζζα θαη ηνλ ρξφλν, αιιά θαη ηε ζθέςε ζε ζρέζε κε ηε 

γιψζζα; Μήπσο κπνξνχκε λα ζηεξηρηνχκε ζε κηα δηπιή πξννπηηθή, φπνπ ε ιαιηά 

παξνπζηάδεηαη σο αληηθείκελν ηεο λφεζεο, θαη έπεηηα εκθαλίδεηαη σο δηθή κνπ γιψζζα, φηαλ 

πιένλ γίλεη νκηιία; Κάηη ηέηνην κπνξεί λα ζπκβαίλεη, φπσο δηέθξηλαλ ν Saussure θαη ν Pos
543

, 

αιιά ηφηε ε ιαιηά δελ ζα είρε νληνινγηθή εκβέιεηα
544

. Ζ πξνζπάζεηά ηνπο λα δηαρσξίζνπλ ηελ 

θαηλνκελνινγία ηεο νκηιίαο απφ ηελ επηζηήκε ηεο ιαιηάο απνδεηθλχεη αθξηβψο απηφ: ηε 

ζχλδεζε ησλ δχν. Σν απνηέιεζκα ηεο δηάζπαζεο ζα είλαη ε πξνβνιή ηνπ θνηλνχ ζεκείνπ 

επαθήο ηνπο, γηαηί «ε „ππνθεηκεληθή‟ ζθνπηά [πνπ] πεξηιακβάλεη ηελ „αληηθεηκεληθή‟˙ ε 

ζπγρξνλία ηελ δηαρξνλία»
545

. ηε δηάξθεηα ηεο (ζπλ)νκηιίαο έρνπκε ηελ παξνληηθή θίλεζε ηεο 

έθθξαζεο λνήκαηνο θαη ζπλάκα ηελ γιψζζα σο κέζνλ πνπ δελ κπνξεί λα απνρσξηζηεί ην 

παξειζφλ ηεο, ηελ ηζηνξηθφηεηά ηεο. Ζ ζπγρξνλία θαη ε δηαρξνλία ζπληζηνχλ έλα δεχγν ελ 

θηλήζεη: ε γιψζζα πεξηέρεη ην παξειζφλ ηεο αιιά δελ είλαη πνηέ πιήξεο, γεγνλφο πνπ 

ζεκειηψλεηαη απφ ηελ ίδηα ηε δνκή ηνπ γισζζηθνχ θαηλνκέλνπ, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ 

δηαξθή ζεκαζηνγέλεζε. Ζ ακθίδξνκε ζρέζε ππνθεηκέλνπ-αληηθεηκέλνπ θαλεξψλεηαη απηή ηε 

θνξά κέζα απφ κηα εμήγεζε γηα ην θαηλφκελν ηεο ιαιηάο. ηελ εθθνξά ηνπ ιφγνπ έρνπκε 

ζπγρξνληθφηεηα, δειαδή άκεζε επαθή ησλ φζσλ ιέγνληαη κε ηηο ζεκαζίεο ηνπ παξφληνο, ελψ 

ηαπηφρξνλα ζε φζα εηπψζεθαλ ειινρεχνπλ δηαρξνληθά λνήκαηα. Ο Merleau-Ponty κηιψληαο γηα 

ζπγρξνλία θαη δηαρξνλία θαηαιήγεη πσο, δελ κπνξνχκε λα ζεσξνχκε φηη ε ιαιηά ρσξίδεηαη ζε 

παξφλ - ςπρνινγία ηεο ιαιηάο - θαη παξειζφλ - επηζηήκε ηεο ιαιηάο -, αιιά «ίζα ίζα ην παξφλ 

δηαρέεηαη ζην παξειζφλ, σο πξψελ παξφλ, ε ηζηνξία είλαη ηζηνξία ησλ δηαδνρηθψλ 

ζπγρξνληψλ»
546

. Ζ ιαιηά είλαη, ινηπφλ, έλα ζπλερψο αλαλεψζηκν ζχλνιν ζηνηρείσλ, ην νπνίν 

αθνινπζεί ην ξνπ ηεο ηζηνξίαο, θαζψο πνξεχεηαη κε απηφ ην θέξεη καδί ηεο. Μέζσ ησλ ιέμεσλ 

πνπ εθθέξνληαη ην παξειζφλ παίξλεη ζέζε ζην παξφλ.  

Ο Merleau-Ponty, επεξεαζκέλνο απφ ηνλ Husserl, επηδηψθεη ηελ πξνζέγγηζε ηεο γιψζζαο 

ζηε θαηλνκελνινγία. ηηο Λνγηθέο Έξεπλεο, ν Merleau-Ponty, δηαθξίλεη δχν ζηνηρεία: πξψηνλ, ε 
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Βι. φ.π., ζ. 141. 
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Ο Merleau-Ponty, αθνχ μεθαζάξηζε πσο δελ επηδηψθεη κηα αλαδηαηχπσζε ησλ ιφγσλ ηνπ Husserl πεξί ηεο ιαιηάο, 

«αιιά ηελ θίλεζε ηνπ ζηνραζκνχ ηνπ» επηθεληξψλεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζε κηα θαηλνκελνινγία ηεο ιαιηάο, ηελ 

νπνία εληνπίδεη ζηνλ Pos σο εμήο «φρη σο κηα πξνζπάζεηα λα ππνηαρζνχλ νη ππάξρνπζεο γιψζζεο ζην πιαίζην κηαο 

εηδεηηθήο θάζε δπλαηήο ιαιηάο (…), αιιά σο επηζηξνθή ζην νκηινχλ ππνθείκελν, ζηελ επαθή κνπ κε ηελ γιψζζα 

πνπ κηιψ» (βι. M. Merleau-Ponty, Σεκεία,, φ.π., ζ. 137). 
544

Βι. φ.π., ζ. 138 
545

Aπηφζη. 
546

Βι.φ.π., ζει. 140. 
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ιαιηά παξνπζηάδεηαη σο έλα απφ ηα θεληξηθά αληηθείκελα ηεο ζπλείδεζεο, θαη δεχηεξνλ, 

παξαηεξεί πσο νη νκηινχζεο γιψζζεο θαηέρνληαη απφ ηελ ζπλείδεζε
547

. Απηή φκσο ε 

ηνπνζέηεζε ηεο ιαιηάο, σο αληηθείκελν ηεο ζπλείδεζεο, ηελ ζέηεη ζε δεχηεξε κνίξα, ηελ 

ηνπνζεηεί δίπια ζηε ζθέςε σο έλα „ζπλνδφ‟ ηεο. Γηα ηνλ Merleau-Ponty, ε θηινζνθία καο 

ππελζπκίδεη πψο ππάξρνπκε εληφο ελφο νκηιηαθνχ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν είλαη γηα εκάο «παξφλ 

ηφζν άκεζα φζν ην ζψκα καο»
548

. Πέξαλ ηνπ Husserl
549

, θαη κεηά απ‟ απηφλ, ππήξμαλ 

ηνπνζεηήζεηο γηα ηελ θαηλνκελνινγία ηεο ιαιηάο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηνπ Pos, ν νπνίνο ζεσξεί 

ηελ ιαιηά «επηζηξνθή ζην νκηινχλ ππνθείκελν, ζηελ επαθή κνπ κε ηελ γιψζζα πνπ κηιά»
550

. 

Αλ εμαηξέζνπκε ηε ζρέζε ηνπ επηζηήκνλα θαη ηεο ιαιηάο, γηα καο ίζσο αξθνχζε ν νξηζκφο πνπ 

ζα ηελ έζεηε σο ην κέζν επηθνηλσλίαο καο κε ηνλ θνηλσληθφ καο πεξίγπξν. ηε θαηλνκελνινγία 

δελ ππάξρεη γιψζζα δηαζπαζκέλε, δειαδή γιψζζα κε ηε κνξθή μέρσξσλ κεξψλ απφ ην 

παξειζφλ, αιιά «είλαη έλα ζχζηεκα πνπ φια ηνπ ηα ζηνηρεία ζπκβάιινπλ ζε κηα εληαία 

εθθξαζηηθή πξνζπάζεηα ζηξακκέλε ζην παξφλ ή ζην κέιινλ, θαη άξα δηεπφκελε απφ κηα 

ελεζηψζα ινγηθή»
551

. Κξαηάσ ηα εμήο: ε γιψζζα απνηειεί έλα ζχζηεκα ζηνηρείσλ, αλήθεη ζηηο 

εθθξαζηηθέο πξάμεηο θαη είλαη βνπηεγκέλε ζηνλ ρξφλν. Ζ ζρέζε καο κε απηήλ μεθηλά απφ ηε 

γιψζζα θαη εθδειψλεηαη ζε γιψζζα: εδψ δελ έρνπκε κφλν έλα εκπεηξηθφ θαη νκηινχλ 

ππνθείκελν, αιιά θαη έλα αληηθείκελν (ελ κέξεη γισζζηθφ), ηνπ νπνίνπ ε εμήγεζε αλαδεηείηαη. 

Γηα ηνλ Merleau-Ponty, ν θηιφζνθνο έρεη επίγλσζε ηεο παξνπζίαο ηνπ ζην γισζζηθφ πεδίν, γη‟ 

απηφ ην εξψηεκα είλαη πψο θηάλεη ζηελ νκηιία, θαη φρη ζε πνηεο πεξηπηψζεηο δελ κπνξεί λα 

ππάξμεη ιαιηά
552

. ηαλ πιένλ ε θαηλνκελνινγία ζεσξεί αλεμέηαζην δήηεκα ηνλ βησκέλν θφζκν, 

φπσο θαη ηε βησκέλε ιαιηά, ηνχην ζεκαίλεη πσο ε θηινζνθία ζεσξεί φηη δελ κπνξεί λα θαηέρεη 

ηελ αιήζεηα ηνπ θφζκνπ θαη ηεο ιαιηάο απφ πξηλ˙ πσο ζπλερψο επαλαηνπνζεηείηαη κέζσ ηνπ 

ιφγνπ, ζε ζρέζε κε ηνλ θφζκν καο θαη ηε δσή καο
553

.  

Ζ πξνζπάζεηα ελφο παηδηνχ λα κηιήζεη ηε γιψζζα ηνπ, θαη ε εθπιήξσζε ηεο πξάμεο φηαλ 

ηειηθά θαηαθέξεη λα εθθέξεη ιφγν, δελ νθείιεηαη ζηελ γλψζε ηεο κνξθνινγίαο, ηεο ζχληαμεο 

θαη ηνπ ιεμηινγίνπ.Απηέο νη γλψζεηο δελ ζε θάλνπλ θάηνρν κηαο γιψζζαο. Οη ιέμεηο πνπ ζέισ λα 

πσ θαη πνπ αληηπξνζσπεχνπλ, γηα κέλα, εθείλε ηε ζηηγκή, ηα κέζα εμήγεζεο ηεο αληίιεςήο κνπ, 

πξνέξρνληαη απφ ηελ «εζσηεξηθή γισζζηθή κνξθή»
554

. Απηφ ην χθνο ηεο νκηιίαο αθνξά ζηηο 

                                                           
547

Βι. Μ. Μerleau-Ponty, Σεκεία,φ.π., ζζ. 135-6.  
548

Βι. φ.π., ζ. 166. 
549

Ο Merleau-Ponty γξάθεη γηα ηε ζθέςε ηνπ Husserl αλαθνξηθά κε ηε γιψζζα πσο, «ε γισζζηθή ελζάξθσζε 

κεηαθέξεη ην παξνδηθφ εζσηεξηθφ θαηλφκελν ζηελ ηδεαηή χπαξμε». Σν ππνθείκελν πνπ νκηιεί δε είλαη ην ζεκέιην 

γηα ηε ιαιηά, αιιά κηα δπλαηφηεηα φκνηα κε ηε ιαιηά (βι., φ.π., ζ. 168).  
550

Ο Merleau-Ponty αλαθέξεηαη μαλά ζηνλ Pos, ζην θείκελφ ηνπ Ο θηιφζνθνο θαη ε θνηλσληνινγία, φπνπ 

παξνπζηάδεη ηε ζχκθσλε ζέζε ηνπ γηα φζα ν Pos γξάθεη γηα ηε γιψζζα: ε γιψζζα έρεη παξειζφλ, ζπληίζεηαη απφ 

πξνεγνχκελα γισζζηθά γεγνλφηα θαη ράλεη ηελ ελφηεηά ηεο (βι., φ.π., ζ. 137 θαη ζ. 166). 
551

Βι. φ.π., ζ. 137. 
552

«Ο θηιφζνθνο είλαη πξσηίζησο εθείλνο πνπ απνθηά επίγλσζε ηνπ φηη είλαη εληνπηζκέλνο ζηελ γιψζζα, φηη 

νκηιεί» (βι. φ.π., ζ. 167).  
553

Βι. φ.π., ζ. 168. 
554

Σνλ φξν «εζσηεξηθή γισζζηθή κνξθή» ή φπσο ζεκεηψλεη ν Merleau-Ponty νη λεψηεξνη φξηζαλ σο «ιεθηηθή 

έλλνηα» (Wortbegriff) ηνλ δαλείδεηαη απφ ηνλ W.v.Humboldt (1767-1835), ν νπνίνο ήηαλ γεξκαλφο θηιφινγνο, 

θηιφζνθνο ηεο γιψζζαο, πνιηηηθφο ζηνραζηήο «εκπλεπζκέλνο απφ ηνλ Έγειν, επεξέαζε ηνλ N.Chomsky» (βι. φ.π., 

ζ. 142). 
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ιέμεηο θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δεκηνπξγνχληαη ηα ζρήκαηα ηνπ ιφγνπ γηα εκέλα: κνπ 

επηηξέπνπλ λα ηα ρξεζηκνπνηψ, ρσξίο λα ηα παξνπζηάδσ εθ λένπ ζηνλ εαπηφ κνπ.«Βηψλσ ηελ 

ελφηεηα ηνπ θφζκνπ φπσο αλαγλσξίδσ έλα χθνο»
555

 θαη απηφ γηαηί «ην χθνο είλαη άξξεθηα 

ζπλδεδεκέλν κε ηελ γιψζζα· δελ ηελ επελδχεη απιψο εμσηεξηθά, αιιά ηελ δηαπεξλά, αλ δελ ηελ 

ζπγθξνηεί θαηαζηαηηθά»
556

. Με ηνλ ίδην ηξφπν ν δσγξάθνο δελ εμαξηάηαη απφ ηηο ηερληθέο θαη 

ηα εξγαιεία ηνπ, δελ αλαιχεη θάζε θίλεζή ηνπ, αιιά αλαδεηά ηηο ζαξθηθέο ζεκαζίεο. Δλ ηέιεη, 

«ε έθθξαζε, ε γιψζζα αίθλεο, είλαη φ,ηη πην αηνκηθφ έρνπκε, ελψ απεπζπλφκελε ηαπηφρξνλα 

ζηνπο άιινπο ηνπ δίλεη αμία θαζνιηθή»
557

. ηαλ εθθξάδνκαη, αλακθηζβήηεηα, απεπζχλνκαη ζε 

πεξηζζφηεξεο απφ κηα ππάξμεηο˙ απεπζχλνκαη ζηνλ δέθηε ησλ ιέμεσλ, ησλ ρεηξνλνκηψλ, ζηνλ 

ζεαηή ηνπ έξγνπ κνπ, αιιά απεπζχλνκαη εμίζνπ ζηνλ εαπηφ κνπ. Ο Merleau-Ponty δηαθξίλεη ηε 

„ιαιεκαηηθή‟ ζεκαζία ηεο ιαιηάο, ε νπνία εκθαλίδεηαη σο κεζνιαβεηήο αλάκεζα ζε κέλα θαη 

ηε ζησπειή αληίιεςε πνπ έρσ γηα ηηο ιέμεηο. Με απηφλ ην ηξφπν κπνξψ λα έρσ επίγλσζε ησλ 

ζθέςεψλ κνπ, αθνχ ηηο έρσ κηιήζεη, φηαλ ζα ηηο έρσ κεηαθέξεη (ή κεηακνξθψζεη) ζε ιεθηηθή 

δηάηαμε. Ο ηξφπνο πνπ ηα ζεκεία ελψλνληαη θαη ζρεκαηίδνπλ πξνηάζεηο ιφγνπ, δελ ζρεηίδεηαη 

κε ηελ πξνέιεπζή ηνπο, αιιά νθείινπλ ην λφεκα ηνπο ζηελ ηθαλφηεηά κνπ λα ηηο ηαηξηάδσ. 

Πξφθεηηαη γηα κηα δξάζε ηεο γιψζζαο εμ απνζηάζεσο, πξφθεηηαη γηα ην ίδην ην γεγνλφο πσο δελ 

ζηεξίδνκαη ζην εγψ λνψ,αιιά ζην εγψ δχλακαη λα νξγαλψζσ ηα ζεκεία
558

. Απηφ νθείιεηαη ζηηο 

δπλαηφηεηεο ηνπ ζψκαηφο κνπ, γηαηί γλσξίδσ πφζν θαη πψο ζα θηλεζψ, ή πφζν ρψξν 

θαηαιακβάλσ σο ζψκα, θαη απηφ κε βνεζά ζην λα είκαη ζηνλ θφζκν ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα 

γλσξίδσ εθ ησλ πξνηέξσλ ηα αληηθείκελα πνπ ζα αγγίμσ θαη ζα ζπλαληήζσ, ή ηηο δπλαηφηεηεο 

πνπ έρσ σο ζψκα πνπ κπνξεί λα ππάξρεη κε πνηθίινπο ηξφπνπο. Καηά ηνλ ίδην ηξφπν πνπ δελ 

ρξεηάδεηαη λα „αγγίμσ‟ ηηο ιέμεηο γηα λα μέξσ ηη ζεκαίλνπλ. Σν ζψκα κνπ κπνξεί ζπλεηδεηά λα 

θαηαιάβεη πνχ βξίζθεηαη θαη πνηεο είλαη νη δπλαηφηεηέο ηνπ ζηνλ ρψξν˙ δελ κπνξψ λα δσ πψο 

ην ζψκα κνπ ζηέθεηαη ζηνλ ρψξν, αιιά ζπλεηδεηνπνηψ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ππάξρεη θαη 

κπνξεί λα ππάξμεη ζε απηφλ. Έηζη, αλάινγα, φζα ιέσ θαη αθνχσ έρνπλ κηα ζέζε, θνπβαινχλ 

καδί ηνπο κηα ζεκαζία «αλαγλψζηκε ζηελ ίδηα ηελ πθή ηεο γισζζηθήο θίλεζεο»
559

. Απηή ε 

ζεκαζία κπνξεί εχθνια λα αιιάμεη: αλ αιινησζεί ν ηφλνο ηεο θσλήο κνπ, αλ ζηακαηήζσ γηα 

ιίγν ελψ δελ αλακελφηαλ, αλ κεηαθηλήζσ ην ζψκα κνπ ή αλ ζπλδπάζσ ηηο ιέμεηο έηζη πνπ λα 

δειψλσ πξνηεξαηφηεηα. 

3.2.2 εκαζηαθή απφβιεςε 

Σν λφεκα πνπ έρσ θαηαθηήζεη ζέισ λα ην κεηαθέξσ ζηνπο γχξσ κνπ, θαη ν Merleau-Ponty 

εληνπίδεη ζε απηήλ ηελ επηζπκία γηα έθθξαζε κηα ζεκαζία ε νπνία «δσνγνλεί ηελ νκηιία φπσο ν 

θφζκνο ην ζψκα κνπ»
560

. Μηα επηζπκία πνπ θνξηίδεηαη εζσηεξηθά, ζαλ κηα αφξαηε, κε 

                                                           
555

Βι. M. Merleau-Ponty, Φαηλνκελνινγία ηεο αληίιεςεο, φ.π., ζ. 549. 
556

Βι.Γεκ. Καξγηψηεο, «Τη είλαη χθνο», θείκελν απφ ηελ παξνπζίαζε ζην Παλειιήλην πλέδξην Φηινζνθίαο 

Μ.Μεξιψ Πνληχ, «Γξφκνη ηεο Φηινζνθίαο», Γαιιηθφ Ηλζηηηνχην Διιάδνο, 4 Οθησβξίνπ 2017, ζ. 1.  
557

Αλαθέξεηαη ζηνλ Hegel θαη ηε κε αλαγθαία επηινγή ηεο ζθέςεο αλάκεζα ζην „πξνο εαπηφλ‟ θαη ην „πξνο έηεξνλ‟ 

(βι. Μ. Merleau-Ponty, Η Πξφδα ηνπ θφζκνπ, φ.π., ζ. 122). 
558

Βι. M. Mereleau-Ponty, εκεία, φ.π., ζ. 142. 
559

Απηφζη. 
560

Βι. φ.π., ζ. 143. 
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δεισκέλε, παξνπζία εληφο κνπ πνπ μππλά θαη δίλεη θίλεζε ζηηο πξνζέζεηο κνπ. Σν λφεκα, φπσο 

αθξηβψο ε δσή, ε ζθέςε, ε δσγξαθηθή, δελ ηειεηψλεη πνηέ. Ζ ζεκαζία δελ πξνεγείηαη, δελ 

κπνξεί λα πξνεγείηαη, ηεο εθδήισζήο ηεο. Γελ κπνξεί ην λφεκα λα ππάξμεη πξηλ εθθξαζηεί, πξηλ 

ηε πξαγκάησζή ηνπ. Απηφ ηζρχεη ηφζν γηα ηε γισζζηθή έθθξαζε φζν θαη γηα ηελ ίδηα ηε δσή – 

αιιά θαη γηα απηφ πνπ δηαξθψο αλαδεκηνπξγείηαη. ηελ πεξίπησζε ηεο γισζζηθήο έθθξαζεο 

παξαζπξφκαζηε λα πηζηεχνπκε πσο ε ζεκαζία, ηελ νπνία έρνπκε ζθεθηεί εθ ησλ πξνηέξσλ, 

κπνξεί λα πξνεγείηαη ηεο έθθξαζήο ηεο, ελψ, γηα ηνλ Mereleau-Ponty, εηδηθά ζε πεξηπηψζεηο 

πξαγκαηηθά απζεληηθήο θαηλνθαλνχο έθθξαζεο, ε ζεκαζία παίξλεη πξάγκαηη ηελ κνξθή ηεο, ηελ 

πξαγκαηηθή ηεο κνξθή,θαζψοεθθξάδεηαη. Ζ ζηηγκή ηεο έθθξαζεο είλαη ε ίδηα ε παξνπζία 

λνήκαηνο, φπσο φηαλ ν θαιιηηέρλεο βξίζθεη ηνλ εαπηφ ηνπ ζηηο πηλειηέο πνπ βάδεη ζηνλ θακβά 

θαη κπνξεί λα ηνλ αλαγλσξίζεη ζηα ρξψκαηα πνπ ζπλζέηεη.Σν λφεκα, ζην βαζκφ πνπ παξακέλεη 

πξαγκαηηθφ, δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί απφιπηα δηαθαλέο. Δίλαη νη ξίδεο ηνπ ζηνλ θφζκν πνπ ηνπ 

δίλνπλ δσή, αιιά θαη ηνπ ζηεξνχλ θάζε δπλαηφηεηα κηαο θαηάζηαζεο πνπ θξίλεηαη σο ηέιεηα. Ζ 

ζεκαζηαθή απφβιεςε είλαη φ,ηη πεξίζζεςε απφ απηά πνπ ήζεια λα πσ, θαη ηα νπνία πξνέξρνληαη 

απφ απηά πνπ ήδε ππήξμαλ ή έρνπλ αθνπζηεί. Απνηειεί έλα θξάκα ησλ επηζπκηψλ κνπ πνπ 

ζέινπλ λα εθθξαζζνχλ θαη ήξζαλ σο αλάγθε ζπκκεηνρήο ζε φζα βιέπσ θαη αθνχσ γχξσ κνπ. Ζ 

πξνζπάζεηα καο, ινηπφλ, λα βξνχκε ηηο θαηάιιειεο ιέμεηο, γηα λα εθθξάζνπκε ηηο ζεκαζίεο, 

θαλεξψλεη κέζσ ηεο ζεκαζηαθήοαπφβιεςεο έλα ζψκα κε ζπλείδεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ. Ο 

Merleau-Ponty, κηιψληαο γηα ην λφεκα θαη ηελ αιήζεηα, ηνπνζεηεί ηε ζρέζε ζεκαίλνληνο θαη 

ζεκαηλφκελνπ ζηελ έλλνηα ηεο ηδεκαηνγέλεζεο, δίλνληαο ηελ πην θάησ παξαιιειία: «Ζ ζεκαζία 

δσνγνλεί ηελ νκηιία φπσο ν θφζκνο ην ζψκα κνπ»
561

. ε απηή ηελ ακθίδξνκε ζρέζε 

ζεκαίλνληνο θαη ζεκαηλφκελνπ παξαηεξνχκε ηελ αλάδπζε ηνπ λένπ απφ ην παιηφ, θπξίσο, 

φκσο, ηελ αλάγθε γηα επηζηξνθή ζηνλ εαπηφ. εκαζία θαη νκηιία, ζψκα θαη θφζκνο 

αληαιιάδνπλ ζεκεία εληφο κηαο ξεπζηήο πξαγκαηηθφηεηαο. Χο κηα αφξαηε (κε δεισκέλε 

παξνπζία), ε ζεκαζία εληφο κνπ, πνπ μππλά, δίλεη θίλεζε ζηηο πξνζέζεηο κνπ ζρεδφλ ελ ηε 

απνπζία ηεο
562

. Ζ έθθξαζε κέζσ ηνπ ιφγνπ, γηα ην ππνθείκελν ην νπνίν κηιά, παξαπέκπεη ζε 

ζπλεηδεηή επηινγή θαη πξάμε. ηαλ κηιά, εθθξάδεηαη γηα λα αθνπζηεί, αιιά αλακέλεη απφθξηζε, 

επηδεηά λα αθνχζεη.Απηφ ην νπνίν ε ζπλείδεζή κνπ απνβιέπεη λα εμεγήζεη κε ιέμεηο, ηελ ψξα 

πνπ εθθέξνληαη, αλαγλσξίδεηαη ζηνπο ήρνπο πνπ αθνχσ˙ θαη έλα πξνζδηνξηζκέλν θελφ
563

 γίλεηαη 

θαλεξφ, παίξλεη κνξθή κέζα απφ ηηο ιέμεηο. Ζ νκηιία θάλεη πξάμε, θάλεη εκθαλέο, ζηελ 

ζεκαζηαθή απφβιεςε, έλα θελφ πνπ νξίδεηαηφρη κφλν γηα λα πξνθαιέζεη ηελ ίδηα άδειε 

παξνπζία-θελφ ζηνλ άιιν πνπ αθνχεη, αιιά γηα λα κπνξέζεη λα αθνχζεη κέζα ζηηο ιέμεηο απηφ 

                                                           
561

Βι. φ.π., ζ. 143. 
562

Βι. φ.π., ζ. 144. 
563

ην Μάηη θαη ην Πλεχκα παξαιιειίδεη ηελ έιεπζε ηεο ζεκαζίαο κε ηε πνξεία ηεο γξακκήο ζηε δσγξαθηθή 

γξάθνληαο πσο «απηήλ αθξηβψο ηε γξακκή ακθηζβεηεί φιε ε ζχγρξνλε δσγξαθηθή». Καη ζπκπιεξψλεη, δίλνληαο 

ζηελ έιεπζε ηεο ζεκαζίαο, ππφ ηε κνξθή ηεο γξακκήο, ηε δχλακε ελφο θελνχ πνπ ηε ζπγθξαηεί «Ο 

Bergsonβξίζθεηαη ζην θαηψθιη απηήο ηεο ζπλαξπαζηηθήο αλαθάιπςεο, (…) δειαδή φηη δελ ππάξρνπλ γξακκέο 

νξαηέο θαζεαπηέο, φηη ηφζν ην πεξίγξακκα ηνπ κήινπ φζν ην φξην ηνπ ιηβαδηνχ δελ βξίζθνληαη νχηε εδψ νχηεθεη, 

φηη βξίζθνληαη πάληνηε εδψζε ε εθείζελ ηνπ ζεκείνπ απφ ην νπνίν θνηηάδεη θάπνηνο, φηη βξίζθνληαη πάληνηε 

αλάκεζα ή πίζσ απ‟ απηφ ην νπνίν θαζειψλεη θαλείο κε ην βιέκκα ηνπ˙ φηη, ηέινο, θαηαδεηθλχνληαη, ζπλάγνληαη, ή 

αθφκα θαη αηηνχληαη θαηά ηξφπν επηηαθηηθφ απφ ηα πξάγκαηα, αιιά δελ είλαη πξάγκαηα απηά ηα ίδηα» (βι. M. 

Merleau-Ponty, Τν Μάηη θαη ην πλεχκα, φ.π., ζ. 102 θαη: M. Merleau-Ponty, Σεκεία, φ.π., ζ. 143). 
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πνπ δελ ππάξρεη. Δλ ηέιεη, ε πξνζπάζεηα καο λα βξνχκε ηηο θαηάιιειεο ιέμεηο γηα λα 

εθθξάζνπκε ηηο ζεκαζίεο δίλεη ζηελ ζεκαζηαθή απφβιεςε έλα ζψκα κε ζπλείδεζε ησλ 

δπλαηνηήησλ ηνπ. 

Ζ ζεκαζηαθή απφβιεςε, απηή ε βσβή επρή
564

, θαηά ηνλ Merleau-Ponty, κπνξεί λα 

δηαρεηξηζηεί φζα εξγαιεία ζεκαζηψλ ππάξρνπλ ήδε, θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ ζα ηα ρεηξηζηεί λα 

δψζεη ζηνλ άιιν ηελ εληχπσζε πσο ππάξρεη κηα επηπιένλ ζεκαζία, ηελ νπνία δελ γλσξίδεη ν 

ίδηνο ν αθξναηήο, ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή ν νκηιεηήο θαηαθέξλεη λα εθρσξήζεη ηε δηθή ηνπ λέα 

ζεκαζία ζηηο ήδε γλψξηκεο. Δπνκέλσο, «εθθξάδσ, φηαλ ρξεζηκνπνηψ φια ηνχηα ηα ήδε 

εχγισηηα εξγαιεία θαη ηα θάλσ λα πνπλ θάηη πνπ δελ μαλάπαλ»
565

. Ο Merleau-Ponty θέξλεη ην 

παξάδεηγκα ηνπ θηινζφθνπ, γηα ηνλ νπνίν, ελψ αξρηθά δηαβάδνληάο ηα θείκελά ηνπ, έρνπκε γηα 

ηηο έλλνηεο πνπ ρξεζηκνπνηεί θάπνηα δηαζέζηκε ζεκαζία, ελ ηνχηνηο θαηαθέξλεη λα καο πεξάζεη 

κηα επηπιένλ ζεκαζία γη‟ απηέο ηηο έλλνηεο. Αλ νη δηθέο κνπ ζεκαζίεο εληζρπζνχλ ή 

αληηθαηαζηαζνχλ απφ ηηο δηθέο ηνπ, ηφηε έρσ θαηαλνήζεη ηε ζθέςε ηνπ, αθνχ νη ζεκαζίεο ηνπ 

έρνπλ γίλεη θαη δηθέο κνπ, θαη έρεη αλνίμεη γηα κέλα έλα λέν δξφκν, έρεη εκπινπηίζεη έλα ππάξρνλ 

λφεκα ή έρεη δεκηνπξγήζεη έλα θαηλνθαλέο. Μέζα απφ ην έξγν ηνπ Merleau-Ponty, Πξφδα ηνπ 

Κφζκνπ, απηή ε κεηαρψξεζε λνήκαηνο (αλ κπνξψ λα ηελ νλνκάζσ έηζη) «είλαη ίδηνλ ηεο 

πνιηηηζκηθήο ρεηξνλνκίαο λα μππλάεη ζε θάζε άιιε, αλ φρη κηα αληήρεζε, ην ιηγφηεξν κηα 

ερψ»
566

. ζα εθθξάδεη κηα ζθέςε έρνπλ γίλεη θαηαλνεηά φηαλ πηα γηα κέλα, σο δέθηε, θαη γηα ην 

ζεκαίλνλ ππνθείκελν, δελ ππάξρεη δηαθνξά σο πξνο ηελ αηηία πνπ εθθξάζζεθε ε ζθέςε απηή, 

πνπ έγηλε ζε κέλα θαλεξή. Έηζη ζ‟ απηήλ ηελ εθθξαζκέλε ζθέςε κεηέρνπλ φινη, αθνχ 

κπνξνχκε λα ηελ δνχκε σο έλζαξθε παξνπζία ζηνλ ιφγν ηνπ νκηιεηή ηεο
567

. Κάζε εθθνξά 

ιφγνπ, φπσο θαη θάζε αληίιεςε, έρεη ζπλέπεηεο, κε ηελ έλλνηα ελφο λένπ απνηειέζκαηνο, ην 

νπνίν πξνζηίζεηαη ζηα πξνεγνχκελα θαη ηα ππεξβαίλεη, ρσξίο λα ηα θαηαιχεη
568

. 

Αλήθεη ινηπφλ ζηε θπζηθή ξνή ηνπ θφζκνπ ε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ππνθεηκέλσλ, θαη ε 

αληαιιαγή γλψζεσλ θαη ζεκαζηψλ. Χζηφζν, δελ έρσ θάπνηα βεβαίσζε πσο απηφο πνπ εθθέξεη 

ηηο ιέμεηο, θαηαλνεί θαιχηεξα ηα δηθά ηνπ ιφγηα ζπγθξηηηθά κε ηνλ αθξναηή, θαη κεηέπεηηα 

ζπλνκηιεηή ηνπ
569

. Καη απηφ γηαηί ππάξρεη ε δηαξθψο αηειήο, αιιά γφληκε, δηεξγαζία αλάδπζεο 

λνήκαηνο. Σν λφεκα πνπ φπσο είδακε είλαη παληνχ αιιά δελ ζπιιακβάλεηαη πνηέ ζηελ νιφηεηά 

ηνπ. Γηα παξάδεηγκα, κηαλ ηδέα ηελ έρσ θάλεη δηθή κνπ φηαλ κπνξψ λα ηελ εκπινπηίδσ 

ζθεθηφκελε άιια πξάγκαηα θαζψο ηελ θαηαθηψ, θαη φηαλ επίζεο απφ ηηο λέεο πξνζζήθεο 

βγαίλεη θάπνην λφεκα. Απηή ε „δχλακε‟ λα ρηίδσ γχξσ θαη πάλσ ζε κηα ηδέα άιιεο ζεκαζίεο δελ 

                                                           
564

Βι. M. Merleau-Ponty, Σεκεία, φ.π., ζ. 144. 
565

«Ζ νκηιία ηνπ θπξηεχεη ηε ιαιηά ηνπ», κε απνηέιεζκα νη ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηεί, ηνπ θνηλνχ θφζκνπ, απνθηνχλ 

θάηη δηθφ ηνπ, παίξλνπλ ηε ζεκαζία πνπ ν ίδηνο ηνπο δίλεη (βι. φ.π., ζ. 145).  
566

Βι. Μ. Merleau-Ponty, Η Πξφδα ηνπ θφζκνπ, φ.π., ζ. 132. 
567

Βι. Μ. Merleau-Ponty, Σεκεία, φ.π., ζ. 145. 
568

Με ηα ιφγηα ηνπ Merleau-Ponty: «Οη ζπλέπεηεο ηεο νκηιίαο-φπσο θαη ηεο αληίιεςεο (ηδίσο ηεο αληίιεςεο ηνπ 

άιινπ) - πάληα ππεξβαίλνπλ ηηο πξνθείκελέο ηεο» (βι.φ.π., ζ. 146). 
569

ην θείκελν Ο αιγφξηζκνο θαη ην κπζηήξην ηεο γιψζζαο ην επηβεβαηψλεη : «θαηά κία έλλνηα ε γιψζζα έρεη λα 

θάλεη κφλν κε ηνλ εαπηφ ηεο: ζηνλ εζσηεξηθφ κνλφινγν φπσο θαη ζην δηάινγν δελ ππάξρνπλ „ζθέςεηο‟» (βι. M. 

Merleau-Ponty, Σεκεία, φ.π., ζ. 157). 
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νθείιεηαη ζην γεγνλφο πσο είλαη ζεκαζία εζσηεξηθή, θαη κπνξψ λα ηε βξσ φηαλ ηελ αλαδεηήζσ, 

αιιά «ζην φηη έρσ απνθηήζεη έλα χθνο ζθέςεο»
570

, κηα θαηεχζπλζε. Ή αθφκα κηα γεληθή 

πξφζεζε, ε νπνία φκσο φπσο ην λφεκα πνπ πξνζπαζεί λα εθθξάζεη, δελ είλαη πνηέ θαη πνπζελά 

απνιχησο δηαπγήο, θαζψο αλά πάζα ζηηγκή ε πξαγκαηηθφηεηα κπνξεί λα πξνζειθχζεη αιινχ ην 

βιέκκα κνπ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν νη λέεο ζεκαζίεο παίξλνπλ κηα ζέζε ζηα νκηινχκελα 

δηαζέζηκα ζρήκαηα, αθφκα θαη αλ δελ είρα ζθνπφ λα ηηο εληάμσ ζε απηά. Γηα λα κπνξέζσ λα 

ζέζσ ζε ιεηηνπξγία ηε λέα ζεκαζία, εθ‟ φζνλ δελ αλήθε ζηελ νκηιία κνπ, σο δηαζέζηκν 

ζηνηρείν, «ρξεηάζζεθε λα κεηαζέζσ ην επίθεληξν ηνπο ψζηε λα ζεκαίλνπλ απηφ φπνπ 

απέβιεπα»
571

. Απηέο νη λέεο νλνκαζίεο ζπληαηξηάδνληαη κε ηηο παιηέο, θαη έρνπλ θάπνην λφεκα 

θαηλνχξην πνπ βνεζά,ηνπο ζπλνκηιεηέο λα πξνρσήζνπλ. Ο Merleau-Ponty ραξαθηεξίδεη ηελ 

ζεκαζηαθή απφβιεςε ζαλ «ηα πξνθαηαξθηηθά δηαβήκαηα ηεο έθθξαζεο», ηα νπνία έρνπλ πιένλ 

κηα ζέζε ζην ηειηθφ λφεκα πνπ ζα εθθξαζζεί, θαη εθφζνλ γελλήζεθαλ ηφηε κπνξνχκε λα ηα 

ζεσξνχκε κέξνο ηνπ ήδε ππάξρνληνο λνήκαηνο απηνχ ηνπ θφζκνπ
572

. Ζ λέα ζεκαζία έρεη πηα 

πάξεη ηε ζέζε ηεο εληφο ηνπ ππνθείκελνπ πνπ ηελ εθθέξεη, θαη ην νδεγεί ζην λφεκα, κφλν κε ην 

άθνπζκά ηεο
573

. Πνχ θξχβεηαη ε αιήζεηα γηα ηνλ Merleau-Ponty, εθφζνλ νη παιηέο ζεκαζίεο 

κπιέθνληαη κε ηηο θαηλνχξηεο;  

Κάπνπ αλάκεζα ζηηο πξνζδνθίεο, ηηο επηζπκίεο θαη ηελ εθθξαζηηθή πξάμε ειινρεχεη ε 

αιήζεηα, ε νπνία εληνπίδεηαη ηελ ζηηγκή πνπ «εγθαζηδξχεηαη κηα εζσηεξηθή επηθνηλσλία ζηνλ 

ππθλφ πξνζσπηθφ θαη δηαπξνζσπηθφ ρξφλν». Με απιά ιφγηα, ηε ζηηγκή πνπ θαηαθηψ ηελ 

επηθνηλσλία κε ηνλ εαπηφ κνπ θαη κε ηνλ θφζκν γχξσ κνπ,θαη φηαλ ην παξφλ θαιχπηεη φζα 

γεγνλφηα θξίζεθαλ αιεζηλά θαηά ην παξειζφλ
574

. Βξίζθεηαη εθεί φπνπ ην παξφλ κνπ παίξλεη ηε 

κνξθή ηεο αιήζεηαο ηνπ, θαιχπηνληαο ηα άιια γεγνλφηα, ηα νπνία γλψξηζα
575

. Ζ 

ηδεκαηνγέλεζε, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ν Merleau-Ponty, είλαη ε ίδηα ε ηαιάληεπζε αλάκεζα 

ζην ήδε ππάξρνλ θαη ζην θαηλνχξην, έλα ςάμηκν ζην παξειζφλ πνπ ελνπνηείηαη κε ην παξφλκφλν 

κέζσ ηεο έθθξαζεο, θαη απηφ ζα κε βνεζήζεη λα εηζέιζσ ζε απηφ πνπ αθνινπζεί
576

. Δίλαη ε 

αλάδπζε ηνπ παξφληνο κέζα απφ ην παξειζφλ, ηνπ ηψξα κέζα απφ ην πξηλ, απηή δίλεη ην 

δηαβαηήξην γηα ην κέιινλ. Ζ χπαξμε αιήζεηαο απνδεηθλχεηαη απφ ηελ ηαπηφρξνλε χπαξμε κηαο 

θνηλήο ζεκαζίαο, φηαλ ζεκαηνδνηείηαη κηα ζεκαζία, θάπνην βίσκα πνπ εληζρχζεθε κε λφεκα, 

θάπνην ζεκείν πνπ κεηαθξάζηεθε, γηαηί ε αιήζεηα «είλαη έλα άιιν φλνκα ηεο ηδεκαηνγέλεζεο, 
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Βι. φ.π., ζ. 146. 
571

Απηφζη. 
572

Βι. φ.π., ζ. 147. 
573

«Ζ αλαδξνκηθή επηηέιεζε ιπηξσκέλε απφ ηελ ςειάθεζε ηεο εθηέιεζεο, ζπκπηχζζεη ηα δηαβήκαηα ηεο 

ηειεπηαίαο ζε κηα εληαία ζέαζε, πξνθχπηεη κηα ηδεκαηνγέλεζε, φπνηε ζα κπνξέζσ λα ζθεθηψ πάξα πέξα» (βι. φ.π., 

ζ. 147). 
574

Βι. φ.π., ζ. 153. 
575

Βι. φ.π., ζ. 153. 
576

«Ζ αλαδξνκηθή επηηέιεζε ιπηξσκέλε απφ ηελ ςειάθεζε ηεο εθηέιεζεο, ζπκπηχζζεη ηα δηαβήκαηα ηεο 

ηειεπηαίαο ζε κηα εληαία ζέαζε, πξνθχπηεη κηα ηδεκαηνγέλεζε, φπνηε ζα κπνξέζσ λα ζθεθηψ πάξα πέξα» (βι. φ.π., 

ζ. 147). 



160 

 

πνπ ε ίδηα είλαη ε παξνπζία φισλ ησλ παξφλησλ ζην δηθφ καο»
577

. Θα κπνξνχζε, κε 

κεξισπνληηαλνχο φξνπο, ε αιήζεηα λα νξηζηεί σο βησκαηηθφ γεγνλφο, σο νη ζηηγκέο θαηά ηηο 

νπνίεο ν θφζκνο κνπ, ην ζρήκα ηνπ θαη ε θαηεχζπλζή ηνπ, επηβεβαηψλνπλ – φρη ηφζν ζηε ζθέςε, 

αιιά ζηε βίσζε, αιιά θαη ζηε ζθέςε σο βίσζε – ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ππάξρσ: ζαλ λα κε 

επηβξαβεχνπλ. 

Ο Merleau-Ponty γξάθεη γηα ηελ ζπγθξαηεηηθή ηδηφηεηα ηνπ ζψκαηνο ην εμήο: «Σν 

ππνθείκελν ηνχην, ην νπνίν δνθηκάδεη ηνλ εαπηφ ηνπ σο ζπγθξνηεκέλν ηελ ψξα πνπ ιεηηνπξγεί 

σο ζπγθξνηνχλ, είλαη ην ζψκα κνπ»
578

. Αληηιακβάλνκαη πσο, εληφο ηνπ ρψξνπ, ε δξάζε κνπ 

είλαη νξηζκέλε-πξνζαλαηνιίδεηαη ζε θάπνηα αληηθείκελα. Ζ ζπλάληεζε ησλ καηηψλ κνπ κε άιια 

αληηθείκελα κε θάλεη λα ηα αληηιακβάλνκαη σο κέξε ηνπ θφζκνπ κνπ. Χζηφζν, κε 

θαηαιακβάλνπλ, δειαδή παίξλνπλ κηα ζέζε κέζα κνπ, ελψ πίζηεπα πσο (κφλν) εγψ ηα 

θαηαιακβάλσ. Γελ είλαη ζρέζε ηζρχνο θαη επηβνιήο, αιιά εηζρψξεζεο ή φπσο γξάθεη ν 

θηιφζνθνο πξφθιεζεο, αθνχ «ην ζέακα κε πξνθαιεί λα γίλσ θαηάιιεινο ζεαηήο ηνπ (…). Με 

αξπάδεη έλαο δεχηεξνο εαπηφο κνπ έμσ κνπ, αληηιακβάλνκαη ηνλ άιιν»
579

. Ζ νκηιία κπνξεί λα 

νξίζεη ηα αληηθείκελα ζε ζέζε ππνθεηκέλνπ, αλάινγα κε ηε ζεκαζία, θαη ηνλ ηξφπν πνπ 

ρεηξίδεηαη ηα αληηθείκελα. Οη ζθέςεηο ελζαξθψλνληαη ζηελ νκηιία ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ ηξφπν 

πνπ απηή εθθξάδεηαη. Σν ζψκα θαη ε νκηιία κνπ δίλνπλ πίζσ εληζρπκέλα απηά πνπ εγψ 

εηζήγαγα, θαη ε επηζηξνθή δελ νθείιεηαη ζηνλ βηνινγηθφ κεραληζκφ κνπ, αιιά ζηε γλψζε ηνπ 

εαπηνχ κνπ σο ζσκαηηθφηεηαο. Γηα λα θηάζσ πέξαλ ησλ δηαζέζηκσλ αληηιήςεσλ, θαη λα 

πξνρσξήζσ ζε κηα ζθέςε θαη κηα θίλεζε πέξα απφ κέλα «πξέπεη λα είκαη ην εγψ ηνπ δηθνχ κνπ 

απηνχ ζψκαηνο, ε ζθέςε ηεο έλζαξθεο απηήο δσήο»
580

. Ζ ζθέςε, γηα λα είλαη πξαγκαηηθή, λα 

αλήθεη ζηα ζηνηρεία ηεο βησκέλεο αιήζεηαο, νθείιεη λα παξακέλεη, έζησ νξηαθά, έλζαξθε. Απηή 

ε απνβιεπηηθή ππέξβαζε ιακβάλεη ρψξα κφλνλ φηαλ ην ππνθείκελν αλαγλσξίδεη ηελ 

δπλαηφηεηά ηνπ λα ζθεθζεί ηνλ εαπηφ ηνπ, ηελ θαηάζηαζε κέζα ζηελ νπνία βξίζθεηαη θαη 

βηψλεη, θαη ηνλ άιιν. Πψο κπνξψ λα μεπεξάζσ ην ήδε ππάξρνλ λφεκα, λα θηάζσ ιίγν πην πέξα, 

λα γλσξίζσ ηε δχλακε ηεο ζσκαηηθφηεηάο κνπ; Ο Merleau-Ponty απαληά μεθάζαξα: κέζσ ηεο 

έθθξαζεο
581

. Ζ γιψζζα είλαη ε πξάμε, ε δσή, ε έθθξαζε, δελ ππάξρεη θάηη άιιν, θάηη ηδαληθά 

ινγηθφ, δνζκέλν, εθ ησλ πξνηέξσλ: ε πξαγκαηηθφηεηα σο εζειεκέλε ή αζέιεηε εθθξαζηηθή 

πξάμε πεξηιακβάλεη φιε ηεο ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη φιν ηεο ην λφεκα, ζηελ πξάμε 

πξαγκάησζήο ηεο. Οη εθθξαζηηθέο πξάμεηο καο ηνπ παξφληνο δελ αλαηξνχλ ηηο πξνεγνχκελεο, 

θάζε άιιν, ρηίδνληαη σο ζπλέρεηά ηνπο, ηηο δηαηεξνχλ αθφκα δσληαλέο ζηε δηθή ηνπο ζχζηαζε 

θαη ηηο «επαλαιακβάλνπλ ελφζσ πεξηείραλ θάπνηα αιήζεηα»
582

. ζα ππήξμαλ ζην παξειζφλ καο 

σο πξνζδνθίεο, ζην παξφλ πξνζπαζνχκε λα ηα θάλνπκε πξάμε κέζα απφ ηελ έθθξαζε. Σν 
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παξφλ κε ζπξψρλεη πξνο ηα πίζσ, ζηηο δηθέο κνπ πξφηεξεο ππνζρέζεηο, ελψ εγψ νδεγνχκαη ζηηο 

ππνζρέζεηο ησλ άιισλ.  

Κιείλνληαο, θαη ζε αλαθνξά πξνο ηε ζρέζε ζεκαίλνληνο θαη ζεκαηλφκελνπ, ε 

θαηλνκελνινγία θάλεη θάηη πνπ δελ δχλαληαη λα θάλνπλ ε ςπρνινγία, ε ηζηνξία θαη ε δνγκαηηθή 

κεηαθπζηθή: παίξλεη ηελ ζέζε ηεο ζε απηφ πνπ ν Merleau-Ponty ζεσξεί „δηδάζθνπζα 

απζνξκεζία‟, θαη ε θαηλνκελνινγία ηεο νκηιίαο ην απνδεηθλχεη πεξίηξαλα
583

. Σν παξφλ – ν 

ελεζηψηαο ρξφλνο – ζθχδεη απφ λνήκαηα, πξνυπάξρνληα, θαζηεξσκέλα ή κε, θαη κε θαιεί 

ζπλερψο λα ηα αλαθαιχςσ φληαο ζψκα εληφο ελφο θφζκνπ δσληαλνχ. Σν ζψκα κνπ είλαη ην 

κέζν ηεο επηθνηλσλίαο κνπ κε ηνλ θφζκν θαη ηνπο άιινπο, θαη ηαπηφρξνλα ην εξγαιείν απηήο 

ηεο επηθνηλσλίαο πνπ ζα κε θέξεη πίζσ, ζα κε νδεγήζεη ζηελ εζσηεξηθφηεηα. πκπιεξσκαηηθά, 

ν ρξφλνο αληηζηνηρεί ζην παξφλ (άξα ππνλνείηαη ε βάζε ηνπ, ν παξειζφληαο ρξφλνο), νη 

ζπκκεηέρνληεο είκαζηε εγψ θαη ν άιινο, ν ρψξνο καο είλαη ν ίδηνο ν θφζκνο, ην εξγαιείν καο 

είλαη ε νκηιία θαη ν ζθνπφο καο λα θηάζνπκε ζηε ζπλάληεζε κε ηνλ θφζκν, ζηελ επηθνηλσλία κε 

ηνλ άιιν, ζηε ζπλάληεζε κε ηνλ εαπηφ. Με ηα ιφγηα ηνπ Merleau-Ponty: «ζηελ θαξδηά ηνπ 

παξφληνο κνπ βξίζθσ ην λφεκα ησλ πξνεγνχκελσλ, εδψ βξίζθσ ηα κέζα γηα λα θαηαιάβσ πσο 

ν άιινο είλαη παξψλ ζηνλ ίδην θφζκν, θαη κεο απφ ηελ ίδηα ηελ άζθεζε ηεο νκηιίαο καζαίλσ πψο 

λα θαηαλνψ»
584

. Ζ ελδερφκελε αιιαγή κηα δεδνκέλεο θαηάζηαζεοπξνζειθχεη λέεο ζεκαζίεο, 

θαζψο ηίπνηα δελ πξνεμνθιείηαη, γη‟ απηφ θαηε ζεκαζία δχλαηαη λα «αλαδεκηνπξγείηαη 

αθνχξαζηα»˙ αθξηβψο φπσο ζπκβαίλεη κε ην έξγν ηέρλεο ζηε θηινζνθία ηνπMerleau-Ponty. 

Μήπσο ινηπφλ, γηα άιιε κηα θνξά, ε γιψζζα θαη ε ηέρλε αθνινπζνχλ ηελ ίδηα αέλαε πνξεία, 

ηελ αλνηρηή ζε ελδερφκελα, θαη ε νπνία, ελ ηέιεη, δελ κπνξεί λα απαιιαρζεί απφ ην παξειζφλ; Ζ 

απάληεζε είλαη, ίζσο, πξνθαλήο, θαη ν ιφγνο είλαη ν εμήο: ην παξειζφλ έρεη ζψκα. Απηφ ην 

ζψκα, απηφο ν ζπγθεθξηκέλνο αιιά θαη αλνηρηφο ηξφπνο ηνπ ζσκαηηθψο ππάξρεηλ, έρεη 

κεηνπζησζεί ζε ζηνηρεία ηεο δηθήο κνπ ζσκαηηθφηεηαο, ε νπνία δελ είλαη παξά ε δεκηνπξγηθή 

κεηακφξθσζε ησλ ηξφπσλ ζσκαηηθήο χπαξμεο ηνπ παξειζφληνο ζην παξφλ. Καηαιήγνληαο, ην 

λφεκα, πνπ δελ πξνέξρεηαη απφ κηα γξακκηθή, επζχγξακκε πνξεία, έρεη ην ζψκα σο 

κεζνιαβεηή: ε ζπλέρεηα ηνπ λνήκαηνο είλαη ε ζπλέρεηα ησλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο ππάξρνπκε 

ζσκαηηθά.  

3.3 Η ηζηνξηθή θαη ακθίδξνκε ζρέζε ιέμεσλ θαη ζθέςεσλ 

ηνλ Merleau-Pontyε γιψζζα έρεη ηζηνξηθή πθή, αθνχ είλαη κέζα ζηνλ θφζκν. Πιέθεηαη ζηε 

ξνή ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, εκπιέθεηαη κε ηελ ηζηνξία, αληηθαηνπηξίδεηαη ην θαηλνχξην λφεκα 

πνπ εηζάγεηαη. Πψο γίλεηαη εθηθηή ε επηθνηλσλία, ηφζν απηή πνπ έρσ κε ηνπο ζπλνκηιεηέο κνπ 

φζν θαη απηή πνπ επηζπκβαίλεη κε ηνλ εαπηφ, αθνχ ε γιψζζα θαη ν ρξφλνο αιιάδνπλ θαζψο ε 

επηθνηλσλία εμειίζζεηαη; ζα έρσ ήδε θαηαθηήζεη, έιθνληαη απφ θάηη εμσηεξηθφ κε 

απνηέιεζκα, ε αληηιεπηή απφ κέλα δηάζηαζε ηνπ νξαηνχ θφζκνπ, λα νδεγείηαη ζηελ έθθξαζε. 
                                                           
583

Απηφζη. 
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Ο Merleau-Ponty, ζηηο ηειεπηαίεο γξακκέο ηνπ θεηκέλνπ Γηα ηε θαηλνκελνινγία ηεο γιψζζαο, αλαθέξεηαη ζηνλ 

Heidegger, ν νπνίνο ζεσξεί πσο, φηαλ ε ελφηεηα ησλ ζεκείσλ πνπ γλσξίδσ κπαίλεη ζε θίλεζε, ηφηε εθηίζεηαη ζηελ 
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Ζ ακθίδξνκε ζρέζε πνπ έρσ κε ηνπο άιινπο δηαθξίλεηαη ζε θάζε πξνζπάζεηα επηθνηλσλίαο καο, 

αθφκα θαη αλ απηή κείλεη αλνινθιήξσηε, ή ζησπειή. Ζ ίδηα ε πξνζπάζεηα εμσηεξίθεπζεο ηνπ 

εζσηεξηθεπκέλνπ λνήκαηνο αλήθεη ζηελ επηθνηλσλία, αλ αλαινγηζηνχκε φηη ζηα ζεκεία 

έθθξαζεο αλήθνπλ εμίζνπ ε ζησπή, ή ε παχζε κέζα ζε έλαλ δηαξθή δηάινγν, θαη ην ιεπθφ 

ρξψκα ζηνλ θακβά. Απηφ πνπ κέλεη, ελ κέξεη, θξπθφ, φηαλ επηηεπρζεί ε επηθνηλσλία, είλαη ε ξνή 

ησλ ιέμεσλ πξηλ γίλνπλ νκηιία. Ζ επηινγή ησλ ιέμεσλ απνθαιχπηεη κηα πνξεία πνπ δελ είλαη 

νξαηή ζην ζπλνκηιεηή κνπ.  

Ο Merleau-Ponty γξάθεη ζηνλ Πξφινγν ησλ Σεκείσλ: «πξέπεη φ,ηη ήηαλ θξπθφ λα γίλεη 

δεκφζην θαη ζρεδφλ νξαηφ»
585

. Σν θξπθφ, ην νπνίν γίλεηαη δεκφζην, βξίζθεηαη κέζα ζε έλα 

ζψκα ηδησηηθφ, ην δηθφ κνπ ζψκα, ην νπνίν ππάξρεη σο δηάζηαζε νξαηή γηα φινπο. Σν ζψκα 

κπνξεί κέζα απφ ηα κάηηα ησλ άιισλ λα θνηηάμεη εθ λένπ ηνλ εαπηφ, αιιά θαη φζα ην ίδην 

θαλέξσζε σο ζψκα. Σν λέν θνίηαγκα επηθπιάζζεη κε ηε ζεηξά ηνπ θάηη αφξαην. Κάζε ζψκα 

έρεη ηε δηθή ηνπ βνπβή απφδνζε ησλ πξαγκάησλ, θαη ε γιψζζα ελεξγεί, ψζηε λα εληζρχεη ηελ 

εξκελεία – βνπβή ή φρη - ηνπ ππνθεηκέλνπ γηα ηνλ θφζκν. Σν δεηνχκελν δελ είλαη κφλν λα 

θαλεξσζεί θάηη αλνίθεην ή λα εθθξαζηεί θάηη αλείπσην, ην δεηνχκελν γηα ηνλ Merleau-Ponty 

ζηελ επηθνηλσλία κε ηνπο άιινπο, ζηελ ηζηνξηθή δήισζε ηεο παξνπζίαο καο εληφο ηνπ θφζκνπ, 

είλαη ην νξαηφ γηα ηνπο άιινπο, θαη ην δηθφ κνπ νξαηφ, λα γίλνπλ θνηλφ νξαηφ, λα απνθηήζνπλ 

λφεκα. Ζ θαλέξσζε ηεο δηθήο κνπ αιήζεηαο ζηνλ θφζκν ζα δψζεη κηα δηάζηαζε πνπ έιεηπε, ή, 

αλ ζέιεηε, ζα θαιχςεη έλα ελδερφκελν, απφ ηα πνιιά, πνπ κέλνπλ αλνηρηά. Πψο εθθξάδεηαη ε 

αιήζεηα ηνπ θαζέλα απφ εκάο, αλ φρη -αξρηθά- κέζσ ηεο γιψζζαο; Οη ιέμεηο είλαη θνξηηζκέλεο 

ψζηε λα γίλνληαη ην κέζνλ γηα θάζε πξνζπάζεηα επαθήο κε ηνπο άιινπο.  

Ζ δχλακε ησλ εηπσκέλσλ ιέμεσλ παξνπζηάδεηαη ζηηο πην θάησ γξακκέο, θαζψο δίλνπλ ηελ 

απάληεζε ζην εξψηεκα αλ ππάξρεη θαη πνχ βξίζθεηαη ε δηαρσξηζηηθή γξακκή ιέμεσλ θαη 

ζθέςεσλ: «κηιψληαο ζηνπο άιινπο [ή ζηνλ εαπηφ κνπ], δελ κηιψ γηα ηηο ζθέςεηο κνπ, ηηο κηιψ, 

απηέο καδί κε φζα ππάξρνπλ κεηαμχ απηψλ, ηηο θξπθέο, ηηο ππφγεηεο ζθέςεηο κνπ»
586

. Οη ζθέςεηο 

κνπ είλαη απφ πξηλ ιέμεηο, ηηο αθνχσ πξηλ ηηο θάλσ νκηιία. Αθφκα, πέξαλ ησλ φζσλ κεηαθξάδσ 

ζε ιέμεηο ππάξρνπλ θαη άιιεο ππφξξεηεο (ιέμεηο, πξνδηαζέζεηο, ζηάζεηο, αθφκα θαη έλα είδνο 

πξναίξεζεο απέλαληη ζην γεγνλφο ηεο επηθνηλσλίαο), νη νπνίεο δελ έρνπλ βγεη αθφκα ζηελ 

επηθάλεηα. ζα ζπκπεξαίλνληαη ζηνλ ιφγν, ή θαιχηεξα ζηε ζπλνκηιία, πξηλ πεξάζνπλ απφ ηελ 

ζθέςε θαη γίλνπλ νκηιία, δελ αθνξνχλ δχν ζθεπηφκελα ππνθείκελα, δχν „εγψ λνψ‟, αιιά δχν 

ππνθείκελα κε ζψκα θαη θνηλή γιψζζα πνπ έξρνληαη ζε επαθή. Γελ είκαζηε παξάιιεια ζψκαηα 

ζε έλαλ θφζκν ζπλεηδήζεσλ, πνπ δνπλ αλεπεξέαζηα, «ηα ίρλε κπεξδεχνληαη θαη κεηαβαίλνπλ ην 

έλα ζην άιιν, απνηεινχλ κηα κνλαδηθή απιαθηά „δεκφζηαο δηάξθεηαο‟»
587

. Απηή ε εκπινθή ησλ 

ζσκάησλ γεκίδεη κε λφεκα ηνλ θφζκν θαη ηελ ηζηνξία. Γελ κηιψ γηα θάηη έμσ απφ εκέλα, κηιψ 

γηα θάηη δηθφ κνπ, θαη κάιηζηα θάηη ζπγθεθξηκέλν. Αλ θαη δελ είλαη δπλαηφλ λα εθθξάζσ θάζε 

κνπ ζθέςε – άιισζηε επηδηψθσ θάπνηεο λα παξακέλνπλ θξπκκέλεο - νη ρσξνρξνληθέο ζπλζήθεο, 

ε ελεξγή επηζπκία, νη αηζζήζεηο κνπ, είλαη θάπνηνη παξάγνληεο πνπ ίζσο επεξεάδνπλ ηελ πνξεία 
                                                           
585

Βι. M. Merleau-Ponty, Σεκεία, φ.π., ζ. 35. 
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ηεο ζθέςεο. Ζ παξνπζία ηνπ ελφο ζψκαηνο ζην άιιν γελλά ηηο αληηδξάζεηο ηεο θίλεζεο, ηεο 

νκηιίαο θαη, απζνξκήησο, ηεο ζθέςεο, θαλεξψλνληαο ηελ ηδηάδνπζα πθή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ππνθεηκέλνπ. ζα ιέκε θαη ζθεθηφκαζηε, φζα δειαδή βιέπνπκε γχξσ καο, βηψλνπκε ή 

αλαδεηάκε, καο θαινχλ λα ηα εμσηεξηθεχζνπκε κε εθθξαζηηθέο πξάμεηο˙ δελ θπξηαξρνχκε ζε 

απηά, εθείλα αθνινπζνχλ ηελ πνξεία ηνπο. Δξρφκαζηε ζε επαθή κε άιια ζψκαηα, φκσο πάληα ε 

απφζηαζε παξίζηαηαη, γηαηί κηιάκε απεπζπλφκελνη ν έλαο ζηνλ άιιν, θαη παξ‟ φια απηά ε 

ελδερφκελε απφθξηζε ζηε δηθή καο πξφηαζε δελ είλαη παξά απηφ: έλα ελδερφκελν. Ο άιινο 

είλαη ν θαζξέθηεο ησλ ιφγσλ κνπ, φκσο, θαη απφ ηελ πιεπξά καο ηα ελδερφκελα κέλνπλ 

αλνηρηά, θαζψο δελ ιέκε φζα ζθεθηφκαζηε, θξχβνπκε ιέμεηο θαη ζθέςεηο. Έηζη δεκηνπξγνχληαη 

λέεο απνζηάζεηο, αθφκα θαη απφ ηνλ εαπηφ καο, αθνχ πνιιέο θνξέο αλαξσηηφκαζηεγηαηί θάλακε 

απηήλ ηε ζθέςε ή γηαηί είπακε ηνχην θαη φρη εθείλν. Με φζνπο έζησ κφλν θνηηαρηήθακε, 

θξαηάλε έλα θνκκάηη καο, φπσο εκείο θξαηάκε έλα δηθφ ηνπο. πσο γξάθεη ν Merleau-Ponty 

«κηινχλ κε ηε θσλή καο», γηαηί έρνπλ πάξεη θάηη απφ εκάο, γηαηί θνηηάμακε ην ίδην αηζζεηφ. Πην 

απιά, φζα ιέκε θαη ζθεθηφκαζηε καο θάλνπλ λα ηα εθθέξνπκε πξάηηνληαο. Γελ θπξηαξρνχκε ζε 

απηά, απιψο αθνινπζνχλ ηελ πνξεία ηνπο, δηφηη «θακηά αλάιπζε δελ κπνξεί λα βξεη κέζα ζ‟ έλα 

αληηθείκελν ηίπνηε άιιν εθηφο απ‟ απηφ πνπ βάιακε εκείο ζ „απηήλ»
588

. Κακία εμήγεζε δελ 

κπνξεί λα δνζεί δηα ζηφκαηνο, αλ δελ έρεη γίλεη βίσκα ζσκαηηθφ, αληηιεπηηθφ, αηζζεηηθφ. Γηα 

θάζε δηεξψηεζε ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ κηα εμήγεζε, ε νπνία κεηαβάιιεηαη αλάινγα ην ρψξν, ηνλ 

ρξφλν θαη ην ζψκα. Ζ άιιε φςε θάζε αλάιπζεο, ινηπφλ, είλαη ε εκπεηξία, ε νπνία είλαη 

θαζξέθηεο φζσλ πξνζζέηνπκε ζηηο αλαιχζεηο καο πεξί θφζκνπ, θχζεο θαη αλζξψπηλνπ φληνο. Ζ 

επηθνηλσλία κε ηνλ άιιν, έξρεηαη λα γεθπξψζεη ην θελφ πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγείηαη απφ ηελ 

πεπνίζεζε πσο είκαη ε ξπζκηζηηθή αξρή φζσλ κε πεξηβάιινπλ, θαη λα εληζρχζεη ηελ αλάγθε γηα 

έλα θνίηαγκα πξνο ηα πίζσ. 

ην ίδην κνηίβν ζα θηλεζνχκε γηα λα θαηαλνήζνπκε ηελ ρξνληθή εμέιημε ηεο ζθέςεο, ε νπνία 

γίλεηαη επηθνηλσλία. Άλζξσπνο θαη πξάγκα αιιειεπηδξνχλ, θαη αλ γηα θάηη ππάξρεη βεβαηφηεηα 

είλαη πσο πνηέ δελ επζχλεηαη κφλνλ ν έλαο πφινο ηεο ζρέζεο. Γελ ππάξρεη πιήξεο αλαγσγή, δελ 

αξθεί έλαο παξάγνληαο γηα λα έρνπκε θάπνην απνηέιεζκα. Ζ ζάξθα ηεο ηζηνξίαο, φπσο ην ζψκα 

καο, έρεη εζσηεξηθφηεηα πνπ θιείλεη θάζε ζηηγκή θάζε κηθξφ αληηθείκελν. Σα εξσηήκαηα γηα ηελ 

ηζηνξία κνηάδνπλ κε απηά ηνπ ιέγεηλ θαη ηνπ λνείλ, θαη καο θάλνπλ λα πηζηεχνπκε πσο 

θαηαθηάκε έλαλ αηζζεηφ θφζκν κε ακέηξεηεο αδηαθαλείο φςεηο. Δίκαζηε πεξηηξηγπξηζκέλνη απφ 

λφεκα, απφ ηηο δηαζηάζεηο ησλ πξαγκάησλ πνπ βιέπνπκε ή απιψο καο πεξηβάιινπλ ζρήκαηα θαη 

ζψκαηα, θαη φια ηνχηα δελ κπνξεί λα είλαη κφλναπνηέιεζκα ηεο ζπλείδεζεο. πσο εμεγεί ν 

θηιφζνθνο «(…) άλζξσπνη είλαη πνπ κηινχλ, ζθέπηνληαη, βιέπνπλ. Δίκαζηε κέζα ζην πεδίν ηεο 

ηζηνξίαο φπσο ζηεογιψζζαο ή ηνπ φληνο»
589

. πλεπψο, φζα ιέκε εκπεξηέρνπλ λφεκα, φζα 

ζθεθηφκαζηε έρνπλ πνιιέο φςεηο, φζα βιέπνπκε έρνπλ κνξθή. Βξηζθφκαζηε κέζα ζε έλα πεδίν 

                                                           
588

Βι. M. Merleau-Ponty, Η Πξφδα ηνπ θφζκνπ, φ.π., ζζ. 127-8. 
589

«Παληνχ ππάξρνπλ λφεκα, δηαζηάζεηο, ζρήκαηα πέξα ηνπ ηη ζα είρε κπνξέζεη λα παξαγάγεη θάζε „ζπλείδεζε‟, 

φκσο (…). Γελ ππάξρεη αλάιπζε πνπ λα είλαη ε ηειηθή, γηαηί ππάξρεη κηα ζάξθα ηεο ηζηνξίαο, γηαηί κέζα ηεο, φπσο 

ζην ζψκα καο, φια πηάλνπλ ηφπν, φια κεηξνχλ – θαη ε ππνδνκή, θαη ε ηδέα πνπ έρνπκε γη‟ απηήλ, θπξίσο νη αέλαεο 

αληαιιαγέο ησλ δχν, φπνπ ην βάξνο ησλ πξαγκάησλ γίλεηαη θαη ζεκείν, νη ζθέςεηο δπλάκεηο, ν απνινγηζκφο 

γεγνλφο» (βι. Μ. Merleau-Ponty, Σεκεία, φ.π., ζ. 37). 
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εθαπηφκελσλ ηξνρηψλ: ηεο ηζηνξίαο, ηεο γιψζζαο θαη ηνπ φληνο. Ζ ηζηνξία, φπσο θαη ν θφζκνο, 

δελ κπνξνχλ λα πεξηνξηζηνχλ, λα ηεζνχλ εληφο παξελζέζεσλ, δηφηη απηή λαη κελ αθνξά ζηα φζα 

έγηλαλ θαη εηπψζεθαλ, αιιά θαη ζε φζα δελ εηπψζεθαλ ή δελ έγηλαλ αληηιεπηά απφ θαλέλαλ˙ ζα 

ζπκπιήξσλα θαη ζε φζα δελ εθθξάζηεθαλ, γηαηί ε νκηιία δελ είλαη πάληα εθθξαζηηθή. Σν 

λφεκα, νη δηαζηάζεηο ηνπ θφζκνπ θαη ηα ζρήκαηα, βξίζθνπλ ηελ αληηζηνηρία ηνπο ζηελ νκηιία, 

ηε ζθέςε θαη ηελ φξαζε. Πψο φκσο πεξλψ απφ ην δηθφ κνπ λφεκα ζηελ θαηάθηεζε θαη ηελ 

απφδνζή ηνπ, θαη ελ ηέιεη ζηελ επηθνηλσλία; 

Δπηζηξέθσ ζηελ αλαθνξά ηνπ Merleau-Ponty ζηε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο καο απφ ην 

ηδησηηθφ ζην δεκφζην. Μηα κεηαηφπηζε ε νπνία πξνθαιείηαη απ‟ φζα ζπκβαίλνπλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο πξνζπάζεηάο καο λα επηθνηλσλήζνπκε απεπζπλφκελνη ζε θάπνηνλ. ζα 

ζθεθηφκαζηε κε ιέμεηο, φζα ιέγνληαη κέζσ απηψλ, θαη ε επηθνηλσλία κε ηνπο άιινπο, έρεη 

ζεκείν αλαθνξάο ηνλ εαπηφ ζε έλα πιαίζην θνηλφ: ηνλ θφζκν. Ζ αληίιεςε θαη ε δξάζε καο είλαη 

γεκάηεο ελδερφκελα, θαη δελ έρνπλ ηε βεβαηφηεηα ηεο επηβνιήο ζην αληηθείκελφ ηνπο. 

Υξεηάδεηαη λα επηζηξέθνπκε ζηελ ηζηνξηθή αιήζεηα, θαη ζε φ,ηη είλαη νξαηφ ζ‟ εκάο
590

. Ο 

άλζξσπνο, εηδηθφηεξα ν θαιιηηέρλεο, ςάρλεη κε ην ζψκα ηνπ ην αληηθείκελν, θαη «θιέβεη» απ‟ 

απηφ θάζε ζθέςε πνπ κπνξεί λα γελλεζεί, θάζε ιέμε πνπ κπνξεί λα ηνπ ηαηξηάδεη. Αο ην δνχκε 

ζρεκαηηθά. Απφ ηε κία πιεπξά έρνπκε ηα πξάγκαηα, ζπλεπψο ηελ ηζηνξηθφηεηα, ην λφεκα, ηηο 

δηαζηάζεηο πνπ έρεη απηφ ην λφεκα ζηνλ θφζκν θαη ηελ πιηθή ππφζηαζε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά 

έρνπκε ην ελζψκαην ππνθείκελν, ην νκηινχλ θαη ζθεπηφκελν ππνθείκελν. Έηζη πξνθχπηνπλ νη 

εμήο ζρέζεηο αιιειεπίδξαζεο: ην ηδησηηθφ λφεκα κπιέθεηαη κε ην δεκφζην, ην γεγνλφο πξνθαιεί 

ζηνραζκφ, ε ζθέςε εθθέξεηαη κε ιέμεηο, ηα ιφγηα κεηαθέξνπλ ηηο ζθέςεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

φηαλ κηιψ απεπζχλνκαη ζε κέλα, κηιψ ζηνλ άιιν, κηιψ γηα ηνλ άλζξσπν ηνπ θφζκνπ. πσο 

εμεγεί ν Merleau-Ponty, «δελ είκαη κφλν ελεξγεηηθφο φηαλ κηιάσ, αιιά πξνεγνχκαη ηνπ ιφγνπ 

κνπ κέζα ζηνλ αθξναηή˙ δελ κέλσ παζεηηθφο φηαλ ηνλ αθνχσ, αιιά κηιψ ζχκθσλα (…) κε φ,ηη 

ιέγεη ν άιινο»
591

. ηαλ κεηαθηλνχκαη απφ ηελ ηδησηηθή ζθέςε ζηνλ δεκφζην ιφγν ηδξχσ εθ λένπ 

θάηη θαζνιηθφ θαη θαη‟ επέθηαζε θάηη ζηαζεξφ
592

, κηιψ γηα θάηη δηθφ κνπ ην νπνίν φκσο κπνξεί 

λα ην δεη ή λα ην αηζζαλζεί θάπνηνο άιινο. Έρνπκε άιιε κηα ακθίδξνκε ζρέζε, πέξα απφ απηέο 

ηεο ζθέςεο κε ηηο ιέμεηο θαη ηεο ζησπήο κε ηνπο ήρνπο. Έρνπκε επίζεο ηελ ακθίδξνκε ζρέζε 

γεγνλφηνο θαη ζηνραζκνχ, θαη ελ ηέιεη δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ λνήκαηνο. Ζ εμήγεζε βξίζθεηαη 

ζηνπο ηξεηο απνδέθηεο ηνπ λνήκαηνο, νη νπνίνη είλαη ηαπηνρξφλσο θαη ηα ζεκεία αλαθνξάο φζσλ 

ιέσ: κηιψ ζε κέλα, κηιψ ζηνπο άιινπο θαη κηιψ γηα ην νλ ελ γέλεη. Καη ε θίλεζε λνήκαηνο 

επηηειείηαη κε ιέμεηο. Αλ ρξεηάδεηαη λα νξίζσ ηηο ιέμεηο ζηε θηινζνθία ηνπ Merleau-Ponty, ηφηε 

ππνζηεξίδσ πσο απηέο είλαη κεηαπηψζεηο πνπ νδεγνχλ ζηε ζηαζεξφηεηα.  

Δληνπίδσ αθφκε κηα παξαιιειία: ζην πξνινγηθφ θείκελν ησλ Σεκείσλ ν θηιφζνθνο κηιά γηα 

ρίαζκα νξαηνχ θαη αφξαηνπ. Απηφ ην ρίαζκα δελ ππεξβαίλεη αιιά κάιινλ βπζίδεηαη ζην 

                                                           
590

Βι. Cl. Lefort, «Μ.Merleau-Ponty», φ.π., ζ. 268.  
591

Θα κπνξνχζακε λα ππνζηεξίμνπκε, ζχκθσλα κε ην ζπγθεθξηκέλν παξάζεκα πσο, νληνινγηθά, είκαη ήδε ζηνλ 

άιινλ, θαη ν άιινο ζ εκέλα (βι. M. Merleau-Ponty, Η Πξφδα ηνπ θφζκνπ, φ.π., ζ. 190). 
592

«(…) απηή ε θαζνιηθή αληηθαηάζηαζε είλαη θαη έλα είδνο ζηαζεξφηεηαο» (βι. Μ. Merleau-Ponty, Σεκεία, φ.π., ζ. 

37). 
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αηζζεηφ, αλαδεηά ηηο βάζεηο ηνπζηνλ ρξφλν
593

. Χζηφζν, δελ παξαιείπεη λα εθθξάζεη πψο ν 

άλζξσπνο είλαη θαηά θχζηλ ζψκα θηλεηφ, θαη λα ζεκεηψζεη πσο «ζηέθεη κφλνλ ελ θηλήζεη»
594

. 

Μέζα ζηνλ θφζκν, πνπ θαη απηφο έρεη ξνή, ε ζηάζε ζε θίλεζε ηνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα επαθήο 

κε ηα πξάγκαηα. ηελ δσγξαθηθή, γηα παξάδεηγκα, ππάξρεη απφδνζε ηεο θίλεζεο, ηεο δφλεζεο, 

απηνχ ηνπ παικνχ πνπ ζπιιακβάλεηαη βησκαηηθά, θαη είλαη απφδνζε ελ ζηάζεη. Ζ χπαξμε κνπ 

είλαη απηηθή, είλαη νξαηή ζηνπο άιινπο αθξηβψο γηαηί θαηέρσ έλα ζψκα πνπ κνπ δίλεη ζέζε ζηνλ 

θφζκν, έθηαζε ζηνλ ρψξν.«Δίκαη κηα ςπρνινγηθή θαη ηζηνξηθή δνκή. Έιαβα καδί κε ηελ χπαξμε 

έλαλ ηξφπν λα ππάξρσ, έλα χθνο. ιεο νη ελέξγεηεο θαη νη ζθέςεηο κνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δνκή 

απηή, αθφκα θαη ε ζθέςε ελφο θηινζφθνπ δελ είλαη ηίπνηε άιιν απφ έλαο ηφπνο λα θαηαζηήζεη 

ξεηφ ην άδξαγκα πνπ έρεη πάλσ ζηνλ θφζκν, ην ηη είλαη απηφο ν ίδηνο»
595

. Δίκαη έλα ζψκα 

ξεπζηφ, πνπ ηξέρεη κε ηε ζθέςε, κε ην βιέκκα, θαη αιιάδεη ηε ξνή θαη δελ θαηαθάζθσ κφλν ζε 

φζα ζπλαληψ αιιά αθνκνηψλσ, αλαθαιχπησ, αξλνχκαη, παίξλσ ζέζε γη‟ απηά: δηεξσηψκαη
596

. 

3.3.1 Ο εαπηφο: γισζζηθφ θαη ζσκαηηθφ ππνθείκελν 

Ζ θηινζνθία δε ζέιεη λα αλαιχζεη ηε ζχζηαζε ή ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο, 

αιιά λα πεξηγξάςεη ηα ζεκεία ζχλδεζήο ηνπ κε ηνλ θφζκν, ηνπο αλζξψπνπο θαη ηε γλψζε. 

Αθφκε, ζέιεη λα πάεη έλα βήκα πέξα απφ ηελ επηζηήκε, ή φπσο θαίλεηαη απφ ζην έξγν 

ηνπMerleau-Ponty, λα επηζηξέςεη ζηελ πξψηε αξρή ηεο. Απηφ βεβαίσο δε κπνξεί λα ζπκβεί αλ 

δε κηιήζεη γηα ην πεξηβάιινλ ηνπ αλζξψπνπ, γηα ηα πάζε ηνπ, ηελ πνιηηηθή θαη, ελ ηέιεη, γηα ηε 

δσή
597

. Ζ εκπεηξία γίλεηαη αξσγφο απηήο ηεο επηδίσμεο, θαζψο θξίλεηαη ηθαλή λα «ζπάδεη ην 

θξάγκα ηνπ φληνο»
598

, δειαδή ην θξάγκα ηνπ εδξαησκέλνπ, ζρεδφλ πιήξσο πξαγκαησκέλνπ 

λνήκαηνο˙ ε ηζηνξία επηβεβαηψλεη απηφ ην γθξέκηζκα. Σν αλζξψπηλν ππνθείκελν δελ ππάξρεη 

κεραληθά ζηνλ θφζκν, δελ γλσξίδεη ηα πξάγκαηα κφλν κέζα απφ ηα βηβιία ή ηα ιεγφκελα 

άιισλ, δεη ζηνλ θφζκν, βηψλεη θαηαζηάζεηο, απνθηά εκπεηξίεο. Οη δηθέο ηνπ εκπεηξίεο ηνλ 

θαζηζηνχλ θάηη παξαπάλσ απφ έλα κνλνδηάζηαην έιινγν νλ. Ζ θηινζνθία δελ κπνξεί παξά λα 

εληζρχεη ηελ πξνζπάζεηά καο λα θηάζνπκε ζηε γλψζε ηνπ εαπηνχ. Απηφ πνπ, επίζεο, κπνξεί λα 

θάλεη ε θηινζνθία είλαη λα αλαδεηήζεη ην αθαηέξγαζην νλ, ηελ χπαξμε πνπ δελ αθέζεθε απιψο 

ζην νξαηφ. Ζ ελαζρφιεζε κε ηε θηινζνθία αλνίγεη ην δξφκν γηα κηα γλσξηκία, φρη απιψο κε ηνλ 

εαπηφ, σο αλαζηνραζκφο, αιιά θαη κηα ζε βάζνο αλαγλψξηζε ζηνηρείσλ θαη λνεκάησλ ηνπ 

θφζκνπ πνπ δελ ήηαλ πξνεγνπκέλσο αληηιεπηά. Ζ θηινζνθία είλαη κηα δηεξψηεζε γηα ηελ ίδηα 

ηε δηεξψηεζε: φρη κφλν κηα δηαξθήο αλαδήηεζε γηα φζα κπνξνχκε λα δνχκε, λα αηζζαλζνχκε, 

λα γλσξίζνπκε, αιιά ε γλσξηκία κε ηνλ αγλφ εαπηφ καο, απηφλ πνπ ζέιεη λα δεη πψο νδεγήζεθε 

ζηα εξσηήκαηα γηα ηα νπνία αγσληά λα βξεη απαληήζεηο. Ο Merleau-Ponty, έξρεηαη λα 
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Απηφζη. 
594

Βι. φ.π. ζ. 40. 
595

Βι. Μ. Merleau-Ponty, Φαηλνκελνινγία ηε ο αληίιεςεο, φ.π., ζ. 750. 
596

Ο Merleau-Ponty, αθηεξψλεη κέξνο απφ ην ΟΑ, ζηελ έλλνηα ηεο δηεξψηεζεο, απφ ην νπνίν ζπγθξαηψ, αξρηθά, πσο 

ε δηεξψηεζε δελ ηαπηίδεηαη κε ηελ άξλεζε, δελ είλαη «έλα ίζσο πνπ παίξλεη ηε ζέζε ηνπ φληνο». Ο αλαζηνραζκφο, 

ε δηεξψηεζε, επηβεβαηψλεη ηε θπζηθή ξνπή ησλ ππνθεηκέλσλ πνπ πξνζβιέπνπλ ζηελ επηθνηλσλία (βι. M. Merleau-

Ponty, The Visible and the invisible, φ.π., ζ. 4). 
597

Βι. M. Merleau-Ponty. Σεκεία, φ.π., ζ. 40. 
598

Απηφζη. 
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πξνζζέζεη έλα δηαρσξηζκφ αλάκεζα ζηε θηινζνθία θαη ηε ινγνηερλία, ηελ ηέρλε, ηελ άζθεζε 

ηνπ δελ
599

. Οη ηξεηο ηειεπηαίεο έρνπλ πξφζβαζε ζηα πξάγκαηα, ζην αηζζεηφ, ζηα άιια 

ππνθείκελα, θαη κπνξνχλ λα πξάμνπλ φπσο θαη ε θηινζνθία: λα ζηξέςνπλ ην βιέκκα ζην 

αφξαην, ζην αλνίθεην. Ζ θηινζνθία δελ έρεη εξγαιεία, πιελ ησλ ιέμεσλ, θη φκσο θαηαθέξλεη λα 

δψζεη βάζνο, λα ραξάμεη γξακκέο -φρη φξηα-, λα θσηίζεη ή λα ξίμεη ζην ζθνηάδη ζθέςεηο. Δίλαη 

ζηε θχζε ηνπ αλζξψπνπ λα έιθεηαη απφ ην άγλσζην, απφ απηφ πνπ δελ γλσξίδεη, 

ελεξγνπνηνχληαη κεραληζκνί, αλαδχνληαη λνήκαηα, επαλεκθαλίδνληαη βηψκαηα θαη 

κεηακνξθψλνληαη αληηιήςεηο θαη λνήκαηα. Απηή ε έιμε «μππλά» ην ππνθείκελν, ην νπνίν 

θαίλεηαη λα βξίζθεηαη «ζαλ κέζα ζε κηα κηζνζησπή»
600

. Γελ κπνξεί παξά λα επηζπκεί ην 

αλνίθεην, λα αλαδεηά ην αφξαην, εληνχηνηο ε πξνζπάζεηά ηνπ κέλεη αηειήο, ζαλ λα κηιά ηηο 

κηζέο ζθέςεηο ηνπ. ηε θχζε ηνπ, κε άιια ιφγηα, είλαη ε αλαδήηεζε ηεο αιήζεηαο, ηεο 

θξπκκέλεο ή ππθλήο αιήζεηαο. Γειαδή ηεο αιήζεηαο πνπ πξνήιζε απφ ην βίσκα, γη‟ απηφ δελ 

κπνξνχκε λα ηελ πξνζπεξάζνπκε, λα θνηηάμνπκε απιψο θάησ απφ ηελ επηθάλεηα. Ο δξφκνο 

πξνο ηελ αιήζεηα πεξλά απφ ηε γιψζζα: απηή είλαη κία απφ ηηο απαληήζεηο ηνπ Merleau-Ponty. 

Μηιψληαο, αθνχγνληαο, βιέπνληαο, κεηαθξάδνληαο θάζε λφεκα ζε γιψζζα κε ήρνπο ή φρη, κε 

ρεηξνλνκίεο ή εηθφλεο. ηηο κεηαηνπίζεηο ζα ηελ βξεη. 

Δίκαζηε ζεκεία ηνπ θφζκνπ, φπσο νη ιέμεηο είλαη ζεκεία ζηε γιψζζα. Οη ιέμεηο είλαη κνξθέο 

χπαξμεο, θαη κηα γιψζζα, φπσο είδακε, είλαη κνξθή δσήο. Γελ αξθεί φκσο κφλν ε νκηιία αιιά 

θαη ε παξνπζία, ην ππνθείκελν πνπ ηελ εθθέξεη. Δίκαζηε φληα πνπ κηιάλε θαη ζθέθηνληαη κε ηε 

γιψζζα, θαη ε επηηπρήο επηθνηλσλία βξίζθεηαη ζηελ αληαιιαγή λνεκάησλ, ή φπσο γξάθεη ν 

Merleau-Ponty, «Σν λφεκα είλαη ε νιηθή θίλεζε ηεο νκηιίαο, γη‟ απηφ ε ζθέςε καο ηξαβηέηαη 

ζηελ γιψζζα»
601

. Ζ ζθέςε έιθεηαη πξνο ηε γισζζηθή δηαηχπσζε, θαηεπζχλεηαη πξνο απηήλ, 

γηαηί εθεί εληνπίδεηαη ην λφεκα πνπ ε ίδηα αλαδεηά αιιά θαη εθθξάδεη. Ζζθέςε κεηαηξέπεηαη ζε 

έλα πιαίζην έηνηκν λα ππνδερζεί ηα πξάγκαηα, ησλ νπνίσλ έρεη βξεη ην λφεκα. Αλ, γηα 

παξάδεηγκα, ήηαλ εθηθηφ λα κελ νηθεηνπνηνχκαζηαλ θάζε θείκελν πνπ δηαβάδνπκε δίλνληάο ηνπ 

ηε δηθή καο απφδνζε λνήκαηνο, ζα θαηαιαβαίλακε φηη δελ ππάξρεη πιήξεο έθθξαζε, αθνχ 

«θάζε ιαιηά είλαη πιάγηα ή ππαηληθηηθή», θαη έηζη κπνξνχκε επίζεο λα ηζρπξηζηνχκε πσο ε 

ιαιηά είλαη ζησπή
602

. Αθφκα θαη ε απνπζία κηαο ιέμεο, ή ν ππαηληγκφο ηεο, ζεσξείηαη ιαιηά θαη 

πξνζδίδεη (ή πξνδίδεη) ην λφεκα. Μηα πξφηαζε δελ κπνξεί λα ζεκαίλεη γηα θάπνηνλ φια φζα 

κπνξεί λα ζεκαίλεη γηα θάζε άιινλ. Απηφ πνπ είλαη νξαηφ θαη αληηιεπηφ γηα ηνλ θάζε έλα, φπσο 

είδακε, δελ είλαη απηνλφεηα νξαηφ θαη αληηιεπηφ απφ ηνλ άιιν, αθφκα θαη αλ βξίζθνληαη ηελ 

ίδηα ρξνληθή ζηηγκή ζηνλ ίδην ρψξν. ηε γιψζζα εθθξάδεηαη ην θνηλφ νξαηφ, αιιά θαη πάιη, 

αθξηβψο επεηδή είλαη αλεμάληιεηε θαη πξνζσπηθή δελ κπνξεί λα ζπλνδεχεηαη απφ ηε ζθέςε πνπ 

ηεο δίλεη θίλεζε.  

                                                           
599

Απηφζη. 
600

«Εσγξαθίδεη ρσξίο ρξψκαηα, κε καχξν θαη άζπξν, φπσο ζηα ραξαθηηθά, δελ καο επηηξέπεη λα αγλννχκε ην 

αλνίθεην ηνπ θφζκνπ, ην νπνίν νη άλζξσπνη αληηκεησπίδνπλ ην ίδην θαιά ή θαη θαιχηεξα, αιιά ζαλ κέζα ζε 

κηζνζησπή» (βι. απηφζη). 
601

Βι. φ.π., ζ. 69. 
602

Απηφζη. 
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Ο Merleau-Ponty, αθνινπζψληαο ηνλ Saussure, θάλεη κηα ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ γισζζψλ γηα 

λα θαηαδείμεη ηελ αλεπάξθεηά ηνπο λα παξνπζηάδνπλ ηα πξάγκαηα, θαη λα δειψλνπλ ηηο 

θαηαζηάζεηο, κε ηνλ ίδην ηξφπν
603

. Μπνξεί λα θαηαλννχκε θαη λα κηιάκε θη άιιεο γιψζζεο, πέξα 

απφ ηε κεηξηθή καο γιψζζα, αιιά ε «θαηάθηεζε» ησλ ζεκαζηψλ, νη εηθφλεο πνπ ζπλνδεχνπλ 

ηηο ιέμεηο, νη βησκαηηθνί δεζκνί επζχλνληαη γηα ηελ λνεκαηνδφηεζε ησλ πξαγκάησλ κέζα απφ ηε 

γιψζζα, θαη φρη ην ηέιεην ζπληαθηηθφ ηεο. Σν ρσξνρξνληθφ πιαίζην, ην θνηλσληθφ θαη 

πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν, επεξεάδνπλ ην γισζζηθφ καο πεδίν. Ζ γιψζζα, φπσο είδακε, πέξα απφ 

ηηο ιέμεηο πνπ εθθέξνληαη -κε ήρνπο, ζην ραξηί- θέξεη κηαλ αφξαηε, άερε φςε. Ζ ππφλνηα γηα 

ηελ χπαξμε ελφο ζεκείνπ πνπ δε «δειψλεηαη» αιιά είλαη, εληζρχεη ην ηειηθφ λφεκα: «ε απνπζία 

ζεκείνπ ελδέρεηαη λα ζπληζηά ζεκείν θαη ε έθθξαζε δελ είλαη ε πξνζάξηεζε ελφο ζηνηρείνπ ηνπ 

ιφγνπ ζε θάζε ζηνηρείν ηνπ λνήκαηνο, αιιά κηα ελέξγεηα ηεο ιαιηάο επί ηεο ιαιηάο πνπ αίθλεο 

κεηαπίπηεη ζην λφεκά ηεο»
604

. Πξνζπάζεζα λα κελ κεηαθέξσ απηνχζηα ηελ πξφηαζε ηνπ 

θηινζφθνπ, αιιά βξίζθσ εδψ θάηη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ. Ζ απνπζία ζεκείνπ, ην θελφ, ε παχζε, 

ην ιεπθφ ζηνλ θακβά, δελ είλαη απαξαίηεηα άγλνηα, δηζηαγκφο ή έιιεηςε αιιά κπνξεί λα είλαη 

αθξηβψο απηφ πνπ ην νπνίν δειψλεη: απνρή ή ζησπειή απνδνρή, άγλνηα θηλδχλνπ ή έκκεζν 

ελδηαθέξνλ. Με ηνλ ίδην ηξφπν, θάζε ήρνο, θάζε ιέμε πνπ εθθέξεηαη, δελ ζεκαηνδνηεί απηφκαηα 

κηα ζθέςε, έλα „δηαλφεκα‟, γηαηί ηφηε δελ ζα ρξεηαδφηαλ λα κηιάκε, ζα ζησπνχζακε, αθνχ ην 

λφεκα ζα επηθάιππηε ην ζεκείν, θαηά ζπλέπεηα ε ζθέςε ζα πξνζέθξνπε ζε ζθέςε, θαη φρη ζηηο 

ιέμεηο. Απηφ πνπ ζπκβαίλεη νδεγεί ην πέξαζκα απφ ηε ιέμε ζηε ζθέςε, θαη ην αληίζηξνθν, ψζηε 

λα αθνπζηεί ε ιαιηά
605

, ην λφεκα ηεο νπνίαο έρνπκε φηαλ νη δχν ηνπο δηαζηαπξψλνληαη.  

ζα πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ ηηο ιέμεηο θαη ηε γιψζζα πξνζθξνχνπλ ζην εμήο εξψηεκα: 

πψο ε ππνθεηκεληθφηεηα κπνξεί λα είλαη ηαπηφρξνλα αλεμάξηεηε θαη εκπιεθφκελε; Ο Merleau-

Ponty παξαηεξεί πσο, ην λα αθνινπζψ ην λφεκα ησλ ιέμεσλ θαη λα αλαξσηηέκαη, κε νδεγεί ζην 

ζπκπέξαζκα πσο ηνχην ζπκβαίλεη γηαηί ζθέθηνκαη, γηαηί είκαη
606

. Σν εθπιεθηηθφ κε ηελ γιψζζα 

είλαη φηη πξνθξίλεη ηελ δηθή ηεο ιήζε: ηα κάηηα κνπ αθνινπζνχλ ηηο γξακκέο πάλσ ζην ραξηί, 

θαη απφ ηελ ζηηγκή πνπ „ζπιιακβάλνκαη‟ ζην λφεκά ηνπο ράλσ κέξνο απφ απηέο
607

. Καζψο είκαη 

πηαζκέλε ζην λφεκα φζσλ βιέπσ ράλεηαη κηα απφ ηηο φςεηο ηνπ λνήκαηνο. Ο Merleau-Ponty, γηα 

λα δείμεη πσο αθνινπζψληαο ην λφεκα δελ κπνξψ παξά λα νδεγεζψ ζηε ζθέςε,δίλεη ην 

παξάδεηγκα ηνπ ξήκαηνο „ξέσ‟: φηαλ ε ιέμε είλαη γλψξηκε ζε κέλα, δελ είλαη έλα αληηθείκελν ην 

νπνίν αλαγλσξίδσ κέζσ θάπνηαο ηαπηνπνηεκέλεο ζχλζεζεο, αιιά έρεη κηα ζπγθεθξηκέλε ρξήζε 

απφ ηελ θσλεηηθή κνπ ιεηηνπξγία, κηα ζπγθεθξηκέλε θφξκα απφ ην ζψκα κνπ, φπσο έρεη ε 
                                                           
603

Ο Saussure παξαζέηεη ηελ ίδηα έθθξαζε (the man I love/ l‟ home que j‟ aime) ζε δχν γιψζζεο, ηα αγγιηθά θαη ηα 

γαιιηθά, ψζηε λα απνδείμεη πσο δελ ε «πιεξφηεηα» λνήκαηνο είλαη ίδηα, αθφκα θαη φηαλ ε γξακκαηηθή θαη 

ζπληαθηηθή ιεηηνπξγία ηεο γιψζζα δηαθνξνπνηείηαη. Ο Merleau-Ponty παξαηεξεί πσο, «αλ ηα γαιιηθά καο θαίλεηαη 

φηη απνηππψλνπλ ηα ίδηα ηα πξάγκαηα, δελ είλαη επεηδή ηα απνηππψλνπλ φλησο, αιιά επεηδή καο δεκηνπξγνχλ απηή 

ηελ ςεπδαίζζεζε κέζσ ησλ εζσηεξηθψλ ζεκείνπ κε ζεκείν» (βι. φ.π., ζζ. 69-70). 
604

Βι.φ.π., ζ. 70. 
605

«Ζ ιαιηά ζεκαίλεη, φηαλ, αληί λ‟ αληηγξάθεη ηε ζθέςε, αθήλεη ηε ζθέςε λα ηελ ιχλεη θαη λα ηελ δέλεη. Φέξεη ην 

λφεκά ηεο φπσο ην ίρλνο κηαο παηνχζαο δειψλεη ηελ θίλεζε θαη ηνλ κφρζν ελφο ζψκαηνο». Ζ ιαιηά είλαη ην 

απνηχπσκα ηνπ λνήκαηνο, θαη φρη ε απνθάιπςεο ηεο ζθέςεο καο. Απηφ άιισζηε δελ είλαη εθηθηφ, αθνχ ην λφεκα 

κεηαβάιιεηαη δηαξθψο (βι. φ.π., ζ. 71). 
606

Βι. Μ.Merleau-Ponty, Phenomenology of perception, φ.π., ζ.  466. 
607

Απηφζη. 
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χπαξμε κέζα ζηνλ θφζκν
608

. Ζ ιέμε πνηέ δελ θαηαδεηείηαη, αλαιχεηαη, γλσζηνπνηείηαη ή 

θαηαζθεπάδεηαη, αιιά ζπιιακβάλεηαη θαη πηνζεηείηαη απφ ηε δχλακε ηεο νκηιίαο θαη, ζε 

ηειεπηαία αλάιπζε, απφ έλα θίλεηξν πνπ δφζεθε ζε κέλα, καδί κε ηελ πξψηε εκπεηξία πνπ έρσ 

γηα ην ζψκα κνπ θαη ηα αληηιεπηηθά θαη πξαθηηθά ηνπ πεδία. Μαζαίλσ ην λφεκα ηεο ιέμεο –

ξέσ, ην θφθθηλν, ηξηαληάθπιιν, εθεί- κε ηνλ ίδην ηξφπν κε ηνλ νπνίν καζαίλσ λα ρεηξίδνκαη έλα 

εξγαιείν, φπσο γηα παξάδεηγκα φηαλ βιέπσ λα ρξεζηκνπνηείηαη ζην θείκελν, εληφο κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο θαηάζηαζεο
609

. Έηζη, ε γιψζζα δελ πξνυπνζέηεη ηίπνηα ιηγφηεξν απφ κηα 

ζπλείδεζε ηεο γιψζζαο. Ο Merleau-Ponty φκσο δελ αθήλεη πίζσ ηε ζησπή ηεο ζπλείδεζεο, ε 

νπνία αγθαιηάδεη ηνλ θφζκν ηεο νκηιίαο, ζηνλ νπνίν νη ιέμεηο ζπιιακβάλνληαη πξψηα σο κνξθή 

θαη λφεκα
610

. Ο άλζξσπνο είλαη πξννξηζκέλνο λα απνδίδεη λνήκαηα θαη νλφκαηα˙ ην ζψκα ηνπ 

θαη ε γισζζηθή ηνπ ηθαλφηεηα ηνλ νδεγνχλ εθεί. 

3.3.2 Δγψ θαη ν άιινο 

Ζ ζπλάληεζε ηνπ βιέκκαηφο κνπ κε θάπνηνπ άιινπ είλαη πξάμε ακθίδξνκε, ζηηγκηαία θαη 

ζσκαηηθή, θαη κπνξεί λα απνδείμεη ηελ αλάγθε καο γηα απφδνζε λνεκάησλ. Γελ θνηηάδσ κφλν 

εγψ ηνλ άιιν, αιιά θαη ν άιινο κπνξεί λα κε θνηηάμεη. Σν θνίηαγκα δχν βιεκκάησλ 

ζπκπιεξψλεηαη ζηελ νκηιία, αιιηψο, φπσο ιέεη ν Merleau-Ponty, ζα „λαη κηα εκπεηξία 

αλππφθνξε
611

. Ζ νκηιία ζα καο πξνζθέξεη έλα θνηλφ πεδίν ζθέςεσλ, εληφο ηνπ νπνίνπ ζα 

θηλεζνχκε. ηελ παξνπζία ελφο βιέκκαηνο ηα πξάγκαηα κπαίλνπλ ζε δεχηεξε κνίξα, γηαηί 

κπξνζηά κνπ βιέπσ θάηη νξψλ θαη νξαηφ, έλα φκνην κε κέλα ζψκα. Σν θαξηεζηαλφ „εγψ λνψ‟ 

κπνξεί λα καο θηάζεη ζηα κηζά ηεο δηαδξνκήο: καο επηβεβαηψλεη κελ ηελ παξνπζία ηνπ άιινπ, 

αιιά κφλν κέζσ ηεο ζθέςεο. Γηα ηνλ Merleau-Ponty ε ζθέςε ζπκπιεξψλεηαη απφ ηελ 

νξαηφηεηα, γη‟ απηφ ιεηηνπξγεί κε ην θνίηαγκα, αληαπνθξίλεηαη άκεζα ζην νπηηθφ εξέζηζκα. Γελ 

έρνπκε απιψο δχν ακθηβιεζηξνεηδείο
612

 πνπ ζπγρξνλίδνληαη, δχν ζπλεηδήζεηο πνπ ζέινπλ λα 

επηβιεζνχλ ε κηα ζηελ άιιε, αιιά δχν βιέκκαηα ηαηξηαζηά, πνπ γηα ιίγν αλήθνπλ ην έλα ζην 

άιιν θαη ππάξρνπλ αλεμάξηεηα απφ φια ηα άιια γχξσ ηνπο. Ζ νκηιία δίλεη ζηε ζπλάληεζε ησλ 

βιεκκάησλ κηα λέα πξννπηηθή, σζεί ηε ζρέζε ζηελ εμέιημε. Ζ πξνεγεζείζα ζησπή απνηειεί ηελ 

αθνξκή ηεο νκηιίαο, αιιά θαη θνκκάηη απηήο ηεο εμέιημήο ηεο. Καζψο εθθέξσ ιφγν 

ρξεζηκνπνηψ θαη γθξεκίδσ ηελ ίδηα ζηηγκή ηε γιψζζα, ζηνρεχνληαο λα πσ θάηη απφ ηηο ζθέςεηο 

κνπ. Έλα απφ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο γιψζζαο, ην ζεκαληηθφηεξν ίζσο, είλαη ε επηζηξνθή ησλ 

                                                           
608

Βι. φ.π., ζ. 469.  
609

Απηφζη. 
610

Απηφζη. 
611

Βι. M.Merleau-Ponty, Σεκεία, φ.π., ζ. 32. 
612

O Merleau-Ponty ζηε Γ γξάθεη γηα ηελ ρσξηθή αληίιεςε, ηελ ρξσκαηηθή αληίιεςε θαη ηε θπζηνινγία ηεο 

γιψζζαο. Ξεθηλά δηαρσξίδνληαο ηε δηαδηθαζία ηεο φξαζεο ζε ζρέζε κε ην αληηιεπηηθφ πεδίν: δελ είλαη εμαηηίαο ηεο 

νινθιήξσζεο ηεο δηεξγαζίαο ησλ ακθηβιεζηξνεηδψλ ζηνλ ίδην ζπλεηξκηθφ θχθιν πνπ νη λνεηηθέο ηνπο αληαπνθξί-

ζεηο ιακβάλνπλ ηελ ίδηα ιεηηνπξγία ζηνλ αληηιεπηηθφ ρψξν. Μάιινλ ε θνηλή ιεηηνπξγία είλαη πνπ νξίδεη λα 

ζπλδεζνχλ κέζσ ελφο ζπλεηξκηθνχ θχθινπ. Ζ ρξσκαηηθή αμία ηεο δνζκέλεο δηεξγαζίαο εμαξηάηαη φρη κφλν απφ ηελ 

ρξσκαηηθή δνκή ηνπ ζπλφινπ, αιιά επίζεο απφ ηελ ρσξηθή δνκή. Αθνχ ε αληίιεςε ηνπ ρψξνπ θαη απηή ηνπ 

ρξψκαηνο, ε θάζε κηα θαηαλνείηαη ρσξηζηά, δελ είλαη κφλν θαηλφκελα ηεο δνκήο αιιά επίζεο, φπσο έρνπκε δείμεη 

κε ηελ κειέηε ηεο αληίζεζεο θαη ηεο δηαθάλεηαο, δχν ζεσξεηηθέο φςεηο ηεο γεληθφηεξεο ιεηηνπξγίαο (βι. M. 

Merleau-Ponty, Τhe Structure of behavior, φ.π., ζ. 84). 
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ιέμεσλ,ηηο νπνίεο εθθέξακε ή αθνχζακε, ζε εκάο,αθνχ, θαζψο ζθέθηνκαη, δελ θάλσ ηίπνηα 

πεξηζζφηεξν παξά λα κηιψ ζηνλ εαπηφ κνπ
613

. 

Ζ γιψζζα «παξαιιάζεη θαη δηεπξχλεη ηεδηαζσκαηηθή επηθνηλσλία»
614

 δηαηεξψληαο έλαλ θαη 

κφλνλ ζθνπφ: λα θαλεξψζεη ην αφξαην, λα πεη ην αλέθθξαζην θαη λα ην θαηαζηήζεη δεκφζην. Ζ 

έθθξαζε, φπσο εηπψζεθε, καο δίλεη ηελ άιιε φςε ηνπ νξαηνχ - θαζηζηά ην θξπθφ θαλεξφ, ην 

αφξαην νξαηφ - κε ζθνπφ λα απνδψζεη λφεκα ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία ππάξμεηο
615

. Με άιια 

ιφγηα, αλαδεκηνπξγεί ην ήδε ππάξρνλ, ην κεηαθξάδεη. Ο Merleau-Ponty φηαλ εζηηάδεη ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ ζην χθνο ηνπ θαιιηηέρλε θαη αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίνε πξνζσπηθή 

δσή, ε γλψζε θαη ε ηζηνξία αθνινπζνχλ πιάγηα πνξεία. ηε κηιηά, ζην ζψκα θαη ζηελ ηζηνξία 

δελ κπνξεί ε ζθέςε, απφ κφλε ηεο, λα ηα θηάζεη ζε βάζνο. Δκείο «πξέπεη λα δείμνπκε ην 

παξάδνμν ηεο έθθξαζεο», αθνχ κέζσ ηεο έθθξαζεο «ν άλζξσπνο θηάλεη λα κηιήζεη κηαλ 

αλψλπκε γιψζζα θαη κε ηε „ζπλαθή παξακφξθσζε‟ απηήο ηεο γιψζζαο, λα εθθξάζεη, φ,ηη δελ 

ππήξρε παξά κφλν γη‟ απηφλ»
616

. Κάζε ζψκα έρεη ηε δηθή ηνπ βνπβή απφδνζε ησλ πξαγκάησλ, 

θαη ε γιψζζα είλαη ν ηξνθνδφηεο πνπ εληζρχεη ηελ εξκελεία ηνπ εθάζηνηε ππνθεηκέλνπ γηα ηνλ 

θφζκν. Απηφ πνπ είλαη αφξαην γηα ηνπο άιινπο, αιιά νξαηφ ζε εκέλα κπνξεί λα κεηνπζησζεί 

ζηε γιψζζα. Μηιψληαο ζε άιινπο, δελ εθθέξσ απιψο φζα ζέισ λα αθνπζηνχλ, αιιά βάδσ ζε 

κηα ζεηξά ηηο ζθέςεηο πνπ ήζεια λα εθθξάζσ. Γελ μερλψ πσο, γηα ηνλ Merleau-Ponty, κηιψληαο 

δεκηνπξγψ ηαπηφρξνλα ηε ζθέςε κνπ. Κάηη ηέηνην γίλεηαη πην θαλεξφ ζε πεξηπηψζεηο 

απζεληηθήο έθθξαζεο, φηαλ πξνζπαζψ λα εθθξάζσ θάηη πξαγκαηηθά θαηλνχξην. Δίηε ε γιψζζα 

παξαιιάζζεη, είηε δηεπξχλεη, απηφ πνπ ζπκβαίλεη ζε θάζε εθθνξά είλαη πσο (εγψ) απεπζπλφκελε 

ζηνπο άιινπο, αιιά θαη ζε κέλα, δελ αλαθέξνκαη ζε θάηη εμσηεξηθφ, θάηη πνπ βξίζθεηαη ζε 

απφζηαζε απφ κέλα, αιιά δεκηνπξγψ ηηο ζθέςεηο θαζψο εθθξάδνκαη.  

 ηαλ επηθνηλσλψ ιεθηηθά κε θάπνηνλ έρσ απέλαληί κνπ έλα φκνην κε κέλα νλ, έλα 

αλζξψπηλν ζψκα κε ην πιενλέθηεκα ηεο ιαιηάο. Γελ απεπζχλνκαη κφλν ζε φζα κπνξεί ν άιινο 

λα ζθεθηεί, αιιά επίζεο απεπζχλνκαη ζε φζα ιακβάλσ ζην ζχλνιν απφ ην ζψκα ηνπ: ηηο ιέμεηο 

πνπ εθθέξεη, ηηο ρεηξνλνκίεο, ην χθνο ηνπ φηαλ δε κηιά αιιά θαη ζηελ εθθνξά ηνπ ιφγνπ. Ζ 

επαθή κνπ κε έλα άιιν αλζξψπηλν ζψκα δελ κε νδεγεί κφλν ζηελ νκηιία θαη ζηε ζθέςε, αιιά 

θαη ζηε γλψζε ηνπ εαπηνχ, εθφζνλ κηιψληαο ζηνλ άιιν αλαγλσξίδσ ζηνηρεία ηεο δηθήο κνπ 

χπαξμεο. Ο άιινο γίλεηαη γηα κέλα έλαο θαζξέθηεο, έλαο δεχηεξνο εαπηφο. Γηα ηνλ Merleau-

Ponty ε ζρέζε πνπ έρσ κε ηνπο άιινπο δε ζηεξίδεηαη παξά ζην γεγνλφο πσο αλήθνπκε ζε φζα 

ιέγνληαη θαη φζα λννχληαη, απφ εκάο θαη εθείλνπο, θαη φρη ζε φζα κπνξνχκε λα εμνπζηάζνπκε 

ζπγθξηηηθά κε ηνπο άιινπο. πσο γξάθεη ζηνλ πξφινγν απφ ηα Σεκεία, κε κηα δφζε 

ξνκαληηζκνχ, «φζνη αγαπήζακε, κηζήζακε, γλσξίζακε ή κφλν ζπλαληήζακε κηινχλ κε ηε θσλή 

καο»
617

, δηφηη δελ είλαη δπλαηφλ λα απνμελψζνπκε, λα απνθιείζνπκε νπνηαδήπνηε ζηηγκή 
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Βι. M. Merleau-Ponty, Σεκεία, φ.π., ζ. 33. 
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Βι. φ.π., ζ. 35. 
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παξνπζίαο καο απφκηαλ άιιε. Τπάξρεη κηα ζπλνρή, κηα κπεξδεκέλε αιιά θαη κνλαδηθή 

αιιεινδηείζδπζε: ε δηθή καο βησκέλε δσή.  

Ζ εκπεηξία ηνπ εαπηνχ, ε γλψζε ησλ φζσλ βηψλνπκε ηε ζηηγκή πνπ απηά ζπκβαίλνπλ, είλαη 

ζαλ κηα ιεπηή θισζηή ηηο ίλεο ηεο νπνίαο δελ κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε. Αο ζθεθηνχκε φηη γηα 

ην παηδί, ε γιψζζα ε νπνία είλαη θαηαλνεηή ή απιή, κπνξεί λα δνζεί ζρεκαηηθά: γηα παξάδεηγκα 

ηα πξψηα αληηθείκελα, ηα ρξψκαηα, ηα ξήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο θπζηθέο αλάγθεο ηνπ 

παηδηνχ. Ζ εκθάληζε ελφο πξνζψπνπ, ή απηή ελφο ζε ρξήζε αληηθεηκέλνπ, ζπλνδεχεηαη απφ ηνλ 

ήρν, ηελ θίλεζε ή θάπνην νπηηθφ εξέζηζκα πνπ πξνήιζε απφ κηα πξνζπάζεηα εμσηεξηθή, απφ ην 

πεξηβάιινλ ηνπ παηδηνχ
618

. πσο ην νξαηφ είλαη λαξθηζζηζηηθφ, εξσηηθφ, πξνηθηζκέλν κε κηα 

θπζηθή καγεία πνπ ειθχεη ηηο άιιεο ζεκαζίεο κέζα ζην δίθηπφ ηνπ, φπσο ην ζψκα αηζζάλεηαη 

ηνλ θφζκν κε ην λα αηζζαλζεί ηνλ εαπηφ ηνπ, ην ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηελ νκηιία. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, απφ κηα παξαιιειία ή κηα αλαινγία, ππάξρεη αιιεινυπνζηήξημε θαη 

ζπλχθαλζε: αλ ε νκηιία, ε νπνία δελ είλαη παξά κηα πεξηνρή ηνπ θαηαλνεηνχ θφζκνπ, κπνξεί 

επίζεο λα είλαη ην θαηαθχγηφ ηνπ, ηνχην ζπκβαίλεη δηφηη ε νκηιία παξαηείλεηαη ζην αφξαην, 

επεθηείλεηαη πξνο ηηο ζεκαζηνινγηθέο ιεηηνπξγίεο. Ζ θαηνρή ηνπ ζψκαηνο, ε αλαγλψξηζε ηεο 

ζσκαηηθφηεηάο κνπ, ε νπνία είλαη επηβεβαησκέλε απφ ην νξαηφ, αληαλαθιά θαη αληαλαθιάηαη 

ιίγν πην πέξα. ηελ αθαηάπαπζηα εκπιεθφκελε χπαξμή κνπ κέζα ζηνλ ξεπζηφ θφζκν.  

Ζ γιψζζα, ε δσγξαθηθή, νη ήρνη έξρνληαη λα εθθξάζνπλ ην άιεθην, ην αφξαην, ην αλείπσην. 

Ζ γιψζζα δελ πεξηνξίδεη ηελ ειεπζεξία ηεο ζπλείδεζεο, είλαη πξάμε πξαγκάησζεο θαη 

έθθξαζεο καδί, δηφηη ηε ζηηγκή πνπ ελεξγεί έρεη ηελ ηθαλφηεηα, κέζα ζηελ επαλάιεςή ηεο θαη 

ηελ επαλάθηεζή ηεο απφ κέλα, λα κε ελψλεη κε ηνλ άιιν θαη ηνλ εαπηφ κνπ
619

. Ζ γιψζζα, θαη‟ 

επέθηαζε νη ιέμεηο, ηα ζεκεία, νη ζεκαζίεο θαη ην ζψκα κνπ, κε ζπγρξνλίδνπλ ζηελ ίδηα 

ζπρλφηεηα κε ηνλ άιιν. Αλ δέρνκαη ιέμεηο, απνθξίλνκαη κε ιέμεηο. Δθφζνλ αληηιακβάλνκαη 

κπνξψ λα δξάζσ: νη ιέμεηο πνπ εθθέξσ είλαη ε ίδηα ε ζηηγκή ηεο άξζξσζεο απφ κέξνπο κνπ. Οη 

ιέμεηο πνπ αθνχσ έρνπλ ηε δχλακε λα δεκηνπξγήζνπλ λέεο αληηιήςεηο. Απζφξκεηα επηιέγσ ηηο 

ιέμεηο πνπ εθθέξσ, θαη απαληψ ζε απηά πνπ αθνχσ ρσξίο λα αγλνψ ην γεγνλφο πσο ν 

ζπλνκηιεηήο κνπ είλαη θη απηφο ελζψκαηε ζπλείδεζε. Δλ ζπλερεία, ην άθνπζκα ησλ ιφγσλ ηνπ 
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Αιιά εμ αξρήο ην ερεηηθφ θαηλφκελν – είηε είκαη νκηινχλ ππνθείκελν είηε αθξναηήο – ζα ελζσκαησζεί ζηε 

δνκή, θαζψο έθθξαζε θαη εθθξαζκέλν είλαη νη φςεηο ηνπ ίδηνπ λνκίζκαηνο. Δπίζεο, ην πξφζσπν -είηε κπνξψ λα 

αγγίμσ ην δηθφ κνπ είηε βιέπσ απηφ ηνπ άιινπ- ζα ελζσκαησζεί ζηε δνκή σο άιινο – εαπηφο. Παξνκνίσο, ε 

νκηιία/speech/laparole ε νπνία ζπλίζηαηαη απφ ρηιηάδεο ηδαληθέο ζρέζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

γιψζζαο/language/lalangue, θαη ε νπνία ελ ηέιεη, ζηα κάηηα ηεο επηζηήκεο είλαη ζαλ κηα δνκεκέλε 

γιψζζα/language/langage κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ζε έλα άπεηξν ζχλνιν ζεκαζηψλ είλαη επίζεο ην φξγαλν θαη ν 

αληίιαινο φισλ ησλ άιισλ πεξηνρψλ ηεο ζεκαζίαο θαη επνκέλσο ζπλππάξρεη κε ην ζθεπηφκελν νλ (βι. M. 

Merleau-Ponty, The Structure of behavior, φ.π., ζ. 170). 
619

Γηα λα θαηαλνήζνπκε ηε ιεηηνπξγία ηεο ζπλείδεζεο (θαη αζπλείδεην) ζα πξέπεη λα ηελ ηαηξηάμνπκε κε ηα 

„αηζζήκαηα ηεο γιψζζαο‟. Αο πάκε έλα βήκα παξαθάησ. ηαλ ν ιφγνο ζπλαληά ηνλ ήρν, ηφηε, φπσο αλαθέξεη ν 

Husserl, έρνπκε ην „δεπγάξσκα‟ ηεο γιψζζαο. Γηα ηνλ Husserl είκαη „νκηινχλ ππνθείκελν, γισζζηθή ρεηξνλνκία‟, 

γη‟ απηφ κπνξψ λα απειεπζεξψλνκαη απ‟ ηηο πξνζσπηθέο κνπ ζεκαζίεο θαη λα δέρνκαη λέεο κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ 

κπνξψ λα μεπεξλψ ηνλ εαπηφ κνπ δηαβάδνληαο, δηφηη εθθέξσ ιφγν, κηιψ. Καη ζηελ νπζία ηεο ε αληίιεςή κνπ, ην 

πξνεγνχκελν ζηάδην ηεο έθθξαζήο κνπ, εμαξηάηαη κφλν απφ ην ζψκα. ια βξίζθνληαη ζε κηα απφζηαζε απφ ην 

βιέκκα θαη ην ζψκα κνπ, γη‟ απηφ κπνξψ λα ζθεθηψ, λα θαηαλέκσ θαη λα ιεηηνπξγήζσ αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε 

(βι. M. Merleau-Ponty, Η Ακθηβνιία ηνπ Cézanne, φ.π., ζζ. 34 θαη 38). 
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άιινπκε ζπξψρλνπλ ζηε δηεξψηεζε˙αλαξσηηέκαη ζρεηηθά κε φζα εθθέξεη, ζηξέθσ ην εμσηεξηθφ 

εξέζηζκα πξνο ηα κέζα. Πξνζπαζψ λα ην αθνκνηψζσ απφ ηα ιεγφκελά ηνπ ην λφεκα απηνχ πνπ 

εθθξάδεη, ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ. ηε γισζζηθή ζπλζήθε ν ιφγνο «κε επεξσηάεη θαη αληερψ, κε 

πεξηβάιιεη θαη κε θαηέρεη, ζε ζεκείν πνπ δελ μέξσ πηα ηη είλαη δηθφ κνπ θαη ηη δηθφ ηνπ»
620

. Ζ 

ζθέςε κνπ κνηάδεη λα βξίζθεηαη ζην θέληξν κηαο ακθίδξνκεο ζρέζεο, κηαο ηαιάληεπζεο, κεηαμχ 

ηεο νκηιίαο θαη ηεο θαηαλφεζήο ηεο˙ θαη ηεο αλαζχλζεζεο θαη ηεο απνζχλζεζήο ηεο αληίζηνηρα. 

Οη ζθέςεηο κνπ αλαζπληίζεληαη φηαλ γίλνληαη νκηιία, ελψ φηαλ πιένλ γίλνπλ θαηαλνεηέο 

κπνξνχλ λα απνζπλδεζνχλ απφ ην δηθφ καο λφεκα, αιιά θαη ην επηθξαηνχλ, παίξλνληαο κηα 

άιιε „κνξθή‟. Γηφηη, θάζε αληηιεπηφ λφεκα κπνξεί λα απνζπλδεζεί απφ ην ήδε ππάξρνλ λφεκα, 

ψζηε λα αλαζπζηαζεί, κε θάζε δηεξψηεζε ε κεηάθξαζε αιιάδεη. Δλ ηέιεη, ε γιψζζα 

(ζεκειησκέλε ζηελ ζαξθηθή γεληθφηεηα) νξίδεηαη σο «ν παικφο ησλ ζρέζεσλ κνπ κε ηνλ εαπηφ 

κνπ θαη ηνλ άιιν» 
621

. Δπηθνηλσλψληαο γισζζηθά κνηξάδνκαη ηα θνηλά ζεκεία ηνπ φινπ - γη‟ 

απηφ θάλσ ιφγν γηα ζαξθηθή γεληθφηεηα -, ηα νπνία θέξνπλ ην λφεκα απηνχ θαη δίλσ έκθαζε 

ζηα επηκέξνπο, πνπ δελ έγηλαλ αθφκα ιέμεηο. 

Απηφ πνπ κπνξεί λα ειέγμεη ε γιψζζα είλαη ην παξφλ, φρη ην παξειζφλ ή φζα πξφθεηηαη λα 

εηπσζνχλ. Καηαθέξλεη λα πάξεη δειαδή ηνλ έιεγρν φηαλ, αλαθπθιψλνληαο ηηο ζεκαζίεο ηνπ 

παξειζφληνο, καο δίλεη λέεο, κε γλσξίδνληαο αλ απηέο έρνπλ γίλεη αθφκε αληηθείκελν λφεζεο ή 

φρη. Έηζη, ε επηθνηλσλία επηηπγράλεηαη κε ην πέξαζκα απφ ην φινλ ηεο νκηινχκελεο γιψζζαο 

ζην φινλ ηεο αθνπφκελεο
622

, δειαδή κεηαμχ ηνπ ζπλφινπ ησλ ιέμεσλ ηνπ ππνθεηκέλνπ πνπ κηιά 

θαη ησλ θαηαθηεκέλσλ λνεκάησλ ηνπ ππνθεηκέλνπ πνπ αθνχεη. Ζ ηθαλφηεηά κνπ λα 

αληηιακβάλνκαη ηελ παξνπζία άιισλ αλζξψπσλ εληφο ηνπ θφζκνπ σο νξαηψλ ζσκάησλ, θαη ε 

αληηζηνηρία πνπ απνδίδσ ζηηο θηλήζεηο θαη πξάμεηο κε γλψκνλα ηηο δηθέο κνπ, είλαη ε αξρή ηεο 

επηθνηλσλίαο, πξηλ αθφκε εθθέξσ ιφγν
623

. Γελ μερλψ φκσο πσο ε πξψηε κηιηά θξχβεη ηελ ίδηα 

άγλνηα γηα καο φζν θαη κηα πεηπρεκέλε έθθξαζε, γηαηί θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ε πξνζπάζεηα 

επηδέρεηαη αιιαγέο.  

Πψο επηηπγράλεηαη ε ζχλδεζε ηεο γιψζζαο κε ηελ ηέρλε; Αο έρνπκε σο δεδνκέλν πσο ε 

γιψζζα είλαη ε ηέρλε θάζε αλζξψπνπ, γηαηί είλαη ν αβίαζηνο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν απηφο 

εθθξάδεηαη. Ο Merleau-Ponty παξαηεξεί: «φπσο ε ιαιηά δελ κνηάδεη κ‟ απηφ ην νπνίν 

θαηνλνκάδεη, έηζη θαη ε δσγξαθηθή δελ απνηειεί κηα νπηηθή απάηε»
624

. Οη ιέμεηο πνπ ρξεψλνπκε 

ζηα πξάγκαηα πνιιέο θνξέο δελ βξίζθνπλ εμήγεζε ζε απηφ πνπ γίλεηαη αληηιεπηφ, νξαηφ, ή 

αηζζεηφ. Αλ γηα παξάδεηγκα, πεξηγξάθσ ζε θάπνηνλ πσο βξίζθνκαη ζηελ παξαιία, κήλα 

Αχγνπζην, κε ζέα ηε ζάιαζζα, δε ρξεηάδεηαη λα πξνζζέζσ αλ ην λεξφ είλαη δεζηφ ή δξνζεξφ, ή 

πσο ε ζάιαζζα ελψλεηαη σο εθεί πνπ θηάλεη ην βιέκκα κνπ κε ηνλ νπξαλφ. Αλ πάιη πξνζπαζψ 

λα εθθξάζσ θάπνην ζπλαίζζεκα, ηφηε ηα ιφγηα ηνπ θηινζφθνπ επηβεβαηψλνληαη: ίζσο απηφ πνπ 

εθθξάδσ λα κε κνηάδεη κε απηφ πνπ θαηνλνκάδσ. Πψο ζα ζπιιάβσ ηελ έληαζε ελφο 
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Βι. φ.π., ζ. 69. 
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ζπλαηζζήκαηνο ζε έλα ζχλνιν ιέμεσλ (ίζσο πεξηνξηζκέλν); Κάπνηεο θνξέο λνκίδνπκε πσο δε 

βξίζθνπκε ηηο θαηάιιειεο ιέμεηο γηα λα εθθξαζηνχκε, αηζζαλφκαζηε αδχλακνη λα βάινπκε ζε 

ζεηξά ηηο ζθέςεηο, θαη φηαλ, ηέινο, ηα θαηαθέξλνπκε ην λφεκα φζσλ εθθξάζακεκπνξεί λα κελ 

βξίζθεη αληαπφθξηζε ζε θάπνηνλ άιιν, εμαηξνπκέλνπ ηνπ εαπηνχ καο. Αιιά γηα ηη κηιάκε, ή 

κάιινλ ηη κηιάκε, παξά γηα φζα βηψζακε; Δχθνια κπνξεί θαλείο λα παξαζπξζεί, ή λα 

παξαζχξεη, ζρεκαηίδνληαο ζεηξέο ιέμεσλ. Μήπσο απηφ δελ θάλεη ν ινγνηέρλεο, ν πνηεηήο, ή ν 

πνιηηηθφο; Δλ ηέιεη, ην αιεζηλφ λφεκα θξχβεηαη ζην νκηινχλ ππνθείκελν πνπ εθθξάδεηαη γηα 

φζα είδε. ηελ πεξίπησζε ηεο δσγξαθηθήο, ν θαιιηηέρλεο βιέπεη θαη δίλεη ηε δηθή ηνπ αληηιεπηή 

πξαγκαηηθφηεηα κέζα απφ ηηο εηθφλεο πνπ δσγξαθίδεη, νη νπνίεο κπνξεί είηε λα έρνπλ ζεκαζία 

γηα ην ζεαηή ηνπ έξγνπ ηνπ, ή λα απνηεινχλ απιά παξακνξθψζεηο ηεο δηθήο ηνπ αληηιεπηήο 

πξαγκαηηθφηεηαο.  

3.4 Έλαο νξηζκόο πεξί ηέρλεο: ε εθθξαζηηθή πξάμε ζηε ξνή ηεο πξαγκαηηθόηεηαο 

Ο άλζξσπνο κέζα ζηνλ θφζκν κνηάδεη κε έλα δηαξθέο ελαξθηήξην γεγνλφο: ππάξρεη κέζα 

ζηνλ ρψξν θαη ην ρξφλν, θηλείηαη ζηνλ θφζκν θαη δεκηνπξγεί ζρέζεηο ακθίδξνκεο ή εκπιέθεηαη 

ζε ήδε ελεξγέο ζρέζεηο˙ θαη απηή ε δσηηθή παξνπζία ηνπ δίλεη επηινγέο. Οη επηινγέο καο 

αληηθαηνπηξίδνληαη ζηελ επηθνηλσλία καο κε ηνπο άιινπο – ζηηο ρεηξνλνκίεο, ζηελ νκηιία, ζηε 

ζηάζε ηνπ ζψκαηνο. Ζ πξνζπάζεηά καο γηα επηθνηλσλία θαλεξψλεηαη επίζεο ζηα βηψκαηα καο, 

ζηηο πξάμεηο καο, θαη φ,ηη θξίλεηαη σο εκπεηξία ππάξρεη σο έλα αελάσο αλνηρηφ ελδερφκελν, έλα 

αηζζεηφ, ην νπνίν κπνξεί λα πάξεη δεκηνπξγηθή κνξθή. Ζ έθθξαζε έξρεηαη λα δψζεη κνξθή ζην 

βίσκα, θαη λα εληζρχζεη ηελ ακθίδξνκε ζρέζε καο κε ηνλ θφζκν θαη ηνπο άιινπο. ην 

απνηέιεζκα ηεο εθθξαζηηθήο πξάμεο βιέπνπκε ηελ αληηζηξνθή ηεο ζρέζεο ηνπ αλζξψπηλνπ 

φληνο κε ηνλ θφζκν θαη ηνπο άιινπο. Μήπσο ινηπφλ ζε θάζε εθθξαζκέλε εκπεηξία ππάξρεη απηφ 

πνπ ν θηιφζνθνο νλνκάδεη δηπιαζηαζκφ ηνπ νξαηνχ; Μήπσο ν θαζέλαο απφ εκάο, κέζσ ηεο 

εθθξαζηηθήο πξάμεο, δίλεη κηα δεχηεξε φςε ζην ήδε ππάξρνλ, ή κήπσο απηφο ν δηπιαζηαζκφο 

είλαη ν ίδηνο καο ν εαπηφο πνπ θαζξεθηίδεηαη ζηα πξάγκαηα; Ζ ζηάζε καο απέλαληη ζηνλ θφζκν 

θαη ηνπο άιινπο -ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ε ακθίβνιε ζηάζε καο -, δειψλεη απηφ πνπ είκαζηε: 

νξαηέο ππάξμεηο κέζα ζε έλαλ θφζκν ξεπζηφ θαη, εμίζνπ, νξαηφ κε εκάο, θαη ζε εκάο. Γειαδή 

ελφο θφζκνπ ζηνπ νπνίνπ ηε ζάξθα αληηθαηνπηξηδφκαζηε. Σα πξάγκαηα θαη νη φξνη κνηάδνπλ λα 

πεξηπιέθνληαη, φρη φκσο αλ κηιήζνπκε γηα απηφ πνπ ν Merleau-Ponty απνθαιεί χθνο. ηαλ 

κηιάκε γηα χθνο θαη έθθξαζε ε ακθηβνιία θάλεη ηελ εκθάληζή ηεο. Ζ ακθηβνιία, γηα ηνλ 

Merleau-Ponty, δελ αθνξά κφλν ηνπο θαιιηηέρλεο, εθεί φκσο πην έληνλα θαίλεηαη ε ζπζρέηηζε 

ηεο κε ηελ αιήζεηα. Αιιά πφζν θνληά είλαη ε αιήζεηα ζηελ ηέρλε, θαη πψο ε γιψζζα 

εκθαλίδεηαη γηα άιιε κηα θνξά ζην πξνζθήλην ησλ φζσλ γξάθεη ν θηιφζνθνο; ην ηειεπηαίν 

κέξνο απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ αλαδεηψ απαληήζεηο ζρεηηθά κε ην χθνο, ηελ πξάμε ηεο έθθξαζεο 

θαη ηνλ ρξφλν, αιιά θαη ην δηπιαζηαζκφ ζε ζρέζε κε ηελ ηέρλε, έηζη φπσο παξνπζηάδεηαη ζηα 

θείκελα ηνπ θηινζφθνπ. 
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Θα μεθηλήζσ απφ ηελ αλαθνξά ηνπ Merleau-Ponty ζηνλ Balzac, κε ηνλ νπνίν ν θηιφζνθνο 

θαίλεηαη λα ζπκθσλεί, αλαθνξηθά κε ηελ ζπλεθηηθή ηζρχ ηεο ηέρλεο
625

. ,ηη έρεη ήδε γίλεη 

απνδεθηφ θαη θαηαλνεηφ απφ ηελ πιεηνςεθία ην νλνκάδεη θνπιηνχξα, θαη αλαθνξηθά κε ηε 

δσγξαθηθή ηνλίδεη πσο απηή έρεη δεπηεξεχνπζα ζεκαζία
626

. Ζ θνπιηνχξα νξίδεηαη απφ ηνλ 

Merleau-Ponty σο νη έηνηκεο ηδέεο (θπξίσο αηζζεηηθέο ηδέεο) πνπ έρνπκε γηα ηνλ θφζκν
627

.Γηα 

παξάδεηγκα, ζηε δσγξαθηθή, δελ αξθεί λα βάδνπκε ην έλα ζηνηρείν δίπια απφ ην άιιν, ή λα 

ηαηαηξηάδνπκε, αθφκα θαη κε ηνλ πην απίζαλν ζπλδπαζκφ, γηαηί ην απνηέιεζκα πξνέξρεηαη απφ 

κηα απιή ζχδεπμε δεδνκέλσλ θαη φρη κέζα απφ ηελ πξάμε ηεο δεκηνπξγίαο. Σν έξγν ηέρλεο έρεη 

θάηη θαηλνχξην λα δειψζεη, θαη απηφ γηαηί «ν θαιιηηέρλεο αλαιακβάλεη ηελ θνπιηνχξα απφ ηελ 

αξρή θαη ηε ζεκειηψλεη εθ λένπ˙ κηιά ην ιφγν ηνπ πξψηνπ αλζξψπνπ πνπ κίιεζε πάλσ ζηε γε 

θαη δσγξαθίδεη ζαλ λα κελ είρε δσγξαθίζεη πνηέ θαλείο πξηλ απ‟ απηφλ»
628

. Ο δσγξάθνο 

πεγαίλεη πίζσ, αλαδεηά ηελ πξψηε δηθή ηνπ αληίιεςε, φπσο ν πξσηφγνλνο πνπ αξζξψλεη γηα 

πξψηε θνξά ιφγν θαη αλαξσηηέηαη ηη είλαη απηφ πνπ βγαίλεη απφ κέζα ηνπ: γιψζζα ή θξαπγή; 

Καη εκείο κε ηε ζεηξά καο κπνξνχκε δηαξθψο λα αλαξσηηψκαζηε, αλ ε αλζξψπηλε θξαπγή δελ 

ήηαλ αλέθαζελ γιψζζα, θαη αλ ε γιψζζα απνθνιιάηαη πιήξσο απφ ηελ θξαπγή – ή κήπσο είλαη 

κηα δηάζηαζε ηεο γιψζζαο πνπ κεηαθέξεη κέξνο απφ ηε βνπβή ηεο ζχζηαζε. Ο θαιιηηέρλεο 

μερσξίδεη, φρη ηφζν γηα ηελ πξσηνηππία ηνπ έξγνπ ηνπ, φζν γηα ηελ απζεληηθφηεηα, θαη ε 

δηαθνξά ησλ δχν έγθεηηαη ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ ήδε εηπσκέλνπ θαη εθείλνπ πνπ ιέγεηαη γηα 

πξψηε θνξά. Ή απηνχ πνπ ιέγεηαη γηα πξψηε θνξά αιιηψο, γηαηί ην θαιιηηερληθφ απνηέιεζκα, 

ηερληθά, κπνξεί λα είλαη άξηην, σζηφζν δε ζα εληππσζεί αλ δειψλεη φζα ήδε γλσξίδνπκε, παξά 

αλ καο δψζεη ηελ δηθή ηνπ εθδνρή˙ θαη απηφ ππνλνεί κηαλ επηζηξνθή ζηε πξψηε επαθή ηνπ 

δεκηνπξγνχ κε ηνλ θφζκν. Αλ εθείλν πνπ ζα καο πεη ην έξγν ηέρλεο δελ απνηειεί αλαπαξαγσγή 

θάπνηαο πξνεγνχκελεο εηπσκέλεο αιήζεηαο, ηφηε ν θαιιηηέρλεο έρεη ήδε ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή 

ηνπ ζεαηή.  

3.4.1 Γιψζζα, αθεξεκέλε ηέρλε θαη θηινζνθία 

Ζ Σέρλε, κέζα ζε έλαλ θφζκν πνπ ξέεη πξνο κηα λέα θαηεχζπλζε, πξνθχπηεη σο επηζηξνθή 

ζηα ίδηα ηα πξάγκαηα˙ αλαδεηά (θαη αζθεί ηελ ίδηα ζηηγκή) ην πξσηαξρηθφ, ηνλ ηξφπν γέλλεζεο 

ηνπ θφζκνπ θαη ησλ πξαγκάησλ, θαη σζεί ηνλ ελδηάζεην βσβφ ιφγν ζηελ έθθξαζε ηνπ 

αλεμέξγαζηνπ θφζκνπ. Ζ απιή παξάζεζε ζηνηρείσλ, ζε έλα πιαίζην φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα 
                                                           
625

Καη θαη‟ επέθηαζε ζπκθσλεί θαη κε ηνλ Cezzane (βι. M.Merleau-Ponty, Η Ακθηβνιία ηνπο Cezzane, φ.π., ζ. 45). 
626

Απηφζη. 
627

Αλαθνξηθά κε ηελ έλλνηα ηεο θνπιηνχξαο θαη ηηο ηδέεο παξαζέησ ην εμήο: «Πξέπεη λα πνχκε, αληηζέησο, πσο νη 

ηδέεο καο, σζηφζν πεξηνξίδνπλ απηφ πνπ κπνξεί λα βξίζθεηαη ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή, απφ ηφηε πνπ εθθξάδνπκε ηηο 

επαθέο καο κε ην είλαη θαη ηελ θνπιηνχξα είλαη δπλαηφ λα ηζρχεη ε πξνυπφζεζε φηη ζα ηνπο θξαηήζεη αλνηθηή γηα 

ην πεδίν ηεο θχζεο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ πνπ πξέπεη λα εθθξάζεη». ηελ Α, ν Merleau-Ponty γξάθεη πσο, φ,ηη έρεη 

ήδε γίλεη απνδεθηφ θαη θαηαλνεηφ απφ ηελ πιεηνςεθία νλνκάδεηαη θνπιηνχξα, θαη αλαθνξηθά κε ηε δσγξαθηθή 

ηνλίδεη πσο ζε απηήλ έρεη δεπηεξεχνπζα φςε θαη ζεκαζία. Να ηη πξνηείλεη «ν θαιιηηέρλεο αλαιακβάλεη ηελ 

θνπιηνχξα απφ ηελ αξρή θαη ηε ζεκειηψλεη εθ λένπ˙ κηιά γηα ην ιφγν ηνπ πξψηνπ αλζξψπνπ πνπ κίιεζε πάλσ ζηε 

γε θαη δσγξαθίδεη ζαλ λα κελ είρε δσγξαθίζεη πνηέ θαλείο πξηλ απ‟ απηφλ».Γειαδή, ν θαιιηηέρλεο, αλαδεηά έλα 

λφεκα απνδεθηφ απφ δηαθνξεηηθέο ππάξμεηο, απαγθηζηξσκέλν απφ ηελ „θνπιηνχξα‟ θάησ απφ θάπνηα πξνυπφζεζε, 

είηε ηεο ηαπηνπνίεζήο γηα ηνλ ίδην ζην κέιινλ, είηε γηα ηνπο ζπγρξφλνπο ηνπ, είηε γηα φζνπο ζα αθνινπζήζνπλ (βι. 

απηφζη). 
628

Απηφζη. 
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ν θακβάο, γίλεηαη εθθξαζηηθή πξάμε θαη πξνζπάζεηα εθθνξάο κε πνηθίια εξγαιεία φηαλ θάλεη 

κηα ζηξνθή πξνο ηα πίζσ. Ζ ηέρλε αλαδεηά ηε θαληαζηηθή δνκή ηνπ πξαγκαηηθνχ, απηφ πνπ δελ 

έγηλε εμ‟ αξρήο αληηιεπηφ, ην αφξαην πνπ εθρσξεί δνκή ζην νξαηφ. Γνκή πνπ πξνδίδεηαη ζηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην αφξαην θαζίζηαηαη νξαηφ ζηελ επηθάλεηά ηνπνξαηνχ,θαη ηνπ επηηξέπεη λα 

ππάξρεη ζε έλαλ άιιν νξίδνληα
629

. Με ιίγα ιφγηα φηαλ απνδίδεη ηε θχζε ζηε κε 

αληηθεηκελνπνηεκέλε κνξθή ηεο. Ζ ηέρλε, δελ αλαπαξάγεη ην νξαηφ, αιιά απνηειεί κηα 

δξαζηεξηφηεηα εθθξαζηηθή θαη απηφ γηα κέλα ζεκαίλεη αλαπλνή: κηα θίλεζε δηαξθήο, 

επαλαιακβαλφκελε θαη δηπιή. Πξνβάιιεη λέεο ζεκαζίεο, δέρεηαη θάηη πνπ έξρεηαη απφ έμσ πξνο 

ηα κέζα, επηζηξέθνληάο ην κε ηε κνξθή κηαο απζεληηθήο γιψζζαο: κπνξεί λα θάλεη ρξήζε 

ζεκείσλ, ή λα δεκηνπξγήζεη ζπζηήκαηα ζεκείσλ, γηα λα πεη ην αλείπσην. Ζ ηέρλε 

επηβεβαηψλεηαη σο γιψζζα φηαλ είλαη εθθξαζηηθή θαη δεκηνπξγηθή, δειαδή γιψζζα ζηελ 

πξσηαξρηθή ηεο κνξθή
630

. Έλαο δσγξαθηθφο πίλαθαο ή έλα πνίεκα αλαδεκηνπξγνχλ ηνλ θφζκν, 

απνηεινχλ πξψηνλ, απφδεημε ηεο εθθξαζηηθήο πξάμεο θαη δεχηεξνλ, έλα είδνο γιψζζαο. Αλ ε 

ζθέςε κεηαθξάδεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα, απνδίδνληάο ηεο ην δηθφ ηεο λφεκα ηφηε ε δσγξαθηθή 

είλαη ε γιψζζα πνπ δελ κηκείηαη ηνλ θφζκν, αιιά θηηάρλεη δηθά ηεο κεηαβιεηά ζεκεία.πλεπψο 

δελ κπνξνχκε λα θάλνπκε ιφγν γηα «παξαζηαηηθή θαη αθεξεκέλε ηέρλε» απφ ηε ζηηγκή πνπ ην 

θάζε αληηθείκελν, γηα ην θάζε εγψ, θξχβεη κηαλ άιιε αιήζεηα
631

. Θα κπνξνχζακε λα 
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Ζ Αιέθα Μνπξίθε δίλεη ηξία ζηνηρεία πξάμεο γηα ηελ ηέρλε. Πξψηνλ ηε ζεσξεί εθθξαζηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη 

δεχηεξνλ ηελ θαηαηάζζεη ζηηο πξνζπάζεηεο έθθξαζεο θάπνηνπ „αλήθνπζηνπ ιφγνπ‟. Σν ηξίην, θαη θαηά ηε γλψκε 

κνπ, πην ζεκαληηθφ, είλαη πσο απνηειεί κηαλ „απφπεηξα απφδνζεο‟ ηνπ θφζκνπ θαη απηφ γίλεηαη κε ηηο ιέμεηο, ηα 

ρξψκαηα θαη ηνπο ήρνπο θαη ζπκπιεξψλεη «κέζσ (…) ηεο θαληαζηηθήο δνκήο ηνπ πξαγκαηηθνχ, απηνχ ηνπ αφξαηνπ 

πνπ επελδχεη ην νξαηφ, δπλακηθνπνηψλνηαο ην, δηαλνίγνληάο ην δηαξθψο ζε έλαλ άιιν νξίδνληα.» (βι. M. Merleau-

Ponty, Η Ακθηβνιία ηνπ Cezzane, φ.π., ζ. 15). 
630

Ο Merleau-Ponty δίλεη δχν ρξήζεηο ηεο γιψζζαο. Σε κηα ηελ νλνκάδεη νκηινχκελε νκηιία, θαη ηελ άιιε 

νκηινχζα νκηιία. ην πξνεγνχκελν θεθάιαην είρα αλαθεξζεί ζε απηή ηε δηάθξηζε (βι.απηφζη). 
631

Δπηζηξέθσ ζηε ζχλδεζε έθθξαζεο θαη ζησπήο, ψζηε λα θηάζσ ζην λφεκα θαη ηελ αιήζεηα. Ο Merleau-Ponty 

γξάθεη ζηελ Πιάγηα ιαιηά θαη ηηο θσλέο ηεο ζησπήο, «Ζ έθθξαζε ηνπ κπζηζηνξήκαηνο είλαη ζησπειή φπσο ηνπ 

πίλαθα». Με εξγαιεία ηηο ιέμεηο κπνξείο λα πεηο ην λφεκα θαη ησλ δχν, είλαη ηζηνξίεο λα δηεγεζείο. Σν λφεκα φκσο 

πνπ ζα ζνπ πξνζθέξεη κηα δφζε αιήζεηαο βξίζθεηαη θξπκκέλν ζηε ζησπή, ζηα κεζνδηαζηήκαηα ηεο δηήγεζεο, είλαη 

απηφ πνπ ειπίδεη λα ζεκαίλεη, πνπ ζνπ έξρεηαη απζφξκεηα ζην λνπ, ην ζπνπδαίν ζηνηρείν είλαη εθείλν πνπ ηνπ 

ραξίδεη κηα ζέζε ζηελ ηζηνξία, επεηδή ε απφθαζε ηνπ ζα ηνλ αθνινπζεί αηψληα. Ο ζχληνκνο δξφκνο δελ αθαηξεί 

απφ ην λφεκα. Ο ζπγγξαθέαο γίλεηαη έλα κε ηνπο ήξσεο ηνπ, θαη φζα δίλεη πεξηγξάθνπλ φζα ζέιεη ν ίδηνο λα 

εηπσζνχλ. Ο ηξφπνο πνπ αληηκεησπίδεη ηνπ άιινπο ηνλ θάλεη έλνηθν ελφο ζψκαηνο λένπ, «ζαλ κηα δεχηεξε δσή, κ‟ 

έλαλ ξπζκφ απνμεξακέλνπ πάζνπο πνπ επηιέγεη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ην νξαηφ θαη ην αφξαην, ην ηη πξέπεη λα ιερζεί 

θαη ηη λ‟ απνζησπεζεί». ια φζα ζέιεη λα δψζεη σο ελδερφκελα ηνπ κέιινληνο, σο λφεκα ηεο εμέιημεο ζηε δηήγεζε, 

δελ βξίζθνληαη κπξνζηά καο, ηππσκέλα κε ηε κνξθή ιέμεσλ, αιιά ππνλννχληαη ζηα κεζνδηαζηήκαηα ησλ ιέμεσλ, 

ζηηο κε αλαθνξέο ελαιιαγψλ ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ. Οη θάηνηθνη απηνχ ηνπ θφζκνπ, εκείο πνπ κηιάκε ηελ ίδηα 

γιψζζα, κπνξνχκε λα πνχκε ηελ ηζηνξία καο παξαιείπνληαο πξάγκαηα, ελψ ν άιινο ζα θαηαιάβεη ηη ζέινπκε λα 

πνχκε αθφκα θαη αλ ηηο παξαιείςνπκε. Σέηνηα είλαη ε ζρέζε ζπγγξαθέα-αλαγλψζηε: κηινχλ ηελ ίδηα ιαιηά, κηα 

ιαιηά κπζηψλ, φπσο γξάθεη ν Merleau-Ponty. Αληίζηνηρα, ζην κπζηζηφξεκα πεξηγξάθνληαη γεγνλφηα ηα νπνία καο 

νδεγνχλ ζε θάπνηεο ζθέςεηο πνπ δελ ηηο βιέπνπκε γξακκέλεο, νη νπνίεο φκσο ελεξγνχλ ζην κπαιφ ηνπ ζπγγξαθέα, 

ην χθνο ηνπ νπνίνπ επηθαιχπηεηαη απ‟ απηέο. Βξίζθνπκε ζηηο ιέμεηο ηελ αφξαηε πιεπξά ηνπο, ην χθνο ηνπ 

θαιιηηέρλε ηηο θέξλεη ζηελ επηθάλεηα. Ζ θαηαγξαθή ησλ γεγνλφησλ κπνξεί λα έρεη θαλεξή ή πεδή ζεκαζία, ελψ ε 

πξάμε ελφο χθνπο έρεη πιάγηα ή, αλ ζέιεηε, ιαλζάλνπζα ζεκαζία. Ο Merleau-Ponty ρσξίδεη ηε κνξθή απφ ην 

λφεκα, ην έξγν απφ ηελ δηακφξθσζή ηνπ, αθνχ ην πεξηέρνλ δελ απνθαιχπηεη κε ηελ πξψηε επαθή ην πεξηερφκελν. 

Ζ κνξθή, ην νιηθφ θαη ζε θάπνην βαζκφ άθξαζην λφεκα, ππεξβαίλεη ην θαλεξφ πεξηερφκελν. Σα πην πάλσ, έξρνληαη 

ζε αληίζεζε κε κηα ζεσξία ηνπ χθνπο ή ηεο νκηιίαο, ε νπνία ζέιεη λφεκα θαη κνξθή εληφο ελφο ζπζηήκαηνο γξαθήο 

θαη ηερληθήο. ηνλ Merleau-Ponty, απελαληίαο, ην χθνο θαη ε νκηιία μεπεξλνχλ ηνλ ηξφπν δηακεζνιάβεζεο – ηε 
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ππνζηεξίμνπκε φηη δελ ππάξρεη αληηθεηκεληθφηεηα, αιιά ηξφπνο ζέαζεο ησλ αληηθεηκέλσλ. Αλ ε 

ηέρλε κηκείηαη ηα αληηθείκελα ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ηφηε ζα πξέπεη λα «απνδψζεη πάλσ ζηνλ 

πίλαθα φια ηα ζηνηρεία πνπ ζπληζηνχλ απηφ ην ζέακα ή ην αληηθείκελν, θαη γηα θάηη ηέηνην 

απαηηείηαη ε ρξήζε ηεο πξννπηηθήο, ε νπνία γηα ηνλ Merleau-Ponty «δελ είλαη ξεαιηζηηθή˙ 

απνηειεί πνιχ πεξηζζφηεξν κηα θαηαζθεπή»
632

. Σα πξάγκαηα καο αγγίδνπλ, γηαηί πξνθαινχλ ηηο 

αηζζήζεηο καο λα ηα αγγίμνπλ˙ ζηα κάηηα καο ζέακα, ζηα ρέξηα καο αληηθείκελα. 

Ζ δσγξαθηθή σο γιψζζα δελ είλαη κεηάθξαζε ηεο ζθέςεο ή αληηγξαθή ηνπ πξαγκαηηθνχ, 

νχηε ζηεξίδεηαη ζε ζηαζεξέο δηαπηζηψζεηο γηα ηε θχζε. Δηζεγείηαη θάηη θαηλνχξην, ηα δηθά ηεο 

ζεκεία, ηα νπνία αλαδηαξζξψλεη δηαξθψο. Γη‟ απηφ δελ ηίζεηαη ζέκα επηινγήο αλάκεζα ζηελ 

αλαπαξαζηαηηθή θαη ηελ αθεξεκέλε ηέρλε. Γηα παξάδεηγκα, ε πξννπηηθήείλαη κέζν δεκηνπξγίαο 

πνπ ππνδεηθλχεη ηελ εθθξαζηηθή ηάζε κηαο επνρήο θαη ελφο πνιηηηζκνχ, θαη απνηειεί δείγκα 

ηζηνξηθνχ θαη θνηλσληθνχ παικνχ. Ο θφζκνο καο πξνζθέξεη θάζε θνξά πνπ ηνλ θνηηάκε θάηη 

θαηλνχξην, ην δεηνχκελν είλαη λα απαιιαρζνχκε απφ ηα κέρξη ηψξα δεδνκέλα θαη λα 

επηδηψμνπκε κηαλ «ελ ησ θφζκσ αλαγσγή»
633

, δειαδή έλα μαλαθνίηαγκα ηνπ ίδηνπ ηνπ ηξφπνπ 

κε ηνλ νπνίν βιέπνπκε θαη ππάξρνπκε ζηνλ θφζκν, κηα θίλεζε πξνο ηελ αηζζεηήξηα αληίιεςε 

πνπ ζα καο βνεζήζεη λα βξνχκε ην λφεκα ζηελ πην θαζαξή ηνπ κνξθή. Έλα λφεκα, πνπ φπσο 

παξαηεξεί ε Μπαλάθνπ, «δελ απνθαιχπηεηαη αιιά δεκηνπξγείηαη απφ ηνλ άλζξσπν ζηνλ 

νξίδνληά ηνπ»
634

. Ο θαιιηηέρλεο ηνπ Merleau-Ponty θνηηψληαο ηνλ θφζκν επηδηψθεη λα βξεη ηηο 

φςεηο ηνπ κέζα ζε απηφ πνπ θνηηά, γη‟ απηφ θαη ζέιεη λα ζπιιάβεη ηε δφλεζε ησλ πξαγκάησλ, 

έηζη ζα κπνξέζεη λα ηελ εθθξάζεη κε ην δηθφ ηνπ ηξφπν. Γε ζέιεη λα αλαπαξαζηήζεη, αιιά λα 

αλαδεκηνπξγήζεη: λα καο νδεγήζεη ζε λέεο ζεκαζίεο, λα κεηαθξάζεη ηνλ θφζκν κε κηα δηθή ηνπ 

γιψζζα. Ζ πιήξεο απφδνζε ησλ πξαγκάησλ εκπνδίδεη ην ππνθείκελν λα θηάζεη ζην βάζνο ησλ 

εκπεηξηψλ ηνπ, ην εγθισβίδεη ζε κηα αθνινπζία ησλ ελλνηψλ, ην θξαηά ζηελ γεσκεηξηθή 

πξννπηηθή, θαη δελ ην αθήλεη λα αθεζεί ζε κηα αέλαε δηάδξαζε κε ηνλ θφζκν. ε θάζε 

πεξίπησζε, κηα πξνζπάζεηα αλαπαξάζηαζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, κπνξεί λα είλαη ηφζν 

δσληαλή φζν θαη θάζε κνξθή αθεξεκέλεο ηέρλεο. Μπνξεί λα ππνζηεξηρζεί, κέζα απφ ηα 

κεξισπνληηαλά θείκελα, πσο ε αθεξεκέλε ηέρλε είλαη κηα πην πξνζσπηθή απνηχπσζε κε 

έκθαζε ζηελ αληηιεπηηθή αίζζεζε ηνπ θαιιηηέρλε, θαη φρη κηα παξακφξθσζε ηνπ θφζκνπ
635

. 

                                                                                                                                                                                           

ζπληαθηηθή δνκή, ηηο ηερληθέο ηεο δσγξαθηθήο -, ην κέζνλ δε κπνξεί λα θαιχςεη ην πεξηερφκελν. Ζ αιήζεηα 

μεπεξλά ηελ πξνζπάζεηα (βι. M. Merleau-Ponty, Σεκεία, φ.π., ζζ. 121-122). 
632

Ζ πξννπηηθή ίζσο καο βνεζήζεη λα δνχκε ηε ζχλδεζε δεκηνπξγίαο θαη αλαπαξάζηαζεο ζηελ δσγξαθηθή. Ζ 

πξννπηηθή δε κπνξεί λα απνδψζεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα ζε φια ηα αηζζεηά επίπεδα αιιά λα καο δψζεη ην 

αληηθείκελν απφ κηα κφλν νπηηθή γσλία, γη‟ απηφ είλαη δχζθνιν λα ηζρπξίδεηαη θαλείο φηη ε αλαπαξαζηαηηθή ηέρλε 

καο δείρλεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα, σζηφζν είλαη έλαο ηξφπνο έθθξαζεο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο. Μαο δίλεη κηα εηθφλα 

ζε κηα δεδνκέλε ρσξνρξνληθή θαηάζηαζε, ηελ εγθισβίδεη ζηελ αησληφηεηα, δε καο δίλεη φκσο ηελ πξαγκαηηθφηεηα 

αιιά παξακέλεη έθθξαζε «ελφο απφιπηα εμνπζηαδφκελνπ θαη θπξηαξρνχκελνπ θφζκνπ» (βι. M. Merleau-Ponty, Η 

Ακθηβνιία ηνπ Cezzane, φ.π., ζζ. 19 -20). 
633

Ζ αλαγσγή κνπ δίλεη ηνλ θφζκν σο λφεκα (θαη επηβεβαηψλεη έηζη ηελ χπαξμε δχν φξσλ πνπ αληηδξνχλ ν έλαο 

ζηνλ άιιν), ηνλ θφζκν κέζα απφ ηελ αηζζεηήξηα αληίιεςή καο θαη φρη σο έλα ζχλνιν εηθφλσλ, νξηζκψλ θαη 

εκπεηξηψλ (βι. φ.π., ζ. 20). 
634

Βι. Υ. Μπαλάθνπ-Καξαγθνχλε, Τέρλε θαη πξαγκαηηθφηεηα, φ.π., ζζ. 112-3. 
635

Ζ πξνζέγγηζε ηνπ Πνιιάηνπ γηα ηε κνληέξλα δσγξαθηθή, (αλαθέξεηαη ν θπβηζκφο θαη ν αθεξεκέλνο 

εμπξεζηνληζκφο) ζεσξψ πσο, ζην ζεκείν απηφ, είλαη βνεζεηηθή. Ζ κνληέξλα δσγξαθηθή, ινηπφλ, «πξαγκαηεχεηαη ηα 

δεηήκαηα απηά [ηη είλαη έλα έξγν ηέρλεο, πψο θηάλεη ν θαιιηηέρλεο ζηε δεκηνπξγία] κε ηνλ δηθφ ηεο κνλαδηθφ 
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Μπνξεί ε ζπγθεθξηκέλε απφδνζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ηνπ δσγξάθνπ λα ηαπηίδεηαη κε ηελ 

άξλεζε ηνπ θφζκνπ, αιιά απηφ δε ζεκαίλεη πσο είλαη αλεμάξηεηε απφ ηε θχζε ηεο δσήο. 

Αθφκα θαη αλ ε ζηάζε ηνπ θαιιηηέρλε είλαη αξλεηηθή απέλαληη ζηνλ θφζκν θαη ηα πξάγκαηα, 

ζπλππάξρεη κε απηά. Ζ πξαγκαηηθή ηέρλε είλαη θαηεμνρήλ χθνο, είηε αλήθεη ζηελ αθεξεκέλε 

ηέρλε είηε φρη. Όθνο είλαη ειεπζεξία έθθξαζεο απφ θάζε άπνςε˙ θαη αο κελ μερλάκε πσο κηιάκε 

γηα πξνζσπηθή γιψζζα, κε ζεκεία πξσηφηππα, φπνπ ε δηαθνξεηηθή παξνπζίαζε ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο απνδίδεη ηελ πξνζσπηθή ζχιιεςε ηεο έληαζεο ηεο γιψζζαο. Μπνξεί ε 

αθεξεκέλε ηέρλε λα ζεσξεζεί απφ θάπνηνπο σο αξλεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηνλ θφζκν, σζηφζν 

μεθεχγεη απφ ηα θαινχπηα, δε ζηξηκψρλεηαη ζηα δαλεηθά παπνχηζηα πνπ βξήθε αθεκέλα, γη‟ 

απηφ είλαη δεκηνπξγία θαη έρεη εθθξαζηηθή δχλακε. Πξνζζέηεη αθαηξψληαο, θαηαθάζθεη, 

αξλνχκελε, ζε θάηη άιιν. Έρνπκε ινηπφλ ηνλ θφζκν θαη ηνλ θαιιηηέρλε ζε ζπλαληήζεηο 

πνηθηιφκνξθεο˙ θαη ηελ πξάμε ηεο έθθξαζεο σο νδεγφ γηα ηελ αιήζεηα. 

Ση ζα κπνξνχζε λα πεξηιακβάλεη κηα θηινζνθία ηεο έθθξαζεο; Ίζσο κηα θηινζνθία γηα ηε 

γιψζζα, απφ ηελ ίδηα ηε γιψζζα˙ ζίγνπξα ηελ πξάμε ηεο δεκηνπξγίαο, θαζψο θαη ηνλ εθθξαζηή 

ησλ λνεκάησλ ηνπ θφζκνπ, δειαδή ηνλ ίδην ην θηιφζνθν. Χζηφζν, γηα λα θηάζνπκε κέρξη εθεί 

ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε ηα βήκαηα ηνπ Merleau-Ponty, θαη λα αληρλεχζνπκε ηηο 

νληνινγηθέο εμεγήζεηο ηνπ κέζα απφ πξίζκα αηζζεηηθφ. Καιιηηέρλεο, έθθξαζε θαη θηιφζνθνο 

απνηεινχλ κέξε ηεο ίδηαο εμήγεζεο. Εσγξαθηθή, γιψζζα θαη θηινζνθία ζηνρεχνπλ ζηελ ίδηα 

ηελ χπαξμε, αιιά κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν: ε θηινζνθία εζηηάδεη ην ελδηαθέξνλ ηεο, φρη ζην 

δηαρσξηζκφ ηνπ είλαη ζε ζψκα θαη πλεχκα, αιιά ζηελ εθθξαζκέλε ζθέςε
636

. Αλαπφθεπθηα, φ,ηη 

είλαη έθθξαζε, δελ κπνξεί παξά λα εθθξάδεη
637

, γη‟ απηφ, είηε ε έθθξαζε δίλεηαη κε ζεκεία ζε 

θακβά είηε κε ζεκεία ζηνλ ιφγν, ε πξάμε πνπ επηηειείηαη είλαη εθθξαζηηθή. Ζ θηινζνθία είλαη 

κηα ηέρλε κε ηα δηθά ηεο κέζα. Σέρλε ζα κπνξνχζε λα νξηζηεί ε θάζε πξνζπάζεηα έθθξαζεο ησλ 

δηαθνξεηηθψλ φςεσλ ησλ πξαγκάησλ ζε νξαηή, απηή, ερεηηθή κνξθή. Γξακκέο, ρξψκαηα, ήρνη, 

ιέμεηο, δελ είλαη απιψο εξγαιεία αιιά δηαζηάζεηο πνπ σζνχλ ηνλ θαιιηηέρλε λα απειεπζεξψζεη 

ηε βνπβή ζεκαζία ησλ πξαγκάησλ, ηεο πξσηαξρηθήο θαη απξφβιεπηεο εκπεηξίαο. Ο θαιιηηέρλεο 

γελληέηαη κέζα ζηα πξάγκαηα, ή θαιχηεξα αλαγλσξίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ ζε απηά, ηε ζπκκεηνρή 

ηνπ ζηνλ θφζκν, αθνχ «βιέπνληαο εγθαζίζηαηαη κέζα ζ‟ απηφ πνπ βιέπεη γηα λα γίλεη έηζη θη 

απηφο ν ίδηνο νξαηφο»
638

. Αλαπαξαζηαηηθή ή κε, ε ηέρλε κηιά γηα ηε ζπλάληεζε ηνπ θαιιηηέρλε 

κε ηνλ θφζκν, αλαθέξεηαη ζηελ αιιεινπρία ππνθεηκέλνπ θαη αληηθεηκέλνπ θαη φρη κφλν ζην 

αληηθείκελν. Σέρλε, γιψζζα θαη πνιηηηζκφο βαζίδνληαη ζηελ χπαξμε ηνπ θφζκνπ θαη ησλ 

πξαγκάησλ. Ζ ηέρλε ινηπφλ, δελ αλαθέξεηαη κφλν ζην ππνθείκελν, δελ έρεη αληηθείκελφ ηεο 

                                                                                                                                                                                           

ηξφπν, δηαιχνληαο ηαπηνρξφλσο, δηα ηνπ θαηαηγηζκνχ ησλ θαηλνηνκηψλ θαη ηεο ξηδνζπαζηηθήο κεζνδνινγίαο ηεο, 

ζρεδφλ ην ζχλνιν ησλ θιαζηθηζηηθψλ πξνθαηαιήςεσλ» (βι. Θ. Πνιιάηνο, Ο Μεξιψ-Πνληχ θαη ε θνηλνηππία ηεο 

δεκηνπξγίαο, φ.π., ζ. 29). 
636

Βι. R. Burch, «On the topic of art and truth: Merleau-Ponty, Heidegger and the transcendental turn»‟. ζην:The 

Merleau-Ponty aesthetics reader, φ.π., ζ. 360. 
637

«Δπαλαθέξεη φιεο ηηο εκπεηξίεο καο ζην ζχζηεκα ησλ αξρηθψλ αληηζηνηρηψλ κεηαμχ ελφο ζεκείνπ θαη κηαο 

ζεκαζίαο πνπ θαηαθηήζακε καζαίλνληαο ηε γιψζζα θαη πνπ είλαη, απηφ, απφιπηα ζαθέο, γηαηί θακηά ζθέςε δελ 

ζέξλεηαη ζηηο ιέμεηο, θακηά ιέμε ζηελ θαζαξή ζθέςε θάπνηνπ πξάγκαηνο» (βι. Μ. Merleau-Ponty, Η Πξφδα ηνπ 

θφζκνπ, φ.π., ζ. 22). 
638

Βι. φ.π., ζ. 21 
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κφλν ηνλ άλζξσπν θαη ηελ εζσηεξηθή ηνπ πάιε, αιιά αθνξά θαη φζα ππάξρνπλ κε απηφλ ζηνλ 

θφζκν. Δπνκέλσο, αθφκα θαη αλ ε αθεξεκέλε ηέρλε αξλείηαη ηνλ θφζκν ην θάλεη πξνο 

επηβεβαίσζή ηνπ. Ζ ηέρλε γίλεηαη θαη μαλαγίλεηαη, ελψ ηα δεκηνπξγήκαηα ηεο ζπλνκηινχλ, 

αιιάδεη φςε αιιά φρη ζεκείν αλαθνξάο, αθνχ ην ζέκα ηεο παξακέλεη ζηαζεξφ: ν άλζξσπνο 

κέζα ζηνλ θφζκν.  

3.4.2 πγγξαθέαο θαη αλαγλψζηεο 

ε έλα έξγν ηέρλεο, φπσο επίζεο ζηε δσή, ππάξρεη κηα ζηηγκή έθθξαζεο ελφο αηφκνπ φπνπ 

«ηα ζεκεία μερληνχληαη ακέζσο, κέλεη κφλν ην λφεκα, θαη ε ηειεηφηεηα ηεο γιψζζαο είλαη λα 

πεξλά απαξαηήξεηε»
639

. Πψο πεξλψ απφ ηε ζθέςε ζηελ έθθξαζε; Ζ ζθέςε εθθεξφκελε δελ 

θνπβαιά φιν ηεο ηνλ εαπηφ, αιιά γίλεηαη ηφζν θαηαλνεηή φζν γηα λα ηελ θαηαιάβεη κηα άιιε 

ζθέςε. Γη‟ απηφ ε ρξήζε ησλ ζεκείσλ νδεγεί ζε ζθέςεηο πνπ επηθνηλσλνχλ. ηελ επηθνηλσλία 

καο κε ηνπο άιινπο ζπλαληάκε ηα ζεκεία ησλ νπνίσλ ηε ζεκαζία κνηξαδφκαζηε, είλαη κηα 

θαηάζηαζε πνπ έπεηαη ηεο γιψζζαο θαη ηεο ζθέςεο, θαη αθνξά ζηε ζπλάληεζε δχν ή θαη 

πεξηζζφηεξσλ ζθέςεσλ. ηαλ ε γιψζζα γίλεηαη έθθξαζε, μερληέηαη, δηφηη πιένλ δε βιέπσ 

ζεκεία/ιέμεηο, κε απνξξνθά ην θείκελν ή ν ζπλνκηιεηήο κνπ, ιεο θαη βπζίδνκαη γηα ιίγν ζηηο 

ζθέςεηο ηνπο. Σν κέζνλ, νη ιέμεηο, νη γξακκέο θαη ηα ρξψκαηα πνπ έδσζαλ ηελ εηθφλα, δελ 

επηζθηάδνπλ ην απνηέιεζκα, ην λφεκα, ηελ αιήζεηα ηνπ αληηιεπηνχ. Γηα εκάο νη ιέμεηο είλαη ηα 

θνηλά ζεκεία ηεο γιψζζαο, απηά ηα ζεκεία πνπ είκαζηε ηθαλνί λα κνηξαζηνχκε κε άιινπο. Γηα 

παξάδεηγκα, κπνξψ λα εηζβάιισ ζηνλ ρψξν ηνπ ζπγγξαθέα, κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ θαη απηφο 

κπαίλεη θαη παίξλεη ζέζε ζηνλ δηθφ κνπ θφζκν, γηαηί νη ιέμεηο απνηεινχλ θνηλά ζεκεία 

αλαθνξάο
640

. κσο ε κεηάβαζε απηή δελ είλαη νκαιή, αθνχ ηα ζεκεία ηνπ θαιιηηέρλε δελ 

ππαθνχλ ζην θαζνιηθφ λφεκα, γηαηί είλαη απνηειέζκαηα ηεο εθθξαζηηθήο πξάμεο˙ κε σζνχλ ζε 

έλα λέν δξφκν απφδνζήο ηνπο. Φηάλνπκε ζε έλαλ „δαλεηζκφ‟ ησλ ζθέςεσλ ηνπ ζπγγξαθέα, ζε 

έλα πέξαζκα απφ κηα χπαξμε ζε κηα άιιε, θηάλνπκε ζηελ επηθνηλσλία. Οη ιέμεηο ηνπ 

ζπγγξαθέα είλαη θνηλέο, γλψξηκεο, αθνχ κηιάκε ηελ ίδηα γιψζζα˙ αληίζεηα, νη ζθέςεηο ηνπ είλαη 

απηέο πνπ δηαθέξνπλ θαη ηνπ δίλνπλ ζέζε ζηηο ζθέςεηο κνπ. Πεξλάκε απφ ην θαζνιηθφ-νιηθφ 

ζην κνλαδηθφ-επηκέξνπο (ην νπνίν βξίζθεηαη ζε κηα δηαξθή πνξεία πξνο ηελ νινπνίεζε), 

εθφζνλ κέζα ζε έλα γεληθφηεξν πιαίζην θαηαθέξλνπκε λα αληηιεθζνχκε ην ζπγθεθξηκέλν 

λφεκα πνπ εθθξάδεη κηα χπαξμε. Ο θαιιηηέρλεο πξνηίζεηαη λα ζθνξπίζεη ηνλ εαπηφ ηνπ ζηνλ 

θφζκν θαη, αθνχ απηφ πνπ ιέεη εκπεξηθιείεη λφεκα, λα πάξεη ζέζε ζηελ χπαξμή καο κέζσ ηεο 

γιψζζαο. Με ηε ζεηξά κνπ, σο δέθηεο ηνπ λνήκαηνο, αλαγλσξίδνληαο ηα ζεκεία πνπ απηφο 

εθθξάδεη, κπαίλσ ζηνλ θφζκν ηνπ: ηνλ θηηάρλσ σο άηνκν, γίλνκαη απηή ε ίδηα χπαξμε ηνπ 

άιινπ απ‟ ηελ ζηηγκή πνπ εθείλνο είρε ηελ επηζπκία λα κε δερηεί ζηνλ θφζκν ηνπ. Με άιια 

ιφγηα, έθθξαζε ζα κπνξνχζε λα νξηζηεί, επίζεο, ε ζηηγκή «εθείλε φπνπ ε ζρέζε 

αληηζηξέθεηαη»
641

. ηαλ δειαδή νη δχν ζπλνκηιεηέο είλαη παζεηηθνί θαη ελεξγεηηθνί 

ηαπηφρξνλα, δέρνληαη θαη πξνθαινχλ αιιαγέο ζε απηφλ πνπ βξίζθεηαη απέλαληί ηνπο. ηαλ γηα 

                                                           
639

Βι. φ.π., ζ. 30. 
640

«Μπαίλσ ζηελ εζηθή ηνπ Stendhal κε ηηο ιέμεηο φινπ ηνπ θφζκνπ, πνπ ρξεζηκνπνηεί, αιι‟ απηέο νη ιέμεηο 

ππέζηεζαλ ζηα ρέξηα ηνπ κηα κπζηηθή ζπζηξνθή» (βι. φ.π., ζ. 32). 
641

Βι. φ.π., ζ. 33. 
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παξάδεηγκα ην βηβιίν πάςεη λα εμνπζηάδεηαη απφ απηφλ πνπ ην δηαβάδεη, θαη έρεη πιένλ ηε 

δχλακε λα ηνλ ειθχεη, δίλνληαο ηελ επθαηξία ζηνλ ζπγγξαθέα, κέζσ ηνπ θεηκέλνπ, θαη ζηνλ 

αλαγλψζηε, κέζα απφ ην θείκελν, λα επηθνηλσλήζνπλ. Γελ κπνξνχκε ινηπφλ λα ζεσξήζνπκε 

πσο ε αληηθεηκεληθή κειέηε ηεο γιψζζαο δελ ζπλδέεηαη κε ηε δσληαλή εκπεηξία ηεο έθθξαζεο˙ 

νχηε βεβαίσο πσο ε ινγνηερληθή εκπεηξία δελ αθνξά ζηελ επηζηήκε ηεο έθθξαζεο. 

Σν βηβιίν είλαη γηα ηνλ Merleau-Ponty κηα ζπζθεπή έθθξαζεο
642

, ε νπνία πξψηνλ 

ρξεζηκνπνηεί ηηο θαζηεξσκέλεο ζεκαζίεο, θαη δεχηεξνλ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ηηο 

αλαδηακνξθψζεη ή φπσο γξάθεη λα ηηο κεηαθξάζεη. Ζ αλαδηακφξθσζε ραξίδεη ζην ππνθείκελν 

ηελ δχλακε ηεο γιψζζαο, κε ηελ έλλνηα πσο κπνξεί πιένλ λα εηζάγεη, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ σο 

κέζνλ, λέεο ζθέςεηο θαη ιέμεηο, πνπ δελ είραλ κέρξη ηψξα ηε ζεκαζία πνπ απηφο δίλεη, αιιά κηαλ 

άιιε ζηελφηεξε ηεο παξνληηθήο. Ζ γιψζζα ζηνρεχεη «ζηα πξάγκαηα ηα ίδηα, ζην αθξηβέο κέηξν 

πνπ, πξηλ απφ ην λα έρεη ζεκαζία, είλαη ζεκαζία»
643

. Γειαδή, επηζπκεί κηα γισζζηθή επηζηξνθή 

ζηα πξάγκαηα θαηά ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ηα πξάγκαηα επηζηξέθνπλ ζην βιέκκα ηνλ εαπηφ καο. 

Ενχκε ζ‟ έλαλ θφζκν ζεκαζηψλ: ηα πξάγκαηα είλαη ζεκαζία, δελ ιακβάλνπλ απιψο ζεκαζία, 

αιιά είλαη πιηθέο εθθνξέο ζεκαζίαο. Ζ γιψζζα επηζηξέθνληαο ζηα πξάγκαηα απνδεηθλχεη πσο, 

απφ ηε θχζε ηεο πξψηα είλαη λφεκα θαη κεηά θέξεη λφεκα. Ζ γιψζζα είλαη ζεκαζία κε ηνλ 

ηξφπν πνπ έλα πξάγκα είλαη ζεκαζία: φρη κφλν κε ηελ έλλνηα πσο ηα νπηηθά ή ερεηηθά ζεκάδηα 

έρνπλ ζεκαζία πνπ νξίδεηαη ζε έλα ηδεαηφ επίπεδν νξηζκφο. Δίλαη ζεκαζία κε ηελ έλλνηα κηαο 

πξσηνγελνχο, βηνχκελεο – λνεκαηηθά πεξηερφκελεο – πιηθφηεηαο. Γη‟ απηφ θαη νη επηζηεκνληθέο 

εμεγήζεηο δελ κπνξνχλ λα θαζξεθηίζνπλ φζα ε γιψζζα πξνθέξεη. Ίζσο ε ζεσξία ηνπ Merleau-

Ponty γηα ηελ θαηαγσγηθή αξρή εδψ πξνζαξκφδεηαη ηδαληθά. Ο άλζξσπνο πάληα επηθνηλσλνχζε 

ιεθηηθά, φρη γηα λα θαζηεξψζεη θάπνηα λνήκαηα, αιιά γηα λα παξαγάγεη ιφγν. Γελ ηνλ έλνηαδε 

επνκέλσο ην απνηέιεζκα, ε επηθάλεηα, αιιά ε δηαδξνκή, ην βάζνο. 

πκπεξαζκαηηθά ζα ιέγακε φηη, φπσο ζηνλ πίλαθα ν δσγξάθνο έηζη θαη ζηελ γιψζζα ν 

άλζξσπνο, δελ θάλεη ηελ επηινγή ησλ ζεκείσλ ζχκθσλα κε ηελ θαζνιηθή ηνπο ζεκαζία, αιιά, 

θνηηψληαο γχξσ ηνπ, αληρλεχεη ηνλ ρψξν θαη αλαζχξεη θάζε πηζαλφ λφεκα πνπ κπνξεί λα ηνλ 

βνεζήζεη λα εθθξάζεη θαιχηεξα ηε δηαζηαχξσζε ηεο εμσηεξηθήο κε ηελ εζσηεξηθή 

πξαγκαηηθφηεηα. Αο ζθεθηνχκε ηελ αληίιεςε ζαλ κηα παξάιιειε θίλεζε ηεο ζθέςεο ζε 

δηαθνξεηηθά επίπεδα. Έπεηηα αο ζεσξήζνπκε φηη ε γιψζζα είλαη κηα ιεσθφξνο λνεκάησλ θαη 

ζπλαηζζεκάησλ δηπιήο θαηεχζπλζεο: απφ θαη πξνο ην έξγν ηέρλεο. Σέινο, αο δερηνχκε πσο ε 

επηθνηλσλία καο κε ηνλ θφζκν θέξλεη ζηελ επηθάλεηα κηα λέα ζρέζε ηεο ζθέςεο θαη ηνπ 

λνήκαηνο, ηεο εκπεηξίαο θαη ηνπ αλαζηνραζκνχ, θαη κηα δηθή καο αιήζεηα, ε νπνία αλ 

εθθξαζηεί, ζα καο νδεγήζεη ζηελ ειεπζεξία.Με θάζε εθθξαζηηθή θίλεζε δειψλεηαη ε ζρέζε 

πνπ έρσ κε ηα πξάγκαηα, έηζη φπσο ηα βηψλσ, έηζη φπσο ηα θνηηάσ εγψ, θαη φρη φπσο ππάξρνπλ 

                                                           
642

Ο Merleau-Ponty αλαθεξφκελνο ζηε ζρέζε ζπγγξαθέα-αλαγλψζηε δίλεη ηνλ εμήο νξηζκφ γηα ην βηβιίν: 

«Παξφκνηα νδεγνχκαη θαηεπζείαλ ζην βηβιίν κέζα απφ ηνλ γξίθν, γηαηί ζπλαξκνιφγεζα απηή ηελ παξάδνμε 

ζπζθεπή έθθξαζεο πνπ είλαη ηθαλή, φρη κφλν λα εξκελεχεη ηηο ιέμεηο ζχκθσλα κε ηηο παξαδεδεγκέλεο ρξήζεηο θαη 

ηελ ηερληθή ηνπ βηβιίνπ, ζχκθσλα κε ηηο γλσζηέο κεζφδνπο, αιιά θαη λα κεηαζρεκαηηζζεί απφ απηφ θαη λα 

πξνηθηζζεί κε λέα φξγαλα. (…) απηή ηε δξαζηηθή ή ζπζηαηηθή γιψζζα (…) , ζπληάζζεηαη μαλά γηα λα κάζεη ζηνλ 

αλαγλψζηε – θαη κάιηζηα θαη ζηνλ ζπγγξαθέα- φ,ηη δελ ήμεξε λα ζθεθζεί ή λα πεη» (βι. φ.π., ζ. 35). 
643

Ζ ζεκαζία δελ ππάξρεη κφλν σο έλλνηεο, αιιά θαη σο νη ίδηεο νη πιηθέο κνξθέο-κνξθνπνηήζεηο ηεο (βι. απηφζη). 
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γηα ηνπο άιινπο. χκθσλα κε ηνλ Sartre, φπσο ζεκεηψλεη ν Merleau-Ponty, δελ κπνξνχκε λα 

αλαπαξαζηήζνπκε επαθξηβψο απηή ηε ζρέζε, θαζψο αλαθέξεη πσο «πάληα ζηελ ηέρλε ςεχδεζαη 

γηα λα είλαη αιεζηλφο»
644

. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί, ε ζηηγκή ηεο ζπλάληεζεο έρεη πεξάζεη, απφ 

απηνζηηγκεί έγηλε „είλαη‟: δελ ππάξρεη δσληαλή ζην παξφλ, αιιά ζπλέβε. Γηα λα έρεη ελδηαθέξνλ, 

αθνχ πηα δελ είλαη παξνχζα, ηε θνξηίδνπκε επαλαθέξνληάο ηελ. πσο ιέεη ν Bachelard, δελ 

αξθεί πσο (ε ζηηγκή ηεο ζπλάληεζεο) απιά λα ππήξμε σο θάηη ζεκαληηθφ, αιιά γηα λα 

εμαθνινπζήζεη λα έρεη ελδηαθέξνλ ζα πξέπεη λα γίλεη „ππεξχπαξμε‟
645

. Κάηη ηέηνην δηαπηζηψλεη 

ν Merleau-Ponty πσο ζπκβαίλεη κε ηελ ζχγρξνλε ηέρλε, φπνπ, ελψ δελ καο δίλεη ηελ φςε ησλ 

πξαγκάησλ, δελ έρεη εμσηεξηθφ πξφηππν, νχηε θάπνηα ηερληθή ηελ νπνία εθαξκφδεη πηζηά, 

εληνχηνηο θαηαθέξλεη λα καο κεηαθέξεη θάπνηα αιήζεηα. 

3.4.3 Ο δσγξάθνο 

Γηα ηνλ Cézanneν δσγξάθνο είλαη έλαο εξκελεπηήο πνπ δε ζέιεη λα ζηεξήζεη απφ ην 

ζθεπηφκελν άηνκν ηελ δηαθνξεηηθφηεηα απηή πνπ ην δηαθξίλεη απφ ην πξάγκα, αιιά επηδηψθεη 

λα δψζεη ηε δηθή ηνπ εξκελεία. Ζ δσγξαθηθή εξκελεία απνηειεί ηε ζπλάληεζε ηεο ζθέςεο θαη 

ηεο νπηηθήο αίζζεζεο
646

. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν δσγξάθνο ζα πεη ηελ δηθή ηνπ αιήζεηα γηα ηνλ 

θφζκν θιείλεη κέζα ηνπ δχν παξακέηξνπο: ηα ρξψκαηα θαη ηελ νξζή ηνπο ρξήζε, ψζηε ν θφζκνο 

λα απνθαιπθζεί ζηελ νιφηεηά ηνπ. Ο ζηφρνο δελ είλαη κφλν λα απεηθνληζηεί ε πξαγκαηηθφηεηα, 

αιιά ε εηθφλα πνπ ζα θνηηάκε λα εθθξάδεη φζν ην δπλαηφλ ηειεηφηεξα ην φινλ, ελψ ζη‟ αιήζεηα 

εθείλν πνπ βιέπνπκε είλαη έλα θνκκάηη ηνπ. Απηφ αλαιακβάλεη ν θαιιηηέρλεο: έρεη ηα ρξψκαηα 

θαη ηνλ θφζκν, έρεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ην ζψκα ηνπ, έρεη ηα πξάγκαηα θαη ηα βηψκαηά ηνπ, 

ηνλ θακβά θαη ηνλ ρψξν, ηα πηλέια θαη ηνλ ρξφλν. Σέινο, έρεη ηελ ειεπζεξία λα εθθξάζεη ηνλ 

βησκέλν ηνπ θφζκν ελψ παξάιιεια απνθηά ην δηθφ ηνπ χθνο. Γελ έρεη αθεληηθφ, δελ αθνινπζεί 

θάπνην πιάλν, είλαη ππφινγνο κφλν ζηνλ εαπηφ ηνπ, απηφ ζέιεη λα μεπεξάζεη κέζα ζηελ 

επαλάιεςε. Πνιιά κπνξεί λα θξχβνληαη κέζα ζηα ρξψκαηα ελφο πίλαθα, αθνχ κηα πηλειηά «ζα 

πξέπεη λα πιεξνί κηα άπεηξε ζεηξά φξσλ»
647

. Ο Bernard ζπκπιεξψλεη πσο, θάζε 

πηλειηά«πεξηέρεη ηνλ αέξα, ην θσο, ην αληηθείκελν, ην πιάλν, ην ραξαθηήξα, ην ζρέδην, ην 

χθνο»
648

˙ φια απηά είλαη ε πηλειηά ηνπ δσγξάθνπ, ε θνπθίδα απφ ην ρξψκα πνπ αθνπκπά ηνλ 

θακβά, ην έλα απφ ηα πνιιά πξάγκαηα πνπ έρνπλ ζεκαζία γηα ηνλ θφζκν ηνπ. Ζ θάζε πηλειηά 

είλαη κηα πξνζπάζεηα ηνπ θαιιηηέρλε γηα πξνζσπηθή έθθξαζε, πνπ φζν θαη αλ ηαηξηάδεη κε ηηο 

άιιεο πηλειηέο, φζν θαη αλ κνηάδεη ζε καο φηη ζρεκαηίδεη έλα φινλ, απηφ πνπ πξαγκαηηθά 

ζπκβαίλεη είλαη πσο παξακέλεη πξνζπάζεηα. ,ηη κπνξεί λα εθθξαζηεί θαη ππάξρεη δελ ζεκαίλεη 

φηη κπνξεί λα ππάξρεη πιήξσο ζηελ ηέιεηα κνξθή ηνπ
649

, αιιά κάιινλ είλαη ην θνκκάηη θάπνηνπ 

γξίθνπ, ν νπνίνο, λαη κελ κε ζπλδέεη κε ηα πξνεγνχκελα, αιιά δελ νδεγεί ζηε ιχζε ηνπ 

κπζηεξίνπ.  
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Βι.φ.π., ζ. 91. 
645

Βι.φ.π., ζ. 92. 
646

Βι. M. Merleau-Ponty, Η Ακθηβνιία ηνπ Cézanne, φ.π., ζ. 39. 
647

Απηφζη. 
648

Απηφζη. 
649

«Ζ έθθξαζε απηνχ πνπ ππάξρεη είλαη κηα αηειεχηεηε πξνζπάζεηα» (βι. απηφζη). 
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Ο δσγξάθνο δίλεη ζηνλ θφζκν ηελ κνξθή πνπ ν ίδηνο βιέπεη, ηνλ θαηαθηά κέζα απφ ην 

βιέκκα θαη ηνπο πίλαθέο ηνπ. Κάλεη ηνλ θφζκν δηθφ ηνπ κέζα απφ ηε δσγξαθηθή ηνπ, ηνλ 

αθνκνηψλεη απφ ηελ αξρή κέρξη ηελ νινθιήξσζή ηεο χπαξμήο ηνπ θφζκνπ, θαη εμαθνινπζεί 

ζηνπο πίλαθεο ηνπ λα ππάξρεη θάπνην λφεκα, αθφκα θαη αλ ζπκίδνπλ θάηη απφ ηα παιηά. Οη 

ινγνηέρλεο θέξνληαη ζηνπο δσγξάθνπο φπσο νη αλαγλψζηεο ζηνπο ίδηνπο. Σξέθνπλ πξνζδνθίεο, 

πηζηεχνπλ πσο απηνί δνπλ κηα δσή πέξαλ ηνπ ζπλεζηζκέλνπ, αιιηψηηθε απφ ηε δηθή ηνπο, ηε κε 

θαιιηηερληθή. Δλψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ν θαιιηηέρλεο -ν δσγξάθνο, ν ινγνηέρλεο, ν 

εξσηεπκέλνο- δελ δεη εθηφο ηνπ θφζκνπ, νχηε θνηηά ηνλ εαπηφ ηνπ απφ έμσ, δελ θαληάδεηαη έλαλ 

άιινλ θφζκν, αιιά εκπλέεηαη απ‟ απηφ πνπ δεη, «δελ είλαη θάπνπ επέθεηλα ηεο εκπεηξηθήο δσήο 

ηνπ, αιιά ηφζν αλακεκηγκέλνο κε ηα κέηξηα βηψκαηά ηνπ, πνπ δελ ηίζεηαη δήηεκα λα ηνλ 

ζπλαληήζνπκε ρψξηα, ελψπηνλ ελσπίσ»
650

. Ο δσγξάθνο δελ είλαη ππεξάλζξσπνο, αιιά θάζε 

κέξα ςάρλεη ζηα πξάγκαηα λέεο απαληήζεηο, θαη ζπρλά δελ ηθαλνπνηείηαη κε ην απνηέιεζκα ησλ 

πηλάθσλ ηνπ. Γελ ζεσξεί ην έξγν ηνπ νινθιεξσκέλν, πάληα ηνπ ιείπεη θάηη, επνκέλσο απηφ πνπ 

δεκηνχξγεζε δελ γίλεηαη λα ζεσξεζεί πηζηή αλαπαξάζηαζε ηνπ θφζκνπ. ια βξίζθνληαη ζε 

εμέιημε: ηα πξάγκαηα, ην βιέκκα ηνπ δσγξάθνπ, νη δηθέο καο αληηιήςεηο. 

Πφηε ν θαιιηηέρλεο παχεη λα είλαη απηφ πνπ δειψλεη ε ηέρλε ηνπ; ηαλ δελ αλαδεηεί ηηο 

απαληήζεηο ηνπ ζηελ αιιειεπίδξαζε πνπ έρεη κε ηνλ θφζκν θαη ηνπο άιινπο, φηαλ βγαίλεη εθηφο 

ηεο γεκάηεο ελδερφκελα πνξείαο, φηαλ δελ εκπηζηεχεηαη ην ζψκα ηνπ, φηαλ παχεη λα 

αλαξσηηέηαη γηα φζα αληηιακβάλεηαη. ηαλ, ελ ηέιεη, παξακέλεη πξνζεισκέλνο ζε κηαλ φςε ηνπ 

νξαηνχ θαη κφλνλ. Ή φηαλ γίλεηαη θαιιηηέρλεο επί πιεξσκή, αλ θαη ζε απηήλ ηε πεξίπησζε, θαη 

πάιη, φ,ηη δεκηνπξγεί πξνέξρεηαη απφ ηνλ θφζκν. κσο απηφ δελ είλαη έθθξαζε ηνπ εαπηνχ, δελ 

είλαη θαζξέθηηζκα, αθνχ δελ αθνινπζεί ηελ πνξεία ηεο δσήο, δελ επηζηξέθεη ζηηο εκπεηξίεο ηνπ 

γηα λα βξεη ηα πξάγκαηα μαλά. Γηα ηνλ Merleau-Ponty ν εθθξαζηήο δηθαηψλεηαη φηαλ ν ίδηνο δελ 

«κπνξεί πνηέ λα πεη ηη είλαη δηθφ ηνπ θαη ηη απφ ηα πξάγκαηα»
651

, φηαλ νη άιινη θαη απηφο 

εθάπηνληαη, φηαλ ηα πξάγκαηα ηνπ θφζκνπ θαη ηα δηθά ηνπ πιάζνπλ θάηη λέν: κηα λέα φςε. Ο 

Merleau-Ponty δηαθξίλεη κηα ηξηπιή ηδηνπνίεζε, φπσο γξάθεη (παξειζφλ-παξφλ-κέιινλ), 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε έθθξαζε, αλ θαηαθέξλεη λα εμειίζζεηαη, ζα θαηαθηήζεη κηα ζέζε ζηνλ 

θφζκν, ελψ παξάιιεια ζα γίλεη αλαγθαία, αθνχ φζα ππήξμαλ ζην παξειζφλ, θαη φζα έξγα 

πθίζηαληαη, ζα εληζρχζνπλ φζα ζα αθνινπζήζνπλ απφ ηνλ δσγξάθν. Σν παξφλ δνλείηαη, είλαη 

ελεξγφ ηε ζηηγκή πνπ βηψλεηαη, θαη φ,ηη έρεη παξέιζεη δελ επηζηξέθεηαη, παξά κφλν κπνξεί λα 

επαλέξρεηαη, λα μαλαγελληέηαη κε λέεο ζεκαζίεο. ηελ δσγξαθηθή, φπσο ιέεη ν Husserl, ν 

δσγξάθνο δελ αξλείηαη ην παξειζφλ ηνπ, αιιά ηνπ δίλεη κηα λέα πλνή, «κηα λέα δσή, ε νπνία 

είλαη ε επγελήο κνξθή ηεο κλήκεο»
652

. Ο θφζκνο πνπ αληίθξηζε θαη απνπεηξάζεθε λα 

δσγξαθίζεη ππήξμε βίσκα ηνπ, νη πίλαθεο ηνπ παξειζφληνο ηνπ επίζεο, φπσο ππάξρνπλ θαη νη 

πίλαθεο άιισλ δσγξάθσλ ηνπο νπνίνπο θνίηαμε: φια απηά καδί ηνλ ζπξψρλνπλ λα ππάξμεη 

αιιηψο, λα δηαηεξήζεη κελ ην παξειζφλ, λα εκπλεπζηεί απ‟ απηφ αιιά λα πεη θάηη θαηλνχξην γηα 

ηνπο πίλαθέο ηνπ, ηνλ ίδην θαη ηνλ θφζκν.  
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Βι. Μ. Merleau-Ponty, Η Πξφδα ηνπ θφζκνπ, φ.π., ζ. 93. 
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Ο Merleau-Ponty εδψ αλαθέξεηαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ δσγξάθν (βι.φ.π., ζ. 94). 
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Ο θφζκνο γίλεηαη εθ λένπ νξαηφο κέζα απφ ηελ δσγξαθηθή θαη ηε ινγνηερλία. Κάζε ηέρλε 

πνπ είλαη λνεκαηηθή αλάδπζε, δίλεη ηνλ θφζκν αλαλεσκέλν ή θνηηαγκέλν αιιηψο, αιιά πάληα 

αιεζηλφ. ηαλ νη δσγξάθνη κεηέθξαδαλ ηνλ θφζκν ηνπο κε ρξψκαηα, πηλειηέο θαη ζρήκαηα, ίζσο 

επηδίσθαλ λα ηνπο θνηηάμνπκε φρη κφλν φπσο ππήξμαλ ηε ζηηγκή ηεο δεκηνπξγίαο, αιιά θαη κε 

ηνλ ηξφπν πνπ απηνί ππάξρνπλ ηψξα γηα εκάο επηδηψθνπλ κηα πξνέθηαζε ρξνληθή. Ξερεηιψλνπλ 

ηα άθξα ηνπ νξίδνληα θαη καο δίλνπλ κηα λέα δηάζηαζε. Απηά πνπ δεκηνπξγνχζαλ ηφηε, έθηαζαλ 

ζε καο σο πξνέθηαζε ηνπ παξειζφληνο ζην παξφλ, «θαη κ‟ απηή ηελ έλλνηα θαινχζαλ, κεηαμχ 

άιισλ, ηε κεηακφξθσζε πνπ ηνπο επηβάιινπκε»
653

. Σφζν ζηηο ιέμεηο φζν θαη ζηηο εηθφλεο, ζηελ 

γισζζνινγία θαη ηελ δσγξαθηθή αληίζηνηρα, δελ κπνξεί λα γίλεη θαηαγξαθή φισλ ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ ηηο ραξαθηεξίδνπλ, «δελ πξφθεηηαη γηα έλα πεπεξαζκέλν πιήζνο ζεκείσλ αιιά 

γηα έλα αλνηρηφ πεδίν ή γηα έλα λέν φξγαλν ηνπ αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ» 
654

. Γελ κπνξνχκε λα 

πνχκε πνηνο εκπλεχζηεθε πξψηνο ηνχην ή εθάξκνζε απηήλ ηε ηερληθή, νχηε λα θαηνρπξψζνπκε 

ηδέεο απνδεθηέο απφ έλα κφλν άηνκν. Τπάξρεη πξνζθπγή ζην παξειζφλ, γηαηί ν ρξφλνο πνπ 

πέξαζε είλαη ν ίδηνο κε απηφλ πνπ ζα έξζεη, αλήθεη ζηνλ ίδην θφζκν. Χο εθ ηνχηνπ, δελ 

κπνξνχκε λα δηαρσξίζνπκε ηελ αμία ηνπ θιαζηθνχ δσγξάθνπ απφ απηή ηνπ κνληέξλνπ, γηαηί 

ακθφηεξνη «αλήθνπλ ζην δσγξαθηθφ ζχκπαλ λνεκέλν σο έλα κνλαδηθφ θαζήθνλ», κε φιεο ηηο 

πηζαλέο ηερληθέο θαη κέζα έθθξαζεο κπνξνχλ λα ππάξμνπλ
655

. Δίηε κηιάκε γηα ηνπο θαιιηηέρλεο 

ηνπ παξφληνο είηε γηα ηνπο αλζξψπνπο ησλ ζπειαίσλ, ν δσγξάθνο θαηαπηάλεηαη πάληα κε ην 

ίδην ζέκα, πνπ δελ είλαη άιιν απφ ηνλ θφζκν πνπ αληηιακβάλεηαη, θαη πξνζθέξεη ζηνπο 

ππφινηπνπο πάληα ηελ ίδηα αμία: ηελ δηαηήξεζε ηνπ παξειζφληνο ζην παξφλ κε ην βιέκκα 

ζηξακκέλν ζην κέιινλ. Μεηαγξάθεη, κεηαθξάδεη θαη νηθεηνπνηείηαη κέζα απφ εηθφλεο ηελ 

ηζηνξία πνπ δεη. Σν Μνπζείν είλαη ν ρψξνο πνπ κπνξείο λα δηαπηζηψζεηο απηή ηελ αιήζεηα, άιια 

θαη ην γεγνλφο φηη πάληα νη δσγξάθνη, φζνη αηψλεο θαη αλ πεξάζνπλ, ζα αζρνινχληαη κε ην ίδην 

ζέκα, θαη ζηνπο ηνίρνπο ησλ κνπζείσλ ζα ζπλαληήζνπλ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο. 

ηελ αλαθνξά πεξί ρξφλνπ πνιχ εχζηνρα ν Merleau-Ponty δνκεί κηα ζπδήηεζε ζρεηηθή κε ηα 

Μνπζεία, σο ηνπο ρψξνπο πνπ θηινμελνχλ έξγα ηέρλεο ηα νπνία έρνπλ κηα αμία θαζνιηθή. 

Ξεθηλά απφ ηε δηαπίζησζε πσο ην κνπζείν δελ είλαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ησλ έξγσλ ηέρλεο. Ο 

δσγξάθνο δελ δεκηνπξγεί επί ζθνπνχ, δε δσγξαθίδεη γηα λα βάινπλ ηνλ πίλαθά ηνπ ζηελ 

πξνζήθε ελφο κνπζείνπ αιιά γηα λα εθθξάζεη ηνλ θφζκν ηνπ. ηνλ πίλαθα αθήλεη θνκκάηηα απφ 

ηνλ εαπηφ ηνπ: είλαη απηήε πξψηε ηζηνξηθφηεηα ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ν θηιφζνθνο ζηα 

Σεκεία: ε ηζηνξηθφηεηα ηεο ιήζεο θαη ηεο άγλνηαο. Σν κνπζείν, πεξηζζφηεξν γηα ηνλ ζεαηή, θαη 

φρη ηφζν γηα ηνλ θαιιηηέρλε, δεκηνπξγεί κηαλ αφξαηε θιίκαθα ηελ νπνία πηνζεηνχκε φληαο 

ζεαηέο. Σα έξγα ηέρλεο ζηα κνπζεία δηαθέξνπλ ζε ξεχκαηα θαη επνρέο, ηίζεληαη εληφο ρξνληθψλ 

θαηεγνξηψλ θαη γίλνληαη αληηθείκελα νξαηά. Απηφ,πάλσ ζην νπνίν κάιινλ πξνζθξνχεη ν 

θηιφζνθνο, είλαη ηα θξηηήξηα επηινγήο: πψο κεηξηέηαη ε αμία ελφο έξγνπ, πψο ππνινγίδεηαη ε 

θαζνιηθφηεηα ησλ λνεκάησλ ηνπ, κε πνηνλ ηξφπν επηιέρζεθε ν θαιιηηέρλεο. Ση πξνηείλεη; Γηα 

κηα αιεζηλή ηζηνξία ηεο δσγξαθηθήο, ηα έξγα λα ηίζεληαη ζην παξφλ, θαη νη θαιιηηέρλεο λα 
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Απηφζη. 
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Βι. Μ. Merleau-Ponty, Σεκεία, φ.π., ζζ. 95- 96. 
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κπνξνχλ λα ζπλαληνχλ άιινπο θαιιηηέρλεο θαζψο εθηίζεληαη ζηα βιέκκαηα φισλ. Σν χθνο ηνπ 

θαιιηηέρλε δελ απνηππψλεη πάληα ηνλ ηξφπν δσήο, αιιά ζηα έξγα ηνπ απνηππψλεηαη ν ηξφπνο 

κε ηνλ νπνίν εθθξάδεη απηφ πνπ έδεζε θαη πψο ην βηψλεη ηψξα. Δλ ηέιεη, δελ ζέιεη λα κηιήζεη 

γηα ηε δσή ηνπ, αιιά λα ηειέζεη ηελ δσή ηνπ. Να ηεο δψζεη ηε κνξθή ελφο έξγνπ ηέρλεο, λα ηελ 

αλαπιάζεη επαλαιακβάλνληαο ην λφεκα δεκηνπξγηθά, λα ην εκπινπηίζεη. Αθνχγεηαη ζρεδφλ ην 

ίδην, αλη‟ απηνχ ππάξρνπλ δχν επίπεδα: ε δηάζηαζε ησλ ζπκβάλησλ θαη ε δηάζηαζε ηεο 

έθθξαζεο. Ο θαιιηηέρλεο επηζπκεί λα θάλεη κηιηά ηε ζησπή, θαη φρη λα κηιήζεη γηα ην 

αιεζνθαλέο ή, κε κεξισπνληηαλνχο φξνπο, ζέιεη λα πεη ην αλείπσην, λα θαλεξψζεη ην αφξαην, 

λα εθθξάζεη ην βάζνο
656

. ζα καο ζπκβαίλνπλ γίλνληαη ηξνθνδφηεο φζσλ ζέινπκε λα πνχκε, θαη 

απηά ηα ίδηα ζπκβάληα δίλνπλ ηαπηφηεηα ζηε κηιηά, ηνλίδνπλ ην χθνο καο. Δπαλεξρφκαζηε ζε 

κηα πξνεγνχκελε δηαπίζησζε: ε έθθξαζε έρεη δχν ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε ην χθνο: 

ηελ θίλεζε θαη ηελ φξαζε. Ο ηξφπνο πνπ θηλείηαη ην ίδην ην ζψκα κέζα ζηνλ θφζκν, αιιά θαη ε 

ξεπζηφηεηα ηνπ δεκηνπξγήκαηνο φηαλ γίλεη νξαηφ, ζπλ ε αίζζεζε ηεο φξαζεο κε ηε δηπιή ηεο 

θχζε, καο δίλνπλ ηελ έθθξαζε ζηελ νιφηεηά ηεο. Φαίλεηαη λα ηαπηίδεηαη ε νηνλεί αησληφηεηα 

ηεο ηέρλεο κε ηελ νηνλεί αησληφηεηα ηεο ελζαξθσκέλεο χπαξμεο, αθνχ νη δχν ηνπο, ηέρλε θαη 

έλζαξθν νλ έρνπλ ζέζε ζην ρσξνρξφλν θαη ηελ δειψλνπλ εθθξαζηηθά. Καη, ελ ηέιεη, ε ηέρλε 

ζπληζηά κηα ηάμε έλζαξθνπ φληνο: είλαη ηφζν, φζν θαη ηα ζψκαηα, κέξνο ηεο ζάξθαο ηνπ 

θφζκνπ, δειαδή κέξνο ηεο (έλζαξθεο) κνξθήο ηνπο λνήκαηφο ηνπ θφζκνπ.  

Κιείλνληαο, θαη ζε ζρέζε κε ηελ πξσηνηππία ζηελ έθθξαζε γελληέηαη έλα ηειεπηαίν 

εξψηεκα: πψο κεηαθξάδεηαη ην χθνο ζηελ επηθνηλσλία καο κε ηνπο άιινπο; Ο Γάιινο 

θηιφζνθνο, φπσο είδακε, κηιά γηα ηνλ θαζξέθηε, κηα έλλνηα-εξγαιείν γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν αληηιακβαλφκαζηε ηνλ εαπηφ καο θαη ηνλ άιιν ηελ ψξα ηεο ζπλνκηιίαο, ηεο επηθνηλσλίαο 

γεληθφηεξα. Ζ γιψζζα παξακέλεη ν πην απιφο, άκεζνο θαη απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο έθθξαζεο, 

ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή απνηειεί ηνλ πην πεξίπινθν, έκκεζν θαη ρσξίο φξηα εθθξαζηηθφ ηξφπν 

χπαξμεο. Πψο θηάλνπκε ελ ηέιεη ζηελ επηθνηλσλία κε ηνλ θφζκν, ηνλ άιιν θαη ηνλ εαπηφ˙ πψο 

δειαδή εθθξάδνπκε ηελ δηθή καο αιήζεηα γηα ηνλ θφζκν˙ πψο θαηαθηάκε γηα ιίγν ηελ ειεπζεξία 

καο; Με άιια ιφγηα, πψο θαιχπηνπκε ηελ απφζηαζε πνπ ππάξρεη ζηηο ζρέζεηο πνπ δηέπνπλ ηελ 

επηθνηλσλία καο, πνχ βξίζθεηαη ην θνηλφ ζεκείν ζπλάληεζεο καο κε ηνλ θφζκν κηαο άιιεο 

χπαξμεο; ηνλ δεκηνπξγηθφ ηξφπν ηνπ ππάξρεηλ: κε απηή ηε ιεηηνπξγία ηεο αλαπλνήο
657

 πνπ 

πξνηείλεη ν Merleau-Ponty ζην ΜΠ, εηζπλένληαο ηνλ θφζκν ζνπ λα πξνζβιέπεηο ζηε 

λνεκαηνδφηεζε ηνπ θφζκνπ. Μηα λνεκαηηθή κνξθή πνπ παξακέλεη αηειήο, αιιά ζε θάζε ζηηγκή 

ηεο αξθεί γηα λα θαηαδείμεη λφεκα. Πψο επηζηξέθνπκε ζηνλ εαπηφ καο κεηά απφ θάζε 
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πσο είδακε, ν Merleau-Ponty, απνδίδεη δχν ραξαθηεξηζηηθά ζηε ιαιηά: πιάγηα θαη απηφλνκε, «αλ ηεο ηχρεη λα 

ζεκαίλεη επζέσο κηα ζθέςε ή έλα πξάγκα, απηφ είλαη κφλν κηα δεχηεξε ηζρχο ηεο, παξάγσγν ηεο εζσηεξηθήο δσήο 

ηεο». Ζ πιάγηα ιαιηά είλαη ηα λνήκαηα απηά, ηα θξπκκέλα ζηηο ζθέςεηο, ελ ηε γελέζεη ηνπο. Ο Γάιινο θηιφζνθνο, 

δηαθξίλεη επίζεο δχν ρξήζεηο ηεο νκηιίαο: ηελ εκπεηξηθή θαη ηε δεκηνπξγηθή. Ζ πξψηε είλαη νκηιία κε ηελ έλλνηα 

πσο αθνξά ζε έηνηκεο ζεκαζίεο ζεκείσλ, θαη δελ είλαη απζεληηθή, ελψ ε δεκηνπξγηθή ρξήζε θξίλεηαη σο αιεζηλή 

νκηιία, ζεκαίλνπζα, δίλεη παξνληηθή πθή ζην ζεκείν θαη λφεκα ζην πξάγκα πνπ ην ελέρεη. πσο ζεκεηψλεη, ε 

δεκηνπξγηθή ιαιηά κνηάδεη κε ζησπή, αθνχ δελ θαηαθέξλεη λα θζάζεη „σο ην θνηλφ φλνκα‟. Ο ινγνηέρλεο, ν 

ηερλίηεο, ζπλεπψο ν δσγξάθνο, εθφζνλ δεκηνπξγεί εληφο ηνπ πεδίνπ ηεο ιαιηάο «βξίζθεηαη αίθλεο 

πεξηζηνηρηζκέλνο απφ λφεκα» (βι. φ.π., ζ. 72). 
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Βι. M. Merleau-Ponty, Τν Μάηη θαη ην πλεχκα, φ.π., ζ. 76. 
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ζπλάληεζε – κε ηνπο άιινπο ζηνλ θφζκν, κε ηνλ θφζκν, κε εκάο ηνπ ίδηνπο; Μέζα ζηε γιψζζα, 

εθεί βξίζθσ ηνλ εαπηφ κνπ, ζηε γιψζζα ζπλαληηέκαη κε ηνπο άιινπο. ηελ νπζία ηεο 

θηινζνθίαο ηνπ Merleau-Ponty απηή ε ζπλάληεζε, πξψηνλ κε θέξλεη ζηελ έλλνηα ηνπ αλα-

δηπιαζηαζκνχ θαη ηεο δηππνθεηκεληθφηεηαο, θαη δεχηεξνλ κνηάδεη ηθαλή λα απνθαιχςεη έλα 

κέξνο ησλ αλαδεηήζεσλ ηνπ ίδηνπ ηνπ θηινζφθνπ. Ζ επηζηξνθή ζηνλ εαπηφ κεηά απφ θάζε λέα 

ζπλάληεζε, κηα επηζηξνθή πνπ θνπβαιά φζα έδεζα θαη απηνχο πνπ ζπλάληεζα, απηφ καο σζεί 

ζηελ ειεπζεξία θαη απηφ καο δίλεη ηελ αιήζεηα. Δπεηδή απηή ε επηζηξνθή θνπβαιά φζα έδεζα, 

θέξλεη απηνχο πνπ ζπλάληεζα.  

3.5 Ύθνο θαη αιήζεηα ζηνλ Merleau-Ponty 

Ζ εθθξαζηηθή πξάμε δειψλεη θαη δειψλεηαη απφ ην χθνο ηνπ δεκηνπξγνχ: ην χθνο έρεη πεγή 

ηνπ ηνλ ίδην ηνλ εθθξαζηή ηνπ, ηνλ θφζκν θαη ηα βηψκαηά ηνπ θαη, φπσο ν Merleau-Ponty 

ζεκεηψλεη, ην έλαπζκα ηεο έκπλεπζεο ηνπ δεκηνπξγνχ δελ κπνξεί λα πξνυπάξρεη ππφ ηε κνξθή 

κηαο ήδε εηπσκέλεο αιήζεηαο
658

.Τπάξρεη ε πξφζεζε γηα έθθξαζε θαη ε ίδηα ε πξάμε ηεο 

έθθξαζεο, κεζνδηάζηεκα γηα ηηο δχν ζπληζηά ην χθνο. Ζ πξφζζεζή φκσο εκθαλίδεηαη κφλν αλ 

ππάξμεη δξάζε, έηζη ην χθνο δελ είλαη κφλν δίνδνο αιιά θαη έλαο ηξφπνο ψζηε λα πιεζηάζνπκε 

ηνλ θφζκν
659

. Ζ πξάμε ζπλαληάηαη κε ηελ ηδέα, ε θίλεζε ηνπ πηλέινπ ζηνλ θακβά δελ είλαη 

πξνγξακκαηηζκέλε, ην ρέξη ηνπ δσγξάθνπ δελ θηλείηαη βάζεη ζρεδίνπ. Ζ αίζζεζε ηεο μέλσζεο
660

 

έξρεηαη λα ζπκπιεξψζεη ηε ζρέζε αιήζεηαο θαη έκπλεπζεο. Σν αίζζεκα ηεο μέλσζεο, φπσο 

είδακε, είλαη ε θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία, έζησ θαη ζηηγκηαία ηα γλψξηκα λνήκαηα ηνπ θφζκνπ 

κνπ ράλνπλ ηε δχλακή ηνπο, έζησ νξηαθά, γηα λα δσ ηνλ θφζκνγηα ιίγν, έμσ απφ ην δεδνκέλν 

λφεκα. Απηή ε ζηηγκηαία δηαθπγή πξνζθέξεη κηα επθαηξία γηα αλαδεκηνπξγία ηνπ λνήκαηνο ηνπ 

θφζκνπ. Σν αίζζεκα ηεο μέλσζεο
661

 κνηάδεη λα δίλεη ψζεζε ζε κηα χπαξμε, ε νπνία ζέιεη λα 

ηξέμεη ζηνπο ξπζκνχο ελφο θαηλνχξηνπ δξψκελνπ. Αθφκα θαη εληφο απηήο ηεο θαηάζηαζεο ν 

άλζξσπνο παξακέλεη ην νλ πνπ βπζίδεηαη ζηα πξάγκαηα κε κνλαδηθφ πξννξηζκφ ηελ αιήζεηα. Ο 

άλζξσπνο ηνπ Merleau-Ponty δελ θαηαιήγεη πνηέ ζηελ ππαξμηαθή απειπηζία, γηαηί απηφ πνπ δελ 

αίξεηαη πνηέ είλαη ε αλζξψπηλε πξνδηάζεζή καο λα δνχκε ηνλ θφζκν καο σο λφεκα, αθφκα θαη 

αλ απηφ ην λφεκα (γλσξίδνπκε πσο) είλαη εχζξαπζην.  
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«Ζ „ζχιιεςε‟ δελ κπνξεί λα πξνεγείηαη ηεο „εθηέιεζεο‟», γξάθεη ραξαθηεξηζηηθά ζηελ Ακθηβνιία ηνπ Cézanne 

(βι. M. Merleau-Ponty, Η ακθηβνιία ηνπ Cezzane, φ.π., ζ. 45). 
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«Σν χθνο δελ είλαη έλαο ζθνπφο, θαη κάιηζηα ιηγφηεξα έλα κέζν εθπξνζψπεζεο: είλαη έλαο ηξφπνο πξνζέγγηζεο. 

Γελ έρεη χπαξμε έμσ απφ απηφ ην πάξε-δψζε (commerce) κε ηνλ θφζκν πνπ βιέπεη ν δσγξάθνεο, θαη απνζηνιή ηνπ 

είλαη λα ηνλ παξνπζηάζεη εθθξάδνληάο ηνλ» (βι. Alphonse de Waelhens, „Merleau-Ponty: Philosopher of Painting‟‟, 

translated by Micheal B. Smith, The Merleau-Ponty Aesthetics Reader – Philosophy and Painting, ζ. 177.) 
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Θα κπνξνχζακε λα νξίζνπκε ηελ αίζζεζε ηεο μέλσζεο, ζχκθσλα κε φζα γξάθεη ν Merleau-Ponty ζηελ 

Ακθηβνιία ηνπ Cézanne, σο ηελ θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία αίξεηαη ην δεδνκέλν λφεκα ηνπ θφζκνπ κνπ ή ηνπ 

θφζκνπ κνπ σο δεδνκέλεο λνεκαηηθήο δνκήο (βι. M.Merleau-Ponty, Η Ακθηβνιία ηνπ Cezzane, φ.π., ζζ. 43-46). 
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Θα ηνικνχζα λα πσ πσο, κπνξνχκε λα αληηζηνηρίζνπκε ζηνλ „αθαζφξηζην ππξεηφ‟, πνπ αλαθέξεη o Merleau-

Ponty, ην αίζζεκα ηεο μέλσζεο θαη ζην έξγν πνπ έρεη θαηαλνεζεί, επηηειεζηεί θαη έρεη θάηη λα καο πεη, ηελ αλάγθε 

καο γηα επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο χπαξμεο ηνπ. «Πξηλ απφ ηελ έθθξαζε δελ ππάξρεη ηίπνηε άιιν εθηφο απφ έλαλ 

αθαζφξηζην ππξεηφ θαη κφλν ην έξγν ην νπνίν έρεη πιένλ επηηειεζζεί θαη θαηαλνεζεί είλαη εθείλν πνπ κπνξεί λα 

απνδείμεη φηη έπξεπε πξάγκαηη λα βξνχκε ζ‟ απηφ φρη ην ηίπνηα, αιιά ην θάηη» (βι. M.Merleau-Ponty, Η Ακθηβνιία 

ηνπ Cezzane, φ.π., ζ. 45). 
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Ζ έκπλεπζε δίλεη ηελ αίζζεζε ηνπ θαηλνχξηνπ, ή απηνχ πνπ έξρεηαη λα πξνζηεζεί ζε θάηη 

γλψξηκν, πξνζζέηνληαο κηα λέα νπηηθή, αθφκα θαη αλ αλαδχεηαη απφ πξνυπάξρνληα λνήκαηα θαη 

βηψκαηα. Πψο, φκσο, ζρεκαηίδνπκε λνήκαηα γηα ηα βηψκαηα; ηε ξνή ηεο πξαγκαηηθφηεηαο 

κπνξνχκε λα κηιάκε γηα ηάμε ηεο γλψζεο (π.ρ. ηα Μαζεκαηηθά), ππάξρεη φκσο θαη ε ηάμε ηνπ 

αληηιεπηνχ – θαη ζπλαθφινπζα, θαηά ηνλ Merleau-Ponty, ε πξνηεξαηφηεηα απηήο ηεο ηάμεο. Ο 

ζπλδπαζκφο ησλ δχν καο βνεζά λα βξνχκε ηηο δνκέο δηαηήξεζεο θαη αιιαγήο ηνπ αληηιεπηνχ 

απφ ηνλ νκηινχληα θφζκν
662

. Ζ γλψζε αθνινπζεί ηελ αληίιεςε, άιισζηε θαη νη δχν βξίζθνληαη 

εληφο ηνπ θφζκνπ. Πνχ εληνπίδεηαη ε δηαθνξά ηνπο; Ζ αληίιεςε αλαζπλζέηεη ηνλ θφζκν, έρνπκε 

αλαδηπιαζηακζφ, πξψηνλ ηνπ θφζκνπ σο πξνυπάξρνληνο ηεο αληίιεςεο, θαη έπεηηα έρνπκε ηε 

δηθή καο αληίιεςε γηα ηνλ θφζκν. Πξνζνρή: ε γλψζε δελ είλαη αληίιεςε. Θα κπνξνχζακε λα 

ηζρπξηζηνχκε κήπσο πσο ε γλψζε καδί κε ηελ αληίιεςε κπνξνχλ λα κνπ δψζνπλ ηελ αιήζεηα; 

Ο Merleau-Ponty καο δίλεη ηελ απάληεζε: «ν ηδηαίηεξνο ηφπνο ηεο αιήζεηαο είλαη ινηπφλ απηή ε 

επαλάιεςε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζθέςεσο κέζα ζηε λέα ηνπ ζεκαζία»
663

. Ζ λέα ζπλάληεζε κε 

ην ήδε γλψξηκν αληηθείκελν, ε επαλάιεςε ηνπ θνηηάγκαηνο, ζα κε βνεζήζεη λα θηάζσ ζηελ 

αιήζεηα. Ζ επαλάιεςε, φρη κε ηε κνξθή ηεο αλάιπζεο, αιιά κε ηελ έλλνηα κηαο ζε βάζνο 

θαηάθηεζεο, εκπεηξηθήο θαη αηζζεηηθήο, ηνπ ήδε αληηιεπηνχ αληηθεηκέλνπ ε νπνία ππνλνεί 

θαιχηεξε γλσξηκία κε ηνλ ίδην καο ηνλ εαπηφ. Κάζε επηζηξνθή ζηα πξάγκαηα είλαη επηζηξνθή 

ζηνλ εαπηφ, θαη θάζε λέα ζεκαζία γίλεηαη δίνδνο. Αθφκε, ζηελ θαηαθηεκέλε ζεκαζία 

πξνζηίζεηαη κηα θαηλνχξηα, θαη έηζη νη ζρέζεηο πνπ ππήξραλ, αιιά δελ ήηαλ αλαγλσξίζηκεο, 

βγαίλνπλ ζηελ επηθάλεηα.  

Ο θαιιηηέρλεο κεηέρεη ζε απηφ πνπ ν Merleau-Ponty νλνκάδεη πξφδα ηνπ θφζκνπ: είλαη ν 

έλαο απφ ηνπο ζπλνκηιεηέο ηνπ δηαιφγνπ πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ηεο ζσκαηηθφηεηάο ηνπ θαη 

ηνπ θφζκνπ˙ γη‟ απηφ κπνξεί θαη αλαδεκηνπξγεί ηε ζεκαζία ηνπ θφζκνπ. Ο Merleau-Ponty 

πξνζζέηεη ηε ζεκαζία ηνπ χθνπο αθνινπζψληαο ην ίδην κνηίβν: «ε κεγάιε πξφδα είλαη ε ηέρλε 

λα αηρκαισηίδεηο έλα λφεκα πνπ πνηέ κέρξη ηφηε δελ είρε αληηθεηκελνπνηεζεί θαη λα ην θάλεηο 

πξνζηηφ ζε φινπο φζνη κηινχλ ηελ ίδηα γιψζζα»
664

. πκκεηέρνληαο θάπνηνο ζηε πξφδα ηνπ 

θφζκνπ απνθηά ην δηθφ ηνπ χθνο αλ θαηαθέξεη λα δηαθξίλεη ζε έλα πξάγκα θάπνην ζεκείν ην 

νπνίν δελ είρε γίλεη αληηιεπηφ, θαη βεβαίσο φηαλ επηζηξέςεη ην ζεκείν απηφ – αιιηψο - ζηνλ 

θφζκν. Απηή ε επηζηξνθή ηνπ αληηθεηκέλνπ, πνπ αλήθε κέρξη ηψξα ζηνλ θφζκν, αιιά πιένλ 

απνηειεί θνκκάηη ηνπ εαπηνχ θαη ηνπ θφζκνπ, δίλεη ζην αληηθείκελν κηα επηπιένλ νξαηή φςε, 

κηα πξνεγνπκέλσο αφξαηε δηάζηαζε. 

Ζ θαηάθηεζε ηνπ πξνζσπηθνχ χθνπο βξίζθεηαη ζε φζα επηθνηλσλνχκε˙ αθνξά φζα 

εθθξάδνπκε, απηά γηα ηα νπνία κηιάκε ή ζησπνχκε˙ αλήθεη ζηελ θαηάθηεζή καο ηεο ίδηαο ηεο 
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«(…) έζησ θαη αλ ην αληηθείκελν θξαηά αθφκε κέζα ζηηο πηπρέο ηνπ ζρέζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ρσξίο λα ηηο 

δηαθξίλνπκε» (βι., M.Merleau-Ponty, Σεκεία, φ.π., ζ. 167). 
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Βι. φ.π., ζ. 172. 
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Βι. M. Merleau-Ponty, Η Πξφδα ηνπ θφζκνπ, φ.π., ζ.13.(Να ζεκεησζεί φηη εκπλεχζηεθε ηνλ ηίηιν γηα ηελ Πξφδα 

ηνπ Κφζκνπ απφ ηνλ Hegel φηαλ ν ηειεπηαίνο είπε πσο ε ξσκατθή απηνθξαηνξία ήηαλ ε πξφδα ηνπ θφζκνπ. 

Δπεμεξγάζηεθε ηελ θαηεγνξία ηεο πξφδαο πέξα απφ ηα φξηα ηεο ινγνηερλίαο θαη ηεο έδσζε κηα πην θνηλσληνινγηθή 

εμήγεζε (βι. Μ. Merleau-Ponty, „„An unpublished text by Merleau-Ponty: a prospectus of his work‟‟. ζην: The 

primacy of perception, φ.π., ζ. 9.)  
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γιψζζαο. ηε γιψζζα θξχβνληαη φζα ζα εηπσζνχλ, εθεί θπιάζζεηαη ε «κειινληηθή καο 

εκπεηξία», ή αιιηψο, θξαηάκε εληφο, σο γισζζηθή έθθξαζε, ηνλ κειινληηθφ βίν καο. 

πγθεθξηκέλα, «ε έθθξαζε είλαη φπσο ηα βήκαηα ζε έλα ηνπίν νκίριεο˙ θαλείο δελ κπνξεί λα 

πεη αλ ζα νδεγεζεί νπνπδήπνηε»
665

. ζα δελ είπακε αθφκα αλαξξηρψληαη κέζα καο, θαη ηελ 

θαηάιιειε ζηηγκή ζα ζπλαληήζνπλ ην παξφλ καο. Απφ καο δεηείηαη ε αλίρλεπζε ηεο 

θαηάιιειεο ιέμεο, ε απζεληηθή έθθξαζε. Δληνπίδνληαο φζα είρακε ηελ πξφζεζε λα 

εθθξάζνπκε, είλαη ζα λα θαηαθηνχκε ηνπο ήρνπο πνπ δνπλ εληφο καο. Αξρηθά, νη ιέμεηο θαη νη 

ζεκαζίεο πνπ έρνπλ ηα πξάγκαηα, φπσο ηα ζπλαληάκε, καο νδεγνχλ ζε κηα θαηεγνξηνπνίεζε. 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν ηα εληνπίδνπκε ζηνλ θφζκν, θαη απηή ε νκαδνπνίεζε, αλ ζέιεηε, δε ζπκίδεη 

ζε ηίπνηα ηε θπζηθή ηνπο θαηάζηαζε. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ε ιέμε καο κνηάδεη αηαίξηαζηε κε 

ην αληηθείκελν ή ην πξφζσπν πνπ νλνκαηίδεη. Γίλνληαο νλφκαηα ζηα πξάγκαηα, ή πην 

ζπγθεθξηκέλα ζηα πξφζσπα, ηα ζπληαηξηάδνπκε κε ηελ εηθφλα ηνπο. πσο εμεγεί ν Merleau-

Ponty, έθθξαζε θαη εθθξαδφκελν «αληαιιάζνπλ αιιφθνηα ηνπο ξφινπο ηνπο», ιεο θαη ήηαλ απφ 

πάληα ζπγθάηνηθνη
666

. Αλ θάζε πξάγκα δειψλεη απφ κφλν ηνπ ηελ ηαπηφηεηα θαη ηε θχζε ηνπ, 

ηφηε ηη λφεκα έρεη λα εθθξαδφκαζηε γισζζηθά, εθφζνλ φια απηνδειψλνληαη; Γελ κπνξνχκε λα 

βνπιηάδνπκε ζηε ζησπή, ζην άρξσκν, άηαθην θαη δηαθαλέο ηνπ θφζκνπ. Ζ έθθξαζε ηνπ εαπηνχ 

ζεσξείηαη δσηηθή αλάγθε, δειψλεη ηελ δηθή καο αιήζεηα, ηε δνκή θαη ηελ αίζζεζε ηνπ νξαηνχ, 

ηα πξνζσπηθά καο λνήκαηα θαη, θπξίσο, καο νδεγεί έλα βήκα πην θνληά ζηελ ειεπζεξία. Ζ 

έθθξαζε είλαη ε πην αλαγθαία επηινγή γηα ηελ αλζξψπηλε χπαξμε. Δίλαη κηα θίλεζε ζαλ ηελ 

αλαπλνή, ηελ πην αλαγθαία, απζφξκεηε θαη ζαξθηθή θίλεζε ηνπ ζψκαηνο. Δθθξάδνληαο κηα 

ζθέςε ή αληηιακβαλφκελε κηα εθθξαζηηθή πξάμε αλαλεψλσ ηε ζρέζε κνπ κε ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, αιιάδσ ηα κέρξη ηψξα δεδνκέλα. Χζηφζν, εμαθνινπζψ λα αλαξσηηέκαη πψο 

έθηαζα ζε απηφ ην γθξέκηζκα κηαο πξαγκαηηθφηεηαο, ε νπνία ζπλερίδεη λα κνπ πξνζθέξεη ην 

πξαγκαηηθφ. 

3.5.1 Σν χθνο: κηα εμσηεξηθεπφκελε εζσηεξηθφηεηα 

ην πιαίζην ηεο επηζηξνθήο ζηνλ εαπηφ, ν Merleau-Ponty, βξίζθεη ηελ νκνηφηεηα αλάκεζα 

ζηνλ θαιιηηέρλε θαη ηνλ άλζξσπν πνπ πξψηνο άξζξσζε ιφγν
667

. Ο θαιιηηέρλεο, ν άλζξσπνο ελ 

γέλεη, βιέπεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη δηαθξίλεη ηελ αιήζεηα, θαη σο έλαο ζχγρξνλνο πξσηφγνλνο 

γίλεηαη ν δεκηνπξγφο κηαο ππαξθηηθήο κνξθήο, φπσο γηα παξάδεηγκα ελφο ρξσκαηηθνχ 

ηδηψκαηνο, εθθξάδνληαο έηζη έλα (λέν) λφεκα. Ο θαιιηηέρλεο πξνζπαζεί λα θάλεη θνηλψο 

απνδεθηφ έλα θαηλνχξην λφεκα, ην νπνίν ν ίδηνο δεκηνχξγεζε, δειαδή επηζπκεί «λα θαηαζηήζεη 

παξνχζα ηελ αλεμάξηεηε χπαξμε ελφο ηαπηνπνηήζηκνπ λνήκαηνο»
668

. Έλα λφεκα πνπ ζα 

αθνκνησζεί απφ ην θνηλφ, απαγθηζηξσκέλν απφ ηελ θνπιηνχξα. Αλ ην εθθξαζκέλν γεγνλφο γηα 

ην νπνίν κηιάκε, ην έξγν γηα ην νπνίν κηιάκε, μαλαγξάθεη ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο, ηνπ ηξφπνπ, 

δειαδή, κε ηνλ νπνίν δξα θαλείο γηα παξάδεηγκα δσγξαθίδνληαο, ηφηε ην θνηλφ ρξεηάδεηαη 
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Βι. Johnson G., „„Phenomenology and painting «Cézanne‟s Doubt»‟‟. αην: The Merleau-Ponty aesthetics reader, 

φ.π., ζ. 4. 
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Βι. Μ. Merleau-Ponty, Η Πξφδα ηνπ θφζκνπ, φ.π., ζ. 25. 
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Βι. Μ.Merleau-Ponty, Η Ακθηβνιία ηνπ Cézanne, φ.π., ζ. 45.  
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Απηφζη. 
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απφζηαζε. Γηα λα εθηηκήζεη έλα ηέηνην έξγν ν ζεαηήο, πξέπεη λα απνμελσζεί, λα απαγθηζηξσζεί 

απφ ηηο έηνηκεο ηδέεο ηνπ, δειαδή απφ ηελ „θνπιηνχξα‟. Αιιηψο δελ ζα κπνξεί λα ην δεη, λα δεη 

ηελ αμία ηνπ, λα δεη ηη είλαη απηφ πνπ πξνζζέηεη ζηνπο ήδε εγθαζηδξπκέλνπο θψδηθεο. Ζ 

δηάξθεηα επηβεβαηψλεη ηελ χπαξμε λνήκαηνο, θαη δελ ππάξρεη δηάξθεηα ρσξίο επηζηξνθή.  

Ο Merleau-Ponty, κηιψληαο γηα χθνο, αλαθέξεηαη ζε κηα ηδηφηεηα παξακφξθσζεο, θάηη πνπ 

πξνζσπηθά κε παξαπέκπεη ζε θαηλνηνκία θαη δεκηνπξγία, ζε έλα εθ λένπ θνίηαγκα, θαη φρη ζε 

αλαπαξαγσγή. Θεσξψ πσο αλαθέξεηαη ζε θάηη πνπ ήδε βιέπνπκε αιιά δελ ην έρνπκε 

αληηιεθζεί αθφκα σο ζεκείν χθνπο, σο έλδεημε ζπλάληεζεο θφζκνπ θαη θαιιηηέρλε. ηέθνκαη 

ζην χθνο, έηζη φπσο παξνπζηάδεηαη απφ ηνλ Merleau-Ponty, γηαηί θξίλσ πσο καο δίλεη ηελ 

δπλαηφηεηα λα παξνπζηάζνπκε κηα λέα εθδνρή φζσλ ζπιιάβακε, θαη γηα φζα έπεηηα απνδψζακε 

λέεο ζεκαζίεο, εληζρχνληαο ην ήδε ππάξρνλ λφεκα. Πψο φκσο ν ίδηνο ν θαιιηηέρλεο θηάλεη ζηε 

ζπλάληεζε κε ηνλ εαπηφ, θαη ηελ ηθαλφηεηα λα παξνπζηάδεη κέξνο ηεο ζρέζεο ηνπ κε ηνλ θφζκν 

ηφζν θαζαξά ψζηε λα κε ρξεηάδεηαη λα θνηηάμεηο ηελ ππνγξαθή θάησ απφ ηνλ πίλαθα; Ζ 

απάληεζε γηα ηνλ Merleau-Ponty βξίζθεηαη ζηελ φξαζε
669

, αθνχ ην χθνο είλαη ζεκείν νξαηφ γηα 

ηνπο άιινπο. 

Ζ έθηαζε ηεο φξαζεο ζε ζπλάξηεζε κε φζα βιέπεη ην κάηη δελ θιείλεηαη εληφο θάπνηνπ 

ρψξνπ, δελ πεξηνξίδεηαη ζην νξαηφ. Σν χθνο ζπλδέεη ηνλ θαιιηηέρλε κε ην πξαγκαηηθφ, απνηειεί 

ην κέζν πξφζβαζήο ηνπ ζην πξαγκαηηθφ
670

. Γηα ηνλ Merleau-Ponty ην πξνζσπηθφ χθνο απνηειεί 

ηελ ππμίδα, αθνχ κέζα ζηε δηαδηθαζία ηεο ζχιιεςεο ηνπ θφζκνπ απφ ηνλ θαιιηηέρλε δελ 

ππάξρεη θάηη ζπγθεθξηκέλα αιεζηλφ, ε αληίιεςή ηνπ δελ έρεη αθφκα εζηηάζεη ζε θάπνην ζεκείν, 

ςάρλεη λα βξεη εθείλν πνπ ηνλ εθθξάδεη, απηφ πνπ ηνπ αλήθεη. Σν πξνζσπηθφ χθνο ζεσξείηαη 

κηα ζηαζεξή βάζε, ην ζεκείν εθθίλεζεο ηνπ θαιιηηέρλε ζην νπνίν ζηεξίδεηαη. Έλα ζεκείν 

φκσο, πνπ φπσο είδακε, θηλείηαη, κεηαηνπίδεηαη, κεηακνξθψλεηαη ελφζσ θαη παξακέλεη εκθαλέο. 

Αλ δελ κεηαιιάζζεηαη είλαη λεθξφ. Αλ ην ζεκείν απηφ δελ είλαη δηαθξηηφ, ηφηε δελ ζπληζηά 

χθνο, δειαδή δελ κπνξεί λα αθήζεη θάπνην πξνζσπηθφ θαη, ίζσο, θαζνιηθφ ζηίγκα. Ο 

θαιιηηέρλεο αλαδεηά ζπλερψο λέα ζεκεία, λένπο ηξφπνπο ζχιιεςεο ησλ πξαγκάησλ. Χζηφζν, ε 

πξνβνιή ηνπ χθνπο δελ είλαη απηνζθνπφο, αιιά ηξφπνο δεκηνπξγίαο, έθθξαζεο φζσλ 
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Ο Merleau-Ponty ηνπνζεηεί ηελ νπηηθή αλάκεζα ζηελ ινγηθή θαη ηελ αίζζεζε. Ζ νπηηθή πξνέξρεηαη απφ κηα 

αίζζεζε, φκσο καο δίλεη ηελ εληχπσζε θάπνηαο δηαδηθαζίαο πνπ επηηεινχκε θαη νξηνζεηνχκε πξνζδίδνληαο 

ραξαθηεξηζηηθά ζηα αληηθείκελα γχξσ καο, φπσο π.ρ. χςνο, πιάηνο, βάζνο, ρξψκα. Απηφ είλαη απνηέιεζκα, φρη 

κφλν φζσλ ππάξρνπλ, αιιά θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ηα αληηιακβαλφκαζηε, ηνπ ηξφπνπ πνπ ηα ζπιιακβάλνπκε. 

Μηα αίζζεζε ζαθέζηαηα θαη κπνξεί λα εληζρχεηαη απφ ηα δεδνκέλα˙ πψο αιιηψο ζα μέξακε αλ γηα παξάδεηγκα 

ζηξέςσ ην βιέκκα κνπ αιινχ, ην αληηθείκελν δελ ζα ραζεί απφ ην νπηηθφ κνπ πεδίν. Βέβαηα εμαθνινπζεί λα 

βξίζθεηαη εθεί πνπ ην είδα ηελ πξνεγνχκελε ζηηγκή, αιιά απηφ δελ κε επεξεάδεη, αθνχ απνθάζηζα λα ην βγάισ 

εθηφο ηνπ νπηηθνχ κνπ πεδίνπ. Αθφκε, φζν ηα αληηθείκελα εληάζζνληαη ζηνλ νπηηθφ κνπ ράξηε είκαη ηθαλή φρη κφλν 

λα ηα ζθεθηψ σο νληφηεηεο αιιά θαη ζε ζπλδπαζκφ ηφζν κε εκέλα φζν θαη κε ην πεξηβάιινλ πνπ βξίζθνληαη, λα 

βξσ ζρέζεηο θαη θαηαζηάζεηο, λα θαηαλνήζσ ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο δεδνκέλεο ζηηγκήο. Ζ νπνία βέβαηα αιιάδεη 

εχθνια. ηελ Α παξαζέηεη απφ ηνλ Cézanne λα ιέεη πσο απηφ πνπ ςάρλεη είλαη «κηα ινγηθή νπηηθή αίζζεζε, κηα 

αίζζεζε, δειαδή, ε νπνία δελ έρεη ηίπνηα ην παξάινγν». Γηα ηνλ Merleau-Ponty φιε ε ινγηθή, ην απφζηαγκα ηεο 

εκπεηξίαο καο ηνπ θφζκνπ, ελππάξρεη ζηελ φξαζε, θαη φιε ε φξαζε ζηε ινγηθή. Γελ ππάξρεη νχηε φξαζε σο 

θαζαξά θπζηθή ιεηηνπξγία άλεπ λνήκαηνο, νχηε ινγηθή σο θαζαξή ινγηθή ιεηηνπξγία, εξήκελ ηεο εκπεηξίαο κνπ 

ηνπ θφζκνπ (βι. M. Merleau-Ponty, Η Ακθηβνιία ηνπ Cézanne, φ.π. ζ. 34). 
670

Βι. φ.π., ζ. 16. 
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αληηιακβάλεηαη ν δεκηνπξγφο απφ ηα πξάγκαηα πνπ ηνλ πεξηβάιινπλ. Σν χθνο αλνίγεη ην δξφκν 

γηα λα ππάξμεη ζπλνκηιία κε ηνλ θφζκν θαη λα θαλεξσζεί ε γιψζζα ηεο εκπεηξίαο, γη‟ απηφ απφ 

ηηο πην θάησ ζειίδεο δε ιείπεη ε ζπλερήο επαλάιεςε ησλ ελλνηψλ ηνπ ρξφλνπ, ηνπ ρψξνπ θαη ηεο 

αιήζεηαο. 

Ο θαιιηηέρλεο, ζηνλ Merleau-Ponty, είλαη απηφο πνπ θηηάρλεη κηα δηθή ηνπ γιψζζα, κε 

ζχκβνια, ζεκεία, θψδηθεο, ε νπνία φκσο δελ είλαη παγησκέλε αιιά αιιάδεη θαη ηξνπνπνηείηαη, 

αθνχ πεγή ηεο είλαη ε αληίιεςε. Σν χθνο ηνπ θαιιηηέρλε δελ είλαη δπλαηφλ λα παξακέλεη 

ζηαζεξφ, αθνχ δψληαο κέζα ζηνλ θφζκν βαδίδεη αθνινπζψληαο ηεο ξνή ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Ζ 

φξαζε δελ απνηππψλεη ζηε ζθέςε ηελ εηθφλα, κε ζθνπφ λα ηελ αληηγξάςεη, αιιά θάλεη ηελ 

εηθφλα έθθξαζε. Οη εηθφλεο, φπσο παξαηεξεί ε Μνπξίθε, «απνηεινχλ ηελ εζσηεξηθφηεηα κηαο 

εμσηεξηθφηεηαο θαη ηελ εμσηεξηθφηεηακηαο εζσηεξηθφηεηαο»
671

. πσο εηπψζεθε, ν ζθνπφο ηεο 

ηέρλεο δελ είλαη λα απνηππψζεη κηκεηηθά φζα βιέπεη ν άλζξσπνο, αιιά λα κηιήζεη δεκηνπξγηθά. 

Ζ ηέρλε είλαη απφ κφλε ηεο κηα πξφζθιεζε-πξφθιεζε γηα ηνλ άλζξσπν: ηνλ θαιεί λα θνηηάμεη 

ηνλ θφζκν φπσο είλαη θαη λα βξεη ηα ζεκεία πνπ γαληδψζεθε ε χπαξμή ηνπ. Σνλ θαιεί λα βξεη ηε 

δηθή ηνπ γιψζζα, ψζηε λα πεη φζα δελ είπε, φρη γηαηί δελ ήζειε αιιά γηαηί νη ιέμεηο πνπ βξήθε 

δελ ηνπ ηαίξηαδαλ. Οη ζρέζεηο δηαζηαπξψλνληαη, έηζη εδψ ην αηζζεηφ δηαζηαπξψλεηαη κε ηελ 

εζσηεξηθφηεηα θαη ηελ εμσηεξηθφηεηα: «ην αηζζεηφ σο ζάξθα είλαη ηαπηφρξνλα αηζζαλφκελν 

θαη αηζζεηφ, νξψλ θαη νξαηφ, νξαηφ θαη αφξαην»
672

. Με ηνλ ίδην ηξφπν δηαζηαπξψλεηαη ε 

εηθφλα θαη ην πξάγκα, ην θαληαζηηθφ κε ην πξαγκαηηθφ, γηαηί ην έλα δελ είλαη κίκεζε ηνπ 

άιινπ, νχηε αλήθεη κφλν ζηε ζθέςε σο εμσηεξίθεπζε, αιιά νη εηθφλεο καο δείρλνπλ θαη καο 

δίλνπλ «ην νξαηφ ίρλνο ηεο ερνχο, ηνπ εζσηεξηθνχ ηζνδχλακνπ πνπ ηα πξάγκαηα μππλνχλ κέζα 

κνπ, εθφζνλ εγψ θαη ν θφζκνο, ην ζψκα κνπ θαη ηα πξάγκαηα είκαζηε ζπκθπείο, κεηέρνπκε ζηε 

γεληθφηεηα ηνπ αηζζεηνχ, είκαζηε εθδηπιψζεηο ηεο ίδηαο ζάξθαο»
673

. Με άιια ιφγηα, ε ζάξθα 

είλαη ε νξαηή θαη ζπλάκα απνιχησο ινγηθή φςε καο ζηνλ θφζκν, δειψλεη ηελ παξνπζία καο, 

ηνλ ηξφπν πνπ θαηνηθνχκε ζε απηφλ. Οη αληηιεπηηθέο απνηππψζεηο καο κεηαηξέπνληαη απφ 

εζσηεξηθέο ζε εμσηεξηθέο, είλαη ε ίδηα ε επηζηξνθή ζηα πξάγκαηα, πνπ απφ εμσηεξηθά 

αληηθείκελα ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ηα κεηέηξεςε ζε βίσκα. Έηζη ηνπο έδσζα ρξψκα θαη ηζρχ, ηα 

νλφκαζα φπσο ηα θαηαλφεζα, ηα έθαλα θνκκάηη ηεο ζάξθαο κνπ θαη ηα επέζηξεςα ζην θφζκν. 

Μηα εηθφλα θσλάδεη ηνπο θξπκκέλνπο ήρνπο πνπ ππάξρνπλ ζηα πξάγκαηα, ζε απηήλ εθθξάδεηαη 

αξρηθά ε ζχλδεζή κνπ κε ηα πξάγκαηα ηνπ θφζκνπ, θαη εθεί ζπλαληψ ηα θνηλά ζηνηρεία πνπ κνπ 

επηβεβαηψλνπλ ηε ζπκκεηνρή κνπ ζηε ζάξθα ηνπ θφζκνπ. Μεηέρνπκε ζε φ,ηη θέξεη ηελ 

ππνγξαθή ηεο δηθήο καο εζσηεξηθφηεηαο, αιιά θαη ηεο εμσηεξηθήο πξνβνιήο.  

Πνχ βξίζθεηαη ε δηαρσξηζηηθή γξακκή αλζξψπνπ θαη δεκηνπξγηθνχ αλζξψπνπ; Ο 

θαιιηηέρλεο ραξαθηεξίδεηαη, απφ ηνλ Merleau-Ponty, σο άγξηνπλεχκα
674

, θαη ν άλζξσπνο σο 

δεκηνπξγφο, έλα πιάζκα ην νπνίν ν θφζκνο σζεί λα απνθηήζεη εκπεηξίεο. Έλα πιάζκα πνπ 
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Βι. φ.π., ζ. 18. 
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Απηφζη. 
673

Απηφζη. 
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Βι. M. Merleau-Ponty, Η Ακθηβνιία ηνπ Cézanne, φ.π., ζ. 23. 
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δηαζέηεη ηε κνλαδηθή ηθαλφηεηα λα «βπζίδεηαη» ζηα πξάγκαηα αλαδεηψληαο ηελ αιήζεηα
675

. Ο 

θαιιηηέρλεο παξακέλεη ν αηψληνο πεξηπαηεηήο, ν άλζξσπνο πνπ επηδηψθεη ζηελ θαηλνηνκία. Ζ 

ηέρλε πξνζπαζεί λα αγθηζηξψζεη ην θεπγαιέν, λα ζπιιάβεη ην θαηλνχξην, λα καο θάλεη λα δνχκε 

θαη λα ληψζνπκε φζα δελ αηζζαλζήθακε αθφκα αιιά έρνπλ αμία, «φρη απηφ πνπ ζπλήζσο 

βιέπνπκε ή αληηιακβαλφκαζηε, αιιά απηφ πνπ πνηέ κέρξη ηψξα δελ έρεη ηδσζεί ή ιερζεί»
676

. Δλ 

ηέιεη, ε ηέρλε κηιά γηα ην κέρξη ηψξα άερν λφεκα, ηελ νξαηή εηθφλα ζηα κάηηα ελφο 

ππνθεηκέλνπ, ηηο ιέμεηο πνπ ζησπνχλ. Φαλεξψλεη κηα λέα δηάζηαζε, ε νπνία κνηάδεη κε ηελ 

αίζζεζε πνπ έρεηο φηαλ δηαβάδεηο κηα ηζηνξία, ή αθνχο ηνπο ζηίρνπο ελφο ηξαγνπδηνχ, είηε γηα 

πξψηε θνξά είηε γηα πνιινζηή, θαη βξίζθεηο ζε απηέο ηηο ιέμεηο, ζηνλ ήρν ηνπο, θάηη αιιηψηηθν, 

θάηη πξσηφγλσξν. Σηο γλσξίδεηο απφ πξηλ, ήηαλ κέξνο ηεο πξαγκαηηθφηεηάο ζνπ - ρξεζηηθέο, 

θαηαθηεκέλεο θαη θαζεκεξηλέο -, αιιά εθείλε ηε ζηηγκή αλαθαιχπηεηο θάηη λέν. Ζ δεκηνπξγία 

θάπνηνπ άιινπ ήρνπ ή ζπλδπαζκνχ ιέμεσλ, ήρσλ θαη εηθφλσλ, ε αληίιεςε γηα ηνλ θφζκν θαη ηα 

πξάγκαηα, δεκηνχξγεζε έλα θξάκα πνπ πνηέ δελ είρεο θαληαζηεί θαη ζθεθηεί, αιιά πνπ μππλά 

έλα αίζζεκα γλψξηκν: είλαη ε λέα ζπλάληεζή ζνπ κε ηνλ θφζκν. Μηα δφλεζε εζσηεξηθή. ,ηη 

είλαη δεκηνπξγηθφ θέξλεη αιιαγή, αιιά απηφ δε ζεκαίλεη πσο κέλεη αλαιινίσην ζην πέξαζκα 

ηνπ ρξφλνπ, αιιά κάιινλ πσο θαλεξψλεη κηα πηπρή θάπνηνπ ζθνηεηλνχ ζεκείνπ πνπ θσηίζηεθε 

γηα ιίγν, θαη κπνξεί λα δερζεί ελαιιαγέο. Φηάλνπκε ινηπφλ λα νξίζνπκε ηνλ θφζκν σο ην 

αλνινθιήξσην έξγν, θαη ηελ ηέρλε σο απηήλ πνπ δίλεη κηα λέα ψζεζε θαη εξκελεία ηνπ θφζκνπ 

εηζάγνληαο λέα λνήκαηα, ξηδσκέλα ζην παξειζφλ θαη δνκεκέλα ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν πνπ 

απηφ βηψλεηαη. Χο δηαξθέο παξφλ, απηφ πνπ παξακέλεη βησκαηηθά παξφλ.  

Ο δεκηνπξγηθφο άλζξσπνο δίλεη λέεο εξκελείεο γηα ηνλ νξαηφ θφζκν, θαη ν Merleau-Ponty 

θηηάρλεη ηελ ηδαληθή εηθφλα γηα ηε ζρέζε ηνπ θαιιηηέρλε κε ηνλ θφζκν κέζα απφ έλαλ 

παξαιιειηζκφ: «ν δσγξάθνο πεηάεη ηα ςάξηα θαη θξαηάεη ην δίρηπ»
677

. Γειαδή ε κέζνδνο, ε 

ηερληθή, αιιά φρη κε ηελ ζεσξεηηθή έλλνηα, αιιά κάιινλ κε ηελ ζεκαζία ελφο ηξφπνπ δσήο πνπ 

έγηλε πιένλ ζπλήζεηα, είλαη εθείλε πνπ θάλεη ηνλ θαιιηηέρλε λα μερσξίδεη. Ζ ίδηα ε θίλεζε λα 

ξίμεη ην δίρηπ, θαη φρη πφζν γεκάην ζα ην βξεη. Ζ ίδηα ε πξφζεζε λα μαλαθνηηάμεη ηνλ θφζκν, 

απηφ έρεη ζεκαζία. Κάζε λέα πξνζπάζεηα εληζρχεηαη απφ ηηο πξνεγνχκελεο, θάζε επαλάιεςε 

ηεο θίλεζεο κπνξεί λα θέξεη ζηα δίρηπα νηθείεο ή κε αλαθαιχςεηο. Ζ θαιιηηερληθή πνξεία ελφο 

δσγξάθνπ, ε αμία πνπ ζα δνζεί ζηα έξγα ηνπ – ζην απνηέιεζκα ηεο θίλεζεο - κε ην πέξαζκα 

ησλ ρξφλσλ δίλνπλ ζε εκάο ηελ δπλαηφηεηα λα κηιάκε γηα αξηζηνπξγήκαηα. Κάζε αξηζηνχξγεκα 

ζεκαηνδνηεί φιεο ηηο πξνγελέζηεξεο πξνζπάζεηεο ησλ δσγξάθσλ, πνπ αλ θαη δελ ζεσξήζεθαλ 

αξηζηνπξγήκαηα ππάξρνπλ, πάληνηε, σο απφπεηξεο εξκελείαο ηνπ θφζκνπ. Ο Merleau-Ponty 

δίλεη έλα παξάδεηγκα γηα ηα πην πάλσ, δηαρσξίδνληαο δσγξάθνπο φπσο είλαη ν Cézanne θαη ν 
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Γξάθεη ραξαθηεξηζηηθά πσο, «ηα πάληα καο δείρλνπλ πσο ηα δψα δελ μέξνπλ λα θνηηάδνπλ, δελ μέξνπλ λα 

βπζίδνληαη κέζα ζηα πξάγκαηα, δίρσο ηίπνηα λα πεξηκέλνπλ απ‟ απηά παξά κφλνλ ηελ αιήζεηα». Ο θφζκνο 

ζπγθξνηείηαη δηαξθψο γχξσ κνπ, σο θακππινχκελε νιφηεηα πνπ κε πεξηθπθιψλεη απφ παληνχ. Γηα λα αληηιεθζψ 

ηνλ θφζκν ζηε θπζηνγλσκηθή ηνπ νιφηεηα πξέπεη λα είκαη κέζα ζην δίρηπ, φπσο γηα λα αληηιεθζψ ην πξάγκα ζηελ 

νιφηεηά ηνπ, ζα έπξεπε λα είκαη κέζα ζην ίδην ην πξάγκα (βι. φ.π. ζ. 41). 
676

Ή έρεη ηδσζεί/βησζεί ζρεδφλ απ‟ φινπο, αιιά δελ έρεη πνηέ εθθξαζηεί κε ηελ επζχηεηα θαη ηελ θαζαξφηεηα κε 

ηελ νπνία ζα ην εθθξάζεη ν θαιιηηέρλεο (βι. M. Merleau-Ponty, Η Πξφδα ηνπ θφζκνπ, φ.π., ζ. 23). 
677

Βι. M. Merleau-Ponty, Σεκεία, φ.π., ζ. 75. 
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Klee, απφ θάπνηνπο ζχγρξνλνχο ηνπο, γηα ηνπο νπνίνπο ζεσξεί πσο δελ δίλνπλ ζην θνηλφ παξά 

πξνζρέδηα, ζηα νπνία απεηθνλίδνπλ κελ ζηηγκέο ηεο δσήο ηνπο, αιιά ρξεηάδεηαη ν ζεαηήο λα ηα 

δεη καδί, ζαλ αξηζκεκέλεο ζειίδεο, γηα λα ηα αληηιεθζεί
678

. Δλψ πξνζζέηεη, ιίγν πην θάησ, ζην 

ίδην θείκελν (Η πιάγηα ιαιηά θαη νη θσλέο ηεο ζησπήο), ην εμήο: ε κνληέξλα δσγξαθηθή 

παξνπζηάδεη κηαλ αιήζεηα πνπ «δελ κνηάδεη κε ηα πξάγκαηα», αιιά δελ παχεη λα είλαη αιήζεηα. 

Σν ζψκα ηνπ δσγξάθνπ γίλεηαη ν κεζνιαβεηήο αλάκεζα ζηνλ θφζκν θαη ηε δσγξαθηθή, ε νπνία 

δίλεη ηνλ θφζκν κεηαθξαζκέλν ζηε γιψζζα ηνπ δεκηνπξγνχ. Σα πξάγκαηα επηβάιινληαη κε ηελ 

παξνπζία ηνπο, ην ίδην ζέιεη λα θάλεη ε δσγξαθηθή. Ο πίλαθαο καο δίλεη έλα ζέακα ην νπνίν δελ 

κπνξεί λα αιιάμεη κνξθή, παξακέλεη φκσο ηθαλφ λα ηαξάμεη ηηο αηζζήζεηο.  

ηελ πξνζπάζεηα εξκελείαο ηνπ χθνπο θαη ηεο ηέρλεο, ην λφεκα εκθαλίδεηαη ζπρλά ζηνλ 

ιφγν ηνπ θηινζφθνπ, θαζψο ν ίδηνο ζεσξεί πσο «ην λφεκα εκπνηίδεη κάιινλ ηνλ πίλαθα παξά 

εθθξάδεηαη απ‟ απηφλ»
679

, ζέζε μεθάζαξε, αθνχ φπσο είδακε ζηνλ Merleau-Ponty πεξηέρνλ θαη 

πεξηερφκελν δελ βξίζθνληαη απέλαληη. Ο πίλαθαο, ην πνίεκα, ην θείκελν δελ ζηνρεχνπλ ζε κηα 

δηδαθηηθή, θέξνπλ καδί ηνπο ηηο ηδέεο, ηηο εκπεηξίεο ηηο δηαζηαπξψζεηο ηεο δσήο απηνχ πνπ ην 

εμέθξαζε. Ο θφζκνο είλαη -θαη φρη «είλαη εθεί», φπσο πήγα αξρηθά λα γξάςσ-, θαη θνηηάδνληάο 

ηνλ κπνξνχκε λα δσγξαθίζνπκε, λα γξάςνπκε, λα ζσπάζνπκε ή λα πνχκε θάηη, θαη φια απηά 

δελ κπνξεί παξά λα θέξνπλ θάπνην λφεκα. Σν χθνο πνπ ζα καο δηαθξίλεη βξίζθεηαη ζε απηφ ην 

„εθεί‟ θαη ην „ηψξα‟ πνπ εκείο είδακε
680

. Σα πξάγκαηα καο επηζηξέθνπλ φζα γελληνχληαη ζε κηα 

ζπλάληεζε πνπ δηαξθψο αλαλεψλεηαη, αιιά φκσο δελ γίλεηαη πάληα αληηιεπηή.  

Κάλσ θχθινπο: απφ ηελ επηθνηλσλία ζην χθνο θαη απφ εθεί ζηε ζάξθα γηα λα επηζηξέςσ 

ζηελ ηέρλε θαη ηνλ ρξφλν. Πψο λα κελ αλαθέξνκαη ζηελ ηέρλε θαη ηνλ ρξφλν, αθνχ κηιψ γηα ηνλ 

θφζκν θαη ην λφεκα; Ο Merleau-Ponty, ζηε ΦΑ, δηαθξίλεη ηνλ ρξφλν ζε κε πξνζσπηθφ - ν 

νπνίνο αθνινπζεί ηελ πνξεία ηνπ -, θαη ζε πξνζσπηθφ, ν νπνίνο ζπιιακβάλεηαη
681

, θαη κάιηζηα 

ζηηο πην απιέο ζηηγκέο θαη δηαζηάζεηο ηνπ. Παξ‟ φια απηά, δελ κηιάσ γηα ρξφλν, ξνή θαη λφεκα 

κφλν φηαλ αλαθέξνκαη ζηελ ηέρλε, αιιά θπξίσο φηαλ δελ κηιψ γη‟ απηήλ. Γηφηη, φηαλ θαηαθέξσ 

λα ζπιιάβσ κηα ζηηγκή κέζα ζηε δφλεζε ηνπ θφζκνπ σο δεκηνπξγηθή, ηφηε είλαη πνπ ε ζάξθα 

κνπ γίλεηαη έλα κε ηε ζάξθα ηνπ θφζκνπ, εθεί ζπλαληψ ηνλ εαπηφ κνπ μαλά. Ση ζπκβαίλεη φηαλ 

πέξα απφ ηνλ εαπηφ κνπ ζπλαληψ άιιεο ππάξμεηο; Ζ ζπλάληεζή κνπ κε ηνπο άιινπο εληζρχεηαη 

απφ ηηο αηζζήζεηο κνπ, ην ζψκα κνπ θαη ηελ ςπρηθή κνπ ιεηηνπξγία, θαη θάζε ζηηγκή ηεο 

εκπεηξίαο κνπ παχεη λα είλαη „ηδησηηθή‟ αθνχ, πιένλ, είλαη κέξνο ηεο εκπεηξίαο ηνπ άιινπ. πσο 

γξάθεη ν Merleau-Ponty, ε ζπλάληεζή κνπ κε ηνπο άιινπο ζέηεη εκέλα ηελ ίδηα σο ζεκείν 
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Ολνκάδεη απηή ηε λέα κνξθή ηέρλεο „αλνρή ηνπ αηεινχο‟ θαη ηελ απνδίδεη ζε δχν ελδερφκελα: ηελ απνκάθξπλζε 

απφ ηελ επηζπκία γηα „ην αξηζηνχξγεκα‟ θαη ηελ επηινγήο κηαο άκεζεο, αηζζεηήο ηέρλεο, απηήο πνπ ν Malraux 

νλνκάδεη „αθαηέξγαζηε έθθξαζε‟. Δίηε απφ ηελ άιιε «ε ηειείσζε, ε αληηθεηκεληθή θαη πεηζηηθή θαηά ηηο αηζζήζεηο 

παξνπζίαζε δελ είλαη πηα ην κέζνλ νχηε ην ζεκάδη ηνπ αιεζηλά έηνηκνπ έξγνπ» αθνχ πιένλ εγψ θαη ν άιινο 

ζπλαληηφκαζηε ζηνλ θνηλφ βησκέλν θφζκν θαη δελ ρξεηάδεηαη λα κεζνιαβήζνπλ νη αηζζήζεηο ή ε Φχζε (βι. φ.π., ζ. 

82-83). 
679

Βι. φ.π., ζ. 93. 
680

Με ηα ιφγηα ηνπ Merleau-Ponty «κπνξνχκε λα θάλνπκε δσγξαθηθή θνηηάδνληαο ηνλ θφζκν, γηαηί ην χθνο πνπ ζα 

πξνζδηνξίζεη ηνλ δσγξάθν γηα ηνπο άιινπο, ηνπ θαίλεηαη πσο ην βξίζθεη ζηελ ίδηα ηελ φςε ησλ πξαγκάησλ» (βι. 

φ.π., ζ. 94). 
681

Βι. M. Merleau-Ponty, Φαηλνκελνινγία ηεο αληίιεςεο, φ.π., ζ. 96. 
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ζπλάληεζεο κηαο ζεηξάο „αηηηνηήησλ‟
682

. Γίλνκαη κέξνο ελφο ζπλφινπ θαη ηαπηνρξφλσο ηδξπηήο 

ελφο λένπ γεγνλφηνο. Πψο φκσο έλα νλ βνπιεηηθφ ζπλππάξρεη κε άιια, φκνηα κε απηφ, φληα; 

Πψο δε δεκηνπξγείηαη ράνο; Ο ιφγνο ηνπ Merleau-Ponty δίλεη ηελ απάληεζε: εθείλν πνπ καο 

ζέηεη ζην θέληξν ηεο χπαξμεο είλαη απηφ πνπ καο απνηξέπεη απφ ηελ απφιπηε ζηφρεπζε, θαη ε 

αλσλπκία ηνπ ζψκαηφο καο είλαη εμίζνπ ειεπζεξία θαη ζθιαβηά.  

3.5.2 Ζ ηέρλε ζηε ξνή ηνπ ρξφλνπ 

Ζ αιήζεηα ελφο έξγνπ ηέρλεο έρεη ζηφρν ηεο λα καο παξαζχξεη, ή κάιινλ, λα καο αλαζχξεη 

απφ ηνλ θφζκν πνπ εκείο αληηιακβαλφκαζηε, θαη λα καο κεηαθέξεη θάπνπ αιινχ, λα μερεηιψζεη 

ην πθάδη θαη λα πεξάζεη ηα φξηα φζσλ ζεσξνχζακε σο ηδέεο θαηαθηεκέλεο. Ζ αιήζεηα είλαη κηα 

θίλεζε πνπ ζέιεη λα κεηαηνπίζεη ηελ θνζκνεηθφλα καο, κε ζθνπφ, έπεηηα, λα επηδηψθνπκε λα ηελ 

δηεπξχλνπκε λνεκαηηθά
683

. πσο είδακε, ζηελ ιαιηά ζα θξχβεηαη πάληα θάηη αλείπσην, θάηη 

αλέθθξαζην, αλαπφθεπθηα αγγηγκέλν απφ ηελ ηχρε, ην νπνίν ζα καο εκπνδίδεη λα δνχκε φιε ηελ 

αιήζεηα ησλ πξαγκάησλ. Πψο φκσο ε αιήζεηα θαη ε ηέρλε ζπλαληηνχληαη, αθνχ ην έξγν ηέρλεο 

ζα κέλεη πάληα αλνινθιήξσην; Ζ ηέρλε δελ ζα πάςεη πνηέ λα ζπγθηλεί ηηο αλζξψπηλεο ππάξμεηο, 

γηαηί αλαθέξεηαη, πξψηνλ, ζηνλ θφζκν πνπ απηέο βιέπνπλ, θαη, δεχηεξνλ, ζηελ πιεπξά ηνπ 

θφζκνπ πνπ δελ είλαη ηθαλέο λα αληηιεθζνχλ ή λα ζηνραζηνχλ ρσξίο θάπνην εξέζηζκα. Σν 

γεγνλφο φηη κνηξαδφκαζηε ηνλ θφζκν κε άιινπο εληζρχεη ηα λνήκαηά καο, θαζψο δελ αθνχκε 

φινη ηνπο ίδηνπο ήρνπο, δελ κηιάκε φινη ηελ ίδηα γιψζζα, δελ αλαγλσξίδνπκε φινη ηα ίδηα 

ζεκεία. Σν θελφ πνπ ππάξρεη, ε ζησπή, αλάκεζα ζε κέλα θαη ζηηο άιιεο νληφηεηεο, αλνίγεη ην 

δξφκν ζηε δεκηνπξγία
684

. πσο γξάθεη ν Merleau-Ponty, «ε θαηλνηνκία ησλ ηερλψλ ηεο 

έθθξαζεο έγθεηηαη ζην φηη βγάδνπλ ηνλ ζησπειφ πνιηηηζκφ απφ ηνλ ζαλάζηκν θχθιν ηνπ»
685

. 

Βιέπνπκε κηα δηπιή πνξεία απφ ην ηψξα ζην πξηλ, κηα επηζηξνθή πνπ εληζρχεη ην παξφλ.  

Οη θηιφζνθνη πνπ αζρνινχληαη κε ηελ αηζζεηηθή, φπσο αλαθέξεη ν Lyotard (1924-1998), 

πξνζπαζψληαο λα κηιήζνπλ γη‟ απηήλ, δελ έρνπλ σο ζηφρν λα εμεγήζνπλ ην έξγν ηέρλεο ή λα 

δψζνπλ κηα εξκελεία, φπσο ζα έθαλε έλαο θξηηηθφο ηεο ηέρλεο, αιιά κάιινλ ζέινπλ λα ην 

ρσξέζνπλ ζε έλα ζχζηεκα, ή λα ρηίζνπλ κηα ζεσξία απφ ηελ ηέρλε γηα ηελ ηέρλε
686

. Αληίζεηα κε 

ηε ζπζηεκαηηθή ή επηζηεκνληθή ζθέςε, νη θηιφζνθνη ελδηαθέξνληαη γηα ηε θχζε, φρη γηαηί 

παξάγεη πξντφληα πνπ επαλαιακβάλνληαη σο ηζνδπλακίεο (πνιιαπιά αληίηππα), αιιά επεηδή 

νληνινγηθά νη ίδηνη επαλαιακβάλνληαη – ζηνλ κεηαβιεηφ ρξφλν θαη ρψξν – σο εθδειψζεηο ηεο 
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Απηφζη. 
683

Βι. M. Merleau-Ponty, Σεκεία, φ.π., ζ. 125. 
684

Δλδηαθέξνπζα είλαη ε άπνςε ηνπ Heidegger γηα ην θελφ, ην νπνίν κεξηθέο θνξέο ζεκαηνδνηεί κηαλ πξναγσγή. 

ηαλ ππάξρεη αδπλακία επηθνηλσλίαο νη άλζξσπνη πξνζπαζνχλ λα θαιχςνπλ ην θελφ πνπ δεκηνπξγείηαη 

εθθξαδφκελνη κέζα απφ ηελ ηέρλε. Ζ ηέρλε, φπνηα αθνξκή θαη αλ ηεο δίλεηαη, ηελ εθκεηαιιεχεηαη θαη πξνρσξά. Με 

άιια ιφγηα, ην θελφ ζηελ επηθνηλσλία πξνάγεη ηελ ηέρλε (βι. M. Heidegger, Η ηέρλε θαη ν ρψξνο, φ.π. ζ. 44). 
685

Βι. Μ. Merleau-Ponty, Σεκεία, φ.π., ζ. 126. 
686

Γηα παξάδεηγκα, ζηνλ Benjamin, δελ έρνπκε πηα ζπλνκηιία κε ηα έξγα ηέρλεο: ζεσξεί πσο απηά δελ κπνξνχλ λα 

επηζηξέςνπλ ην βιέκκα καο φηαλ ηα θνηηάκε, κηα δηαπίζησζε πνπ δείρλεη πφζν βαζηά βξίζθεηαη ε πίζηε καο ζηελ 

αληίιεςε. Ζ αληίιεςε είλαη κηα ιεηηνπξγία ζσκαηηθή, πνπ είλαη ζρεδφλ αδχλαηνλ λα δηαρσξηζηεί απφ ηηο αηζζήζεηο 

πνπ ηελ εληζρχνπλ (βι. J.Fr. Lyotard, „„Philosophy and Painting in the Age of Their Experimentation: contribution 

to an idea of postmodernity‟‟ζην: The Merleau-Ponty aesthetics reader, φ.π., ζ. 324-5). 
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θχζεο (ηδηφκνξθεο, πξσηφηππεο)
687

. Ζ θηινζνθία δελ ελδηαθέξεηαη γηα έλα απνηέιεζκα πνπ 

επαλαιακβάλεηαη, αιιά γηα ηνπο δηάθνξνπο δξφκνπο πνπ ελδερνκέλσο αθνινπζήζεθαλ, ψζηε λα 

θηάζεη ην αληηθείκελν ζηε κνξθή πνπ έρεη (γηα εκέλα). ηνλ Adorno (1903-1969), απηφ πνπ 

κπνξνχκε λα νλνκάζνπκε κε ζνβαξφηεηα ηέρλε ρσξίο θαλέλα παιηφ ηδεαιηζκφ, είλαη ην πάζνο 

ηνπ αληηθεηκεληζκνχ κε ην νπνίν παξνπζηάδεηαη ην ελδερφκελν γηα θάηη πεξηζζφηεξν θαη θάηη 

αιιηψηηθν απφ απηφ πνπ αλήθεη ζηα ηζηνξηθά θελά
688

. Γηα ηνλ Merleau-Ponty, βέβαηα, ζεκαζία 

έρεη ε ηέρλε ρσξίο θαλνληθφηεηεο, κηα ηέρλε ηθαλή λα εληζρχεη ηελ αιήζεηα καο, απηή πνπ 

πξνζζέηεη αθφκα θαη φηαλ αθαηξεί απφ ην ήδε γλψξηκν θαη θαηαθηεκέλν. 

Ζ ινγνηερλία, ε ηέρλε ελ γέλεη, είλαη ηθαλή λα επηβιεζεί ζηνλ ρξφλν θαη λα ηνπ επηζηξέςεη ην 

λφεκα πνπ ηνλ δηαπέξαζε, κπνξεί λα κεηαηνπίζεη ην θέληξν θάζε εδξαησκέλεο αιήζεηαο. ζα 

κπνξνχκε λα γλσξίζνπκε γηα ηνλ παξειζφληα ρξφλν κπνξνχκε λα ηα βξνχκε γξακκέλα ζην 

ραξηί. Ζ θηινδνμία ηνπ θηινζφθνπ είλαη λα βξεη θαη λα πεη ηελ αιήζεηα, γη‟ απηφ δελ ζεσξεί πσο 

απηή δελ ππήξμε, δελ θαλεξψζεθε ζε θαλέλαλ πξηλ ν ίδηνο ηελ „νκνινγήζεη‟. Ο θηιφζνθνο 

επίζεο, πηζηεχεη πσο ε αιήζεηα πνπ απηφο ςάρλεη αλήθεη εμίζνπ θαη ζηνπο άιινπο. Με ηελ 

θηινζνθία ε αιήζεηα δηεθδηθεί έλαλ θαζνιηθφ ραξαθηήξα, γη‟ απηφ, φζν θαη αλ ε δσγξαθηθή 

είλαη γιψζζα, νη ζπλδπαζκνί ησλ ιέμεσλ θξχβνπλ πεξηζζφηεξα. Δλ ηέιεη «ε γιψζζα ιέγεη, ελψ 

ηεο δσγξαθηθήο νη θσλέο είλαη πάληα θσλέο ηεο ζησπήο»
689

. Οη ιέμεηο ερνχλ ζη‟ απηηά καο, θαη 

ε εηθφλα ζηνλ θακβά αλαδεκηνπξγεί εηθφλεο πνπ γελληνχληαη κε ιέμεηο. Πεγαίλνληαο έλα βήκα 

παξαθάησ, αο ζθεθηνχκε πσο ζε έλα δηάινγν ππάξρεη αληίινγνο, θαη ε δπλαηφηεηα 

αλαδηαηχπσζεο ή θαη ζηξέβισζεο φζσλ εηπψζεθαλ˙ έρνπκε ηνλ άιιν απέλαληί καο, 

θαζξεθηηδφκαζηε ζην βιέκκα ηνπ, θαζξεθηίδεηαη θη εθείλνο ζην δηθφ καο. Αθφκα θαη ε ζησπή 

κπνξεί λα είλαη εθθσθαληηθή ζε κηα ηέηνηα ζπλζήθε. ηε δσγξαθηθή ν πίλαθαο κπνξεί λα 

επηζηξέςεη ην βιέκκα καο, θαη λα πξνθαιέζεη ηνλ αλαζηνραζκφ. Μπνξεί κέζα απφ ηνλ θακβά 

λα επηθνηλσλνχκε κε ηνλ θαιιηηέρλε, σζηφζν ζε θάζε καο εξψηεζε ε απάληεζε ζα θξχβεη 

θάπνηνπο ήρνπο ηνπο νπνίνπο δελ κπνξεί λα εμεγήζεη ν δσγξάθνο, γηαηί είλαη ηαπηφρξνλα 

παξψλ/εδψ θαη απψλ/εθεί ηε ζηηγκή πνπ εκείο θνηηάκε ην έξγν ηνπ. Ζ ζπλζήθε απηή κπνξεί λα 

ππάξμεη επίζεο ζηελ πεξίπησζε ζπγγξαθέα θαη αλαγλψζηε, εθεί φκσο έρνπκε ην ζπγθείκελν θαη 

έλα χθνο γξαθήο, ην νπνίν πην εχθνια γίλεηαη θαηαλνεηφ απφ ην θνηλφ. 

Κάζε ζηηγκή εθθξαζηηθήο δεκηνπξγίαο, θάζε αλάγθε λα πξάμνπκε εθθξαζηηθά, αλήθεη 

αλαπφθεπθηα ζε έλα γισζζηθφ φινλ. Ο δεκηνπξγφο δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν κπνξεί λα θάλεη έθθξαζε φζα βίσζε. Απηή ε αλάγθε γηα έθθξαζε ζηνρεχεη ζηελ 

αλαδεκηνπξγία ηεο εζσηεξηθήο δχλακεο θαη γιψζζαο, θαη ζην λα απνδείμεη πσο φζνη 

ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ιφγν κπνξνχλ θαη «ππεξβαίλνπλ ηα ζεκεία πξνο ην λφεκα»
690

. ηελ 
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Βι. φ.π., ζ. 327. 
688

Βι. φ.π., ζ. 334. 
689

Βι. Μ. Merleau-Ponty, Σεκεία, φ.π., ζ. 128. πκπιεξσκαηηθά απφ άιιν θείκελφ ηνπ Merleau-Ponty παξαζέησ ην 

εμήο ρσξίν: «ε πξψηε δσγξαθηθή εγθαηληάδεη έλαλ θφζκν, ε πξψηε θνπβέληα αλνίγεη έλα ζχκπαλ. Σέινο ε γιψζζα 

ιέεη θαη νη θσλέο ηεο δσγξαθηθήο είλαη νη „θσλέο ηεο ζησπήο‟» (βι. Μ. Merleau-Ponty, Η Πξφδα ηνπ θφζκνπ, φ.π., 

ζ. 143.) 
690

ην ζεκείν απηφ ν Merleau-Ponty θάλεη αλαθνξά ζηνλ Έγειν, θαη δηεπθξηλίδεη πσο, δελ πξέπεη λα πηζηεχνπκε 

πσο ε ιαιηά καο δίλεη ην πξάγκα ζηελ απφιπηε αιήζεηα ηνπ, θαη απηφ γηαηί ππάξρεη ν παξάγνληαο ηνπ ρξφλνπ, φπσο 
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εθθξαζηηθή πξάμε δελ πξνζεισλφκαζηε ζε θάζε ζεκείν-ιέμε, ην νπνίν είλαη κελ θνξηηζκέλν 

λνεκαηηθά θαη έρεη θάπνηα επαθή κε ην παξειζφλ, αιιά ςάρλνπκε ην λφεκα κέζα απφ ηελ 

ζπλδπαζηηθή έλσζε ησλ ζεκείσλ πνπ γίλνληαη νκηιία. Χζηφζν, γηα ηνλ Saussure, φηαλ ππάξρεη 

αλάγθε εθθνξάο ιφγνπ, δειαδή εθθξαζηηθή ζηηγκή
691

, απηή δελ κπνξεί λα πεξηκέλεη γηα λα 

εηπσζεί κπαίλνληαο ζε δηαδηθαζία ζηξνθήο ζε πξνεγνχκελνπο ιφγνπο, δελ ζθνπεχεη λα πηαζηεί 

απ‟ απηνχο, γηαηί ηελ ψξα πνπ αξρίδεη λα ιέγεηαη έρεη πηα δηαπνηηζηεί απφ ην λφεκά ηνπ θαη απηφ 

πνπ είρε ζθνπφ λα πεη έρεη εηπσζεί, θαη ε ζεκαζία απνδφζεθε.  

Πψο αιήζεηα, θφζκνο θαη ρξφλνο ζπλαληηνχληαη ζηελ ηέρλε; Ζ ίδηα ε ζηηγκή ηεο έθθξαζεο 

επεξεάδεη, ζχκθσλα κε ηνλ Merleau-Ponty, ην απνηέιεζκα. Σν έξγν ηνπ θαιιηηέρλε παίξλεη 

ζέζε ζην παξφλ, αιιά παξακέλεη αλνινθιήξσην, ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή έρεη κηα ζέζε ζην κέιινλ. 

Κάζε δεκηνπξγία ζπλερίδεη μεπεξλψληαο, δηαηεξεί αλακνξθψλνληαο, εξκελεχεη 

παξακνξθψλνληαο, δίλεη λφεκα ζε φ,ηη ηελ έθαλε λα ην γλσξίζεη. ηελ ηέρλε δε κηιάκε γηα θάηη 

κεηαθπζηθφ, θακία «απφιπηε δεκηνπξγία κέζα ζε απφιπηε ζησπή»
692

. Σν έξγν είλαη κηιηά θαη 

θάζε κηιηά θξχβεη ζησπή. Σν έξγν ηέρλεο κέζα ζηνλ ρξφλν, κέζα ζηελ ηζηνξία, είλαη εηπσκέλνο 

ιφγνο, κηιηά εθθξαζκέλε «κέζα ζηνλ δηάινγν ηεο δσγξαθηθήο» θαη δελ έρεη ζέζε εδψ νχηε ε 

ηπραηφηεηα
693

 – φπσο δελ είρε ζέζε ε κεηαθπζηθή. Κάπνπ κεηαμχ χθνπο, ρξφλνπ θαη ηέρλεο ν 

θηιφζνθνο δηαθξίλεη δχν ηζηνξηθφηεηεο: απφ ηελ κηα ηελ ηζηνξία ηεο ιήζεο, ηεο άγλνηαο, ηνπ 

θνκκαηηάζκαηνο θαη ηεο εμσηεξηθφηεηαο, θαη απφ ηελ άιιε κηα εμαξηεκέλε απφ ηελ πξψηε 

ηζηνξηθφηεηα πνπ είλαη ε ίδηα καο ε αγσλία, ε επηζπκία, ην δέζηκν κε φ,ηη δελ είκαζηε εκείο
694

. 

Οη θχθινη, ζα κπνξνχζε λα ιερζεί, θαηαζθεπάδνληαη κφλν κε ηνλ ζπγρξνληζκφ ησλ 

αλακλήζεσλ
695

. Ο ζπγρξνληζκφο είλαη ν παξάγνληαο-δεκηνπξγφο ηεο ελφηεηαο ηνπ λνήκαηνο, ην 

νπνίν εθθξάδεηαη κέζα ζε αληηπαξαηηζέκελα κέξε, ν δεκηνπξγφο ζπγθεθξηκέλσλ ζρέζεσλ, νη 

νπνίεο δελ νθείινπλ ηίπνηα ζηελ ζεκαληηθφηεηα/ζεκαζία ησλ φξσλ νη νπνίνη ηηο ελψλνπλ
696

. Ο 

Merleau-Ponty παξαπέκπεη, ζην ΜΠ, ζηνλ Rodin (1840-1917), ν νπνίνο ιέεη πσο ε εληχπσζε 

ηεο θίλεζεο δεκηνπξγείηαη απφ ηελ „αθχζηθε ζπλχπαξμε, ζηηγκψλ πνπ δελ ζπλππήξμαλ πνηέ 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα
697

.  

                                                                                                                                                                                           

επίζεο νη αληίζηνηρεο πεξηζηάζεηο πνπ ην δηαθνξνπνηνχλ σο πξνο ην λφεκα (βι. Μ. Merleau-Ponty, Σεκεία, φ.π.,ζ. 

129-130). 
691

Βι. φ.π., ζ.128. 
692

«Δίλαη επίζεο κηα απάληεζε ζε φηη ν θφζκνο, ην παξειζφλ, ηα πξνγελέζηεξα έξγα ηνπ δεηνχζαλ, είλαη 

πξαγκάησζε, αδειθνζχλε» (βι. φ.π., ζ. 100). 
693

«Καη φ,ηη είπε [ην έξγν] ζηελ ηχρε δελ κεηξάεη» (βι.φ.π., ζ.105). 
694

Βι. φ.π., ζ.106. θαη: Γηα δχν ηζηνξηθφηεηεο κηιά επίζεο ν Merleau-Ponty ζηελ Πξφδα ηνπ θφζκνπ α) «κηα 

εηξσληθή ή επηειήο»: φπνπ ην παξφλ ζέιεη λα επηβιεζεί ζην παξειζφλ, δελ είλαη κλήκε αιιά ιήζε, απαμίσζε ησλ 

πξνεγνχκελσλ, εμσηεξηθφηηεηα, β) γελλάηαη απφ ην ελδηαθέξνλ καο γηα φ,ηη πξνεγήζεθε ηεο χπαξμήο καο, 

«ελδηαθέξνλ γηα φ,ηη δελ είκαζηε εκείο», κηα δσή πνπ ππήξμε θαη καο βνεζά λα θαηαλνήζνπκε φ,ηη δνχκε, γηαηί 

βξίζθεηαη κέζα καο σο παξειζφλ. Αληαιιαγή παξφληνο-παξειζφληνο. Σν ελδηαθέξνλ απηφ δηαπεξλά ηνλ δσγξάθν 

πνπ ζέιεη λα κάζεη γηα ην παξειζφλ, λα ην πξνζεγγίζεη θαη λα ην δψζεη κέζα απφ ηνπο πίλαθέο ηνπ έηζη φπσο ην είδε 

λα ζπκβαίλεη θαη λα πξνθχπηεη σο ην απνηέιεζκα απηήο ηεο αληαιιαγήο (βι. M. Merleau-Ponty, Η Πξφδα ηνπ 

θφζκνπ, φ.π., ζ. 94.) 
695

Βι. M. Merleau-Ponty, The Structure of behavior, φ.π., ζ. 86.  
696

Βι. φ.π., ζ. 87. 
697

Ο Merleau-Ponty αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν θηλεκαηνγξάθνο ζπιιακβάλεη ηελ θίλεζε, φρη σο 

αληηγξαθή ηεο ελαιιαγήο ηνπ ηνπίνπ, αιιά σο κηα αξγή θίλεζε πνπ «καο δίλεη έλα ζψκα αησξνχκελν ζαλ θχθη 
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Σν ζάξθηλν αηνκηθφ, δειαδή ε βηφπκελε κνξθή-ζεκαζία ηνπ αηνκηθνχ ζψκαηνο, αγγίδεη ηα 

φξηα κηαο άηππεο θαζνιηθφηεηαο – θαζ‟ φηη ζεκαζία. Ζ γιψζζα, κε ηε ζεηξά ηεο, δελ είλαη κφλν 

θαζνιηθή ινγηθή δνκή, αιιά θαη ζάξθηλε: πξαθηηθή, δειαδή, δξαζηεξηφηεηα – ινγηθφηεηα ελ ηε 

πξάμεη. Ζ ίδηα ε πξάμε ηεο έθθξαζεο δεκηνπξγεί έλαλ δξφκν πνπ πεξλά απφ ηε δηθή κνπ 

επηζπκία θαη νδεγεί ζηελ επηζπκία ησλ άιισλ
698

, βξίζθεηαη κεηαμχ εαπηνχ θαη θφζκνπ. Ζ 

έθθξαζε είλαη ην κεζνδηάζηεκα ζηε ζρέζε κνπ κε ηνπο άιινπο, ην πέξαζκα πνπ επηβεβαηψλεη 

ηε ζάξθα ηνπ θφζκνπ θαη ηαπηφρξνλα ηε δηθή κνπ ζπκκεηνρή ζε απηήλ. Ζ γιψζζα είλαη ν 

αηζζεηφο θξίθνο ηεο αιπζίδαο: νη ιέμεηο κεηαθέξνπλ νξαηά θαη αφξαηα ζεκεία απφ θαη γηα ηνπο 

ζπλνκηιεηέο, κεηαθέξνπλ ηα ίδηα ηα ιφγηα απηνχ πνπ κηιά θαη εθείλνπ πνπ αθνχεη ζε έλαλ θνηλφ 

ρψξν. Έλα ζηνηρείν ηεο γιψζζαο είλαη ν απζνξκεηηζκφο, ν νπνίνο εληνπίδεηαη ζηηο πξσηαξρηθέο 

καο αληηιήςεηο, ζηηο πξψηεο καο ζπλαληήζεηο πξηλ ε έθθξαζε απηνθαλεξσζεί, κέζσ ηεο 

θίλεζεο, θαη πξηλ εμνηθεησζνχκε κε ηνλ ζπλνκηιεηή. Αλαθαιέζηε ζηε κλήκε ζαο ηηο πξψηεο 

ζπλαληήζεηο κε άηνκα ηα νπνία γηα θάπνην ιφγν ζέιαηε λα εληππσζηάζεηε, ή λα γλσξίζεηε απφ 

θαηξφ. Δθεί ε γιψζζα ράλεη ηνλ απζνξκεηηζκφ ηεο. Ο νκηιεηήο έρνληαο άγλνηα γηα ηνλ απέλαληη, 

κνηάδεη λα θνηηηέηαη ζηνλ θαζξέθηε γηα πξψηε θνξά. Ζ επηζηξνθή ζηνλ εαπηφ επηηπγράλεηαη 

αθφκα θαη ζε απηήλ ηε πεξίπησζε: πηάλνπκε ηνλ εαπηφ καο λα αλακνριεχεη θαη λα ζθαιίδεη, 

ψζηε λα βξεη ηηο θαηάιιειεο ιέμεηο, θαη ηειηθά λα ζθνληάθηεη ζηελ ίδηα ηνπ ηελ άγλνηα. ε θάζε 

απζφξκεηε δξάζε ζπλαληάκε ηνλ εαπηφ καο ζηηο αξρέο ηνπ, αλαηξέρνπκε ζηηο ξίδεο ηνπ, θαη 

αλαθαιχπηνπκε πσο ε επηζηξνθή καο δίλεη ην πιενλέθηεκα κηαο λέαο δηαδξνκήο κε ηηο γλψζεηο 

ηνπ παξειζφληνο.  

Παηρλίδη κε ηνλ ρξφλν ε γιψζζα θαη ην χθνο, αθνχ φ,ηη είλαη δηαθαλέο γίλεηαη ήρνο, θαη 

δηαθάλεηα ηνπ λνήκαηνο θαιείηαη ην ίδην ην λφεκα: «ην πςειφηεξν ζεκείν κηαο ζησπεξήο θαη 

ππνλννχκελεο ζπζζψξεπζεο ηνπ είδνπο ηεο δσγξαθηθήο»
699

. Ζ ζθέςε ελεξγνπνηεί θάζε κνπ 

θχηηαξν, κε ζπξψρλεη πξνο ην θσο, κε σζεί ζηελ θίλεζε, ζηελ αλάδπζε απφ ην βάζνο πξνο ηελ 

επηθάλεηα, αιιά ην πην ζεκαληηθφ είλαη φηη αλαπαξάγεηαη. Κάζε ζθέςε θέξλεη καδί κηαλ άιιελ, 

ηελ πξνθαιεί ή ηελ πξνζθαιεί, ηελ γελλά ή ηελ αλαδσππξψλεη. Δλ θαηαθιείδη, θάζε κνξθή 

ηέρλεο γίλεηαη ζηα ρέξηα καο έλα παηρλίδη, ην νπνίν κπνξνχκε λα ρεηξηζηνχκε αλαιφγσο 

επράξηζηα ή φρη, κε επθνιία ή κε κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα, αιιά είλαη πάληα έλα παηρλίδη ηεο 

πξψηεο καο ιαιηάο, φπνπ θάζε ζεκείν, ιέμε θαη ζησπή αλαδχνληαη απφ ην πξηλ θαη 

επηζπκβαίλνπλ ζην ηψξα. 

3.5.3 Νφεκα θαη επηθνηλσλία 

Έξρνκαη λα θιείζσ ην ηξίην κέξνο ηεο εξγαζία, πξνζεγγίδνληαο ηε ζπλάληεζε ηνπ εαπηνχ 

θαη ηνπ άιινπ. Θα κηιήζσ γηα ηελ επηθνηλσλία, εκπλεπζκέλε θπξίσο απφ ηηο ζέζεηο ηνπ 

Merleau-Ponty αλαθνξηθά κε ηελ νκηιία, ρσξίο λα παξαιείπσ ηηο αλαθνξέο ηνπ ζηε δσγξαθηθή. 

                                                                                                                                                                                           

αλάκεζα ζηα αληηθείκελα πνπ φκσο δελ θηλείηαη». ην ζεκείν απηφ παξαζέηεη ηε ζέζε ηνπ Rodin γηα ηελ θίλεζε ε 

νπνία δίλεηαη «κέζα απφ κηα εηθφλα φπνπ νη βξαρίνλεο, νη θλήκεο, ν θνξκφο, ην θεθάιη έρνπλ ζπιιεθζεί ην θαζέλα 

ζε κηα δηαθνξεηηθή ζηηγκή» (βι. M. Merleau-Ponty, Τν Μάηη θαη ην πλεχκα, φ.π., ζ.106). 
698

Ζ πξάμε ηεο έθθξαζεο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο δξφκνπο «αλάκεζα ζηε βνχιεζή ηνπ θαη ζηε βνχιεζε ησλ 

άιισλ» (βι. M. Merleau-Ponty, Σεκεία, φ.π., ζ. 123).  
699

Βι. φ.π., ζ. 125. 



194 

 

Πψο ζρεηίδεηαη ε αληίιεςε θαη ε γιψζζα θαηά ηνλ Γάιιν θηιφζνθν; Ζ γιψζζα θαη ε αληίιεςε 

ζπλαληηνχληαη ζηελ έθθξαζε. ηαλ αληηιακβάλνκαη έλα πξάγκα λα θηλείηαη ζηνλ ρψξν θαη ζέισ 

λα κηιήζσ γη‟ απηφ, λα ην κεηαθξάζσ ζε ιέμεηο, ε γιψζζα δίλεη ηα εξγαιεία, έηζη ππνθείκελν 

θαη αληηθείκελν ράλνπλ, ην κελ ηε θπζηνινγηθή ηνπ ζχζηαζε ην δε ηελ αληηιεπηηθή, θαη γίλνληαη 

έλα ζηελ έθθξαζε. Αο πάξνπκε γηα παξάδεηγκα ηε ζπλνκηιίακε έλαλ θίιν πνπ γλσξίδνπκε 

θαιά: θάζε παξαηήξεζή ηνπ θαη θάζε δηθή κνπ πεξηέρνπλ, ζηελ πξφζεζε ηνπ λνήκαηνο πνπ 

θνπβαιάκε γηα ηνλ θάζε έλα καο, έλα νηθνδφκεκα απφ ππνζεκεηψζεηο κε ηηο θχξηεο δηαζηάζεηο 

ησλ ραξαθηήξσλ καο. Ζ γλψξηκε παξνπζία ηνπ άιινπ κεδελίδεη ζρεδφλ αλαθνξέο πεξηηηέο θαη 

θξαηάκε ζηνλ δηάινγν – θαη ηηο παχζεηο απηνχ – φζα έρνπλ λφεκα. Μηα ακθίδξνκε ζρέζε 

ηέηνηαο έληαζεο θάλεη ζε κέλα γλψξηκφ, φρη κφλν ηνλ δηθφ κνπ θφζκν, αιιά θαη κέξνο ηνπ 

θφζκνπ ηνπ άιινπ: απηνί νη θαηαθηεκέλνη θφζκνη, νη νπνίνη πξνζδίδνπλ ζηελ χπαξμή κνπ ην 

δεχηεξν λφεκά ηεο, απφ κφλνη ηνπο δηακνξθψλνληαη πξνεξρφκελνη απφ έλαλ πξσηαξρηθφ θφζκν, 

ν νπνίνο είλαη ε βάζε ηνπ πξσηαξρηθνχ λνήκαηνο
700

.  

Δίκαη ινηπφλ κηα χπαξμε δχν λνεκάησλ: ηνπ θφζκνπ κνπ θαη ηνπ θφζκνπ, πνπ είλαη ν ίδηνο 

θφζκνο. Δίκαη επίζεο ζψκα, θαη κάιηζηα έλα ζψκα κε δπλαηφηεηα λα εθθξάδεηαη θπζηθά, φρη κε 

ηελ έλλνηα ηνπ απζφξκεηνπ, αιιά κάιινλ κε ηελ έλλνηα ηεο ελαξκφληζεο ηνπ κε ηε ξνή ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο
701

. Σν ζψκα κνπ θαη ν θφζκνο θηλνχληαη ζηνλ ίδην ρξφλν, αλαπφθεπθηα ε 

ζπκκεηνρή κνπ ζηνλ θφζκν κε νδεγεί ζηελ έθθξαζε. πσο εηπψζεθε, ηα εξγαιεία ηεο 

έθθξαζεο πνηθίινπλ, αιιά θαλέλα δελ πεξηνξίδεη ή εκπνδίδεη ηε ζπκκεηνρή κνπ ζηε ξνή ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο. Οη ιέμεηο, γηα παξάδεηγκα, δελ κπνξνχλ λα ραξαθηεξίδνληαη σο ηα „νρπξά ηεο 

ζθέςεο‟, δελ πεξηθξάδνπλ αιιά ειεπζεξψλνπλ ηελ ζθέςε, δίλνπλ επηινγέο. Απφ ηελ άιιε νχηε 

ε ζθέςε κπνξεί λ‟ αλαδεηά ηελ έθθξαζε αθνινπζψληαο θάπνην πιάλν. Ζ έθθξαζε δελ έρεη 

κνξθή αλαδξνκήο ή εκκνλήο ζην παξειζφλ. Ζ επηηπρεκέλε έθθξαζε θέξλεη ην λφεκα ζηελ 

χπαξμε φπσο έλα ζεκείν έιμεο κε ηνπνζεηεί ζηνλ ππξήλα ηνπ θεηκέλνπ. Ζ έθθξαζε δελ 

απνηειεί απιψο γηα ηνλ αλαγλψζηε θαη γηα ηνλ ζπγγξαθέα έλα είδνο ππελζχκηζεο γηα θάηη 

γλψξηκν, αιιά θέξλεη ζηε δσή έλα λφεκα πνπ αλαδχεηαη κέζα απφ έλαλ νξγαληζκφ ιέμεσλ, ην 

ζπζηήλεη ζε απηνχο σο κηα λέα νξγαληθή έλλνηα, αλνηρηή ζε λέα πεδία, ή ζαλ κηα λέα δηάζηαζε 

ηεο εκπεηξίαο καο. Απηή ε δχλακε ηεο έθθξαζεο, λα ειθχεη ην δηαθνξεηηθφ θαη λα έιθεηαη απφ 

ην θαηλνχξην, είλαη γλψξηκε ζηηο ηέρλεο
702

. Σν λφεκα θαηαπίλεη ηα ζεκεία θαη έηζη επηθξαηεί σο 

ν ζπλεθηηθφο δεζκφο ηνπο.  

Ζ ζρέζε ηεο ζθέςεο κε ηηο ιέμεηο κε παξαπέκπεηζηε ζρέζε ηνπ ζψκαηνο κε ην πλεχκα ζηνλ 

Merleau-Ponty. Σν πλεχκα δελ είλαη απιψο ην πεξηερφκελν ή ν αληίπνδαο ηνπ ζψκαηνο, φπσο 

θαη ε ζθέςε δελ είλαη „εζσηεξηθφ‟ πξάγκα θαη δελ ππάξρεη αλεμάξηεηε απφ ηνλ θφζκν θαη ηηο 

ιέμεηο
703

. Ζ ζθέςε δελ είλαη θάηη θιεηζηφ, πεξηνξηζκέλν κέζα ζηα γισζζηθά πιαίζηα, αιιά, 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, απηή ε ππνηηζέκελε ζησπή ηεο, ε εζσζηξέθεηα ηεο είλαη δσληαλή 

                                                           
700

Γελ αλαθέξεηαη παξά ζηνλ θπζηθφ θαη νξαηφ θφζκν, ηνλ θφζκν ηνπ Δίλαη (βι. M. Merleau-Ponty, 

Phenomenology of perception, φ.π., ζ. 149). 
701

Βι. φ.π., ζ. 211. 
702

Ο Merleau-Ponty αλαθέξεηαη εδψ ζηε κνπζηθή (βι. φ.π., ζ. 212). 
703

Βι. φ.π., ζ. 213. 
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δηακέζνπ ησλ ιέμεσλ˙ απηή ε εζσηεξηθή δσή είλαη ε ίδηα εζσηεξηθή γιψζζα. πλεπψο πάιιεηαη 

θαη φ,ηη πάιιεηαη αλαπλέεη. Απφ ηε ζθέςε ζηε γιψζζα θαη απφ εθεί ζηε ιέμε θαηαιήγσ πσο, ε 

εηπσκέλε ιέμε είλαη κηα γλήζηα ρεηξνλνκία, θαη πεξηέρεη ην λφεκα ηεο κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ε 

ρεηξνλνκία είλαη ην ίδην ηεο ην λφεκα. Καη φπσο ην ζψκα δελ ζηέθεηαη απέλαληη απφ ην πλεχκα, 

αιιά βηψλεηαη, έηζη θαη ην εηπσκέλν επηζηξέθεη ζηνλ εθθξαζηή, έρεη πηα γίλεη ήρνο θαη ζηα δηθά 

ηνπ απηηά, έρεη λφεκα γηα πεξηζζφηεξεο απφ δχν ππάξμεηο. Απηή ε ρεηξνλνκία, ε πξφζεζε λα 

αγγίμεηο ηνλ άιιν κέζσ λνήκαηνο, θάλεη δπλαηή ηελ επηθνηλσλία. Αλ απαηηείηαη θάπνηα γλψζε, 

αλ ππάξρεη εληνιή πξνο εθηέιεζε, ψζηε λα θαηαιαβαίλσ ηηο ιέμεηο ηνπ άιινπ, ηφηε είλαη 

μεθάζαξν πσο ην ιεμηιφγηφ ηνπ θαη ε ζχληαμε πξέπεη λα είλαη „ήδε γλσζηή‟ ζε εκέλα
704

. Δθείλν 

πνπ επηθνηλσλψ πξσηίζησο δελ είλαη ε αλαπαξαγσγή ή ε ζθέςε, δελ εθθέξσ απιψο ιέμεηο ζηε 

ζεηξά, εθθξάδσ ηελ παξνπζία κνπ σο νκηινχλ ππνθείκελν έρνληαο ζπγθεθξηκέλν χθνο χπαξμεο, 

θαη εθθξάδνκαη κέζσ ηνπ αληηιεπηνχ θαη νξαηνχ θφζκνπ
705

. Ενχκε κέζα ζε έλαλ θφζκν φπνπ ε 

νκηιία είλαη έλα αλαξξηρφκελν νηθνδφκεκα: γελληέηαη απφ ην βάζνο, εθθξάδεηαη ζην ηψξα, 

δηαξθεί (ζην κεηά). 

πσο αλαθέξζεθε, ε εηπσκέλε ιέμε είλαη κηα ρεηξνλνκία, δειαδή είλαη θίλεζε, θαη ην λφεκα 

ηεο, ν θφζκνο
706

. Δίλαη αιήζεηα πσο ζπρλά ε γλψζε άιισλ αλζξψπσλ θσηίδεη ηνλ δηθφ καο 

δξφκν, θαη έηζη γλσξίδνπκε θαιχηεξα ηνλ εαπηφ καο. Μέζσ ηεο επηθνηλσλίαο κε ηνλ άιιν δελ 

κπαίλσ απιψο ζε δηάινγν κε κηαλ άιιε έλζαξθε χπαξμε, απφ ηελ νπνία αληιψ θαη αληαιιάδσ 

λνήκαηα, αιιά επίζεο εληζρχσ ηα ήδε εθθξαζκέλα δηθά κνπ. Σν πην ζεκαληηθφ φκσο είλαη πσο 

θσηίδνληαη ηα αλείπσηα, ηα ζην βάζνο θξπκκέλα, ζεκεία ηνπ εαπηνχ. Ζ επηθνηλσλία κε απιά 

ιφγηα αλαζχξεη απφ ην βάζνο ή αλ ζέιεηε δίλεη κνξθή ζην αδηαθαλέο. Ζ πξφζεζή κνπ λα 

πιεζηάζσ ηνλ άιιν θαηαλνείηαη απφ ηνλ ίδην, εθ λένπ, φηαλ γίλεη πξάμε
707

. Δπηηπγράλσ λα 

επηθνηλσλήζσ φηαλ ε ζπκπεξηθνξά κνπ αλνίγεη ηνλ δξφκν απφ κφλε ηεο, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα 

πξνζζέζσ ή λα αθαηξέζσ θάηη. ηαλ δειαδή ππάξρεη ακνηβαία επηβεβαίσζε κεηαμχ ηνπ εαπηνχ 

κνπ θαη ησλ άιισλ
708

˙ επηβεβαίσζε ε νπνία πξνέξρεηαη απφ ηελ θαηνρή ηνπ ζψκαηφο καο. 

Καηαλνψ ηνπο άιινπο – φπσο θαη ηα πξάγκαηα - κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ θαηαλνψ εκέλα ηελ ίδηα: 

κέζσ ηνπ ζψκαηνο κνπ. Σν λφεκα θάζε πξνζπάζεηαο επηθνηλσλίαο, θάζε θίλεζεο εθηεηλφκελεο 

πξνο ηνλ άιινλ, δελ βξίζθεηαη πίζσ απφ ην ζψκα. Αλαγλσξίδσ ηελ αιιειεπίδξαζή κνπ κε ηνλ 

θφζκν, αθνχ ζε θάζε πξάμε επηθνηλσλίαο θαη έθθξαζεο πξνζπαζψ λα ζπιιάβσ θαη λα 

πεξηγξάςσ απηήλ αθξηβψο ηελ δηαζηαχξσζε: εκέλα, ην ίδην ην γεγνλφο ηεο ζσκαηηθφηεηάο κνπ, 

κέζα ζηνλ θφζκν. Ζ ιεθηηθή ρεηξνλνκία ζθηαγξαθεί ην δηθφ ηεο λφεκα. Σα δηαζέζηκα λνήκαηα, 

δειαδή νη πξνεγνχκελεο πξάμεηο ηεο έθθξαζεο, θαζηεξψλνπλ κεηαμχ ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο 

νκηιίαο έλαλ θνηλφ θφζκν, ζηνλ νπνίν νη ιέμεηο αλαθέξνληαη, φπσο ε ρεηξνλνκία ην θάλεη ζηνλ 

αληηιεπηφ θφζκν. Ο Merleau-Ponty γξάθεη πσο, ην λφεκα ηεο νκηιίαο δελ είλαη ηίπνηα άιιν 
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Απηφζη. 
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Βι. φ.π., ζ. 214. 
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Βι. φ.π., ζ. 215. 
708

Απηφζη. 
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παξά ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν άλζξσπνο ιακβάλεηαπηφλ ηνλ ιεθηηθφ θφζκν, ή ν ηξφπνο κε ηνλ 

νπνίν δηακνξθψλεη πάλσ ζε απηφλ έλα θσδηθφ ζεκείσλ απφ απνθηεκέλα λνήκαηα
709

. 

Ζ ηέρλε απνηειεί, ρσξίο ακθηβνιία, ρεηξνλνκία: κηα θίλεζε γεκάηε λφεκα θαη ζησπέο. Σν 

πλεχκα θαη ε αληίιεςε δελ αξθνχλ γηα λα επηθνηλσλήζνπκε κε ηνλ δεκηνπξγφ ελφο έξγνπ 

ηέρλεο. Ο πίλαθαο, φπσο είδακε, παχεη λα είλαη απιψο έλα αληηθείκελν ην νπνίν θνηηψ θαη 

γίλεηαη έλαο πνκπφο κελπκάησλ πνπ κε ηξαβά ζαλ καγλήηεο, θαη κεηά κε ζπξψρλεη πξνο ηα 

κέζα, κε ηελ έλλνηα ηεο επηζηξνθήο ζηνλ εαπηφ. Απφ ηελ κεξηά ηνπ ν δσγξάθνο ραξαθηεξίδεηαη 

σο νξψκελν ππνθείκελν, ην νπνίν δίλεη ηελ δηθή ηνπ αιήζεηα κέζα απφ ηηο εηθφλεο πνπ 

δσγξαθίδεη, θαη νη νπνίεο κπνξεί λα έρνπλ ζεκαζία γηα ηνπο άιινπο ή λα απνηεινχλ απιά 

παξακφξθσζε ηεο δηθήο ηνπο αληηιεπηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Σν δεηνχκελν θαη ζηηο δχν 

πεξηπηψζεηο, ζεαηή θαη θαιιηηέρλε, βξίζθεηαη ζην θνίηαγκα. Αλ έρνπκε σο παξάδεηγκα ηελ 

πξσηνηαγή εκπεηξία ηνπ Cézanne, φπνπ παξά ηελ βιάβε ζηελ φξαζε, δεκηνπξγείηαη, ιφγσ ηεο 

ηθαλφηεηαο ηνπ δσγξάθνπ, έλα είδνο ζχκπλνηαο αλάκεζα ζην ηξφπν πνπ εθείλνο βιέπεη θαη 

παξνπζηάδεη ηα πξάγκαηα θαη ζηνλ δηθφ καο ηξφπν λα ηα βιέπνπκε. Σν δήηεκα είλαη λα δνχκε, 

λα αλαθαιχςνπκε πψο, ελ ηέιεη, επηηπγράλεηαη έλα είδνο ηζνξξνπίαο παξά ηηο δπζθνιίεο. Ζ 

φπνηα βιάβε ζηελ φξαζε (ε φπνηα βιάβε ζην ζψκα), δελ απνηειεί απνηξεπηηθφ παξάγνληα γηα 

επηθνηλσλία ή παξάγνληα πνπ «απνθιείεη» ηελ επηθνηλσλία. Ζ δσγξαθηθή ρεηξνλνκία 

δεκηνπξγψλ φπσο ν Cézanne θαη ν DaVinci, ζηνπο νπνίνπο αλαθέξεηαη ν Merleau-Ponty, έρνπλ 

έλαλ ηξφπν λα αθνκνηψλνπλ ηηο δπζθνιίεο ζε ηέηνην βαζκφ πνπ ηηο ππεξβαίλνπλ. Ο Cézanne 

γλψξηδε πσο έβιεπε ηα πξάγκαηα παξακνξθσκέλα, ζπγθξηηηθά κε θάπνηνλ πνπ δελ είρε βιάβε 

ζηελ φξαζε. πλεηδεηά, φκσο, (ή αζχλεηδα) ιακβάλεη ππφςε ηνπ, ζηνλ ηξφπν πνπ δσγξαθίδεη, 

θαη ηηο παξακνξθψζεηο ηεο θπζηνινγηθήο φξαζεο, δίλνληάο καο έηζη έλα φινλ (κε 

παξακνξθψζεηο) πνπ φκσο γίλεηαη αληηιεπηφ. Πφζν φκσο επεξεάδεη ην αληηιεπηφ ηνπίν ε 

πξνβιεκαηηθή φξαζε, πνπ ηνλ έθαλε λα ακθηβάιιεη γηα ην αλ αμίδεη ή φρη λα δέρεηαη επαίλνπο; 

Ο βησκέλνο θφζκνο ηνπ θαζελφο δηαθνξνπνηεί ηα αληηθείκελα ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, αλεμάξηεηα 

αλ ν θφζκνο ζηελ νιφηεηά ηνπ θιείλεη εληφο ηνπ φιεο ηηο ππάξμεηο. Σν δεηνχκελν έγθεηηαη ζην 

ζεκείν πνπ εληνπίδεη ν θάζε έλαο σο δηαθνξεηηθφ, θαη ην βηψλεη ζαλ κηα πξψηε εκπεηξία, ζαλ λα 

αγλνεί ηελ, πηζαλψο, θνηλή εκπεηξία απφ άιιεο ππάξμεηο. Έγθεηηαη εμίζνπ ζηε δηάζηαζε πνπ ζα 

δψζεη ζε απηφ ην αλείπσην πνπ επηζπκεί λα εθθξάζεη, ζην θαηλνχξην πνπ ζέιεη λα δσγξαθίζεη. 

Αθφκε θαη αλ ζηνπο άιινπο δελ κνηάδεη γιψζζα, εηθφλα ή ρεηξνλνκία κε λφεκα απηή ε έιμε, 

πνπ αζθεί ν βησκέλνο θφζκνο ζην ηδηφζσκα, είλαη ηφζν έληνλε, πνπ γίλεηαη θηλεηήξηνο κνριφο 

θαη ην απνηέιεζκα ηεο θίλεζεο ηελ ίδηα ζηηγκή. Πνην είλαη απηφ ην απνηέιεζκα: ε αιήζεηα κε 

ηελ κεξινπσληηαλή ζεκαζία: έλα λφεκα πνπ κέλεη αλνηρηφ, πνπ δέρεηαη δηαξθψο παξεκβάζεηο, 

θαζψο δελ κηιάκε γηα έλα θιεηζηφ ζχλνιν δεδνκέλσλ, αιιά κηα θαηαθηεκέλε, βηνχκελε αιήζεηα 

πνπ εληζρχεηαη απφ ηελ πξάμε ηεο έθθξαζεο. Αλακθηζβήηεηα θξχβεηαη κηα αιήζεηα ζην 

αλέθθξαζην πνπ πήξε κνξθή: είλαη ε αιήζεηα ηνπ δεκηνπξγνχ, ηνπ εθθξαζηή απηνχ ηνπ έξγνπ. 
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Έρεη απνδεηρζεί πσο νη ιέμεηο, ηα θσλήεληα θαη ηα θσλήκαηα, είλαη πνηθίινη ηξφπνη λα „ζεκάλνπλ‟ ηνλ θφζκν θαη 

πσο ε ιεηηνπξγία ηνπο είλαη λα παξνπζηάδνπλ πξάγκαηα φρη κε ηνλ ήπην ηξφπν πνπ έρεη ε νλνκαηνπνίεζε, γηα ράξε 

κηα αληηθεηκεληθήο εμνκνίσζεο, αιιά γηαηί απνζπνχλ, θαη θπξηνιεθηηθά εθθξάδνπλ, ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο 

νπζία (βι. φ.π., ζζ. 216-7). 
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Άιισζηε φ,ηη δελ έρεη αθφκα εηπσζεί, φ,ηη δελ έρεη δσγξαθηζηεί κέλεη αλνηρηφ ελδερφκελν, θαη 

δελ κπνξεί παξά λα απνηειεί αιήζεηα πνπ κέλεη λα πξαγκαηνπνηεζεί. 

Ο Merleau-Ponty δηαθξίλεη ζηελ γιψζζα ηελ εμήο πξφζεζε: λα θαηαλνεζεί αξρηθά σο απηφ 

ην νπνίν αληηθαηνπηξίδεηαη ζηελ „ιεθηηθή εηθφλα‟, ή λα θαηαλνεζνχλ ηα ίρλε πνπ αθήλνπλ ζε 

καο νη εηπσκέλεο ιέμεηο ή αθνπζκέλεο
710

. Σα ίρλε απηά κπνξεί λα θπνθνξνχλ θάπνηα λέα 

ζεκαζία, ή κηα ηδέα, λα θέξνπλ ζηελ επηθάλεηα κηα αλάκλεζε ή κηα θαληαζηηθή εηθφλα. Ζ 

νκηιία είλαη ν ζπλεθηηθφο θξίθνο αλάκεζα ζε κέλα πνπ εθθέξσ ιφγν θαη ζηνλ ζπλνκηιεηή κνπ: 

ππάξρεη πάληα θάηη αθφκα ζηελ άιιε κεξηά, κεζνιαβεί ζην πέξαζκα απφ ηνπο ήρνπο πνπ 

εθθέξνπκε αθφκα έλα ζηνηρείν. ην δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ αθνπφκελε γηα ηνλ 

ζπλνκηιεηή κνπ ιέμε ζηε δηθή ηνπ απφθξηζε, ππάξρεη κηα ξνή απφ ιέμεηο δεκέλεο ζε θίλεζε 

αλεμάξηεηε απφ θάζε πξφζεζε γηα νκηιία
711

. Ο Merleau-Ponty, ζηε ΦΑ, αλαθέξεη παξαδείγκαηα 

απφ αζζελείο κε αθαζία
712

, αλαξζξία θαη ακλεζία γηα λα εμεγήζεη ηηο ιεθηηθέο δηαζηάζεηο. 

Καηαιήγεη ζε κηα ζεσξία αληίζεηε απφ απηή ησλ ιεθηηθψλ εηθφλσλ, απφ ηε ζηηγκή πνπ ε 

γιψζζα πιένλ εκθαλίδεηαη σο εμαξηψκελε απφ ηε ζθέςε
713

. Σν ίδην θάλεη θαη ζηε Γ: κηιά γηα 

αιεμία, αθαζία, εκηπιεγία, ακλεζία, αγλσζία. Μπνξεί θαλείο, αλ ζπλνςίζεη απηέο ηηο 

παξαηεξήζεηο, λα πεη πσο ν άλζξσπνο κε θάπνην βαζκφ εγθεθαιηθήο βιάβεο παχεη λα ξπζκίδεη 

ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη θαη δξα φπσο 

ζπκπεξηθέξζεθε ζε αλάινγεο θαηαζηάζεηο. Οη ιεθηηθέο δηαηαξαρέο
714

 επεξεάδνπλ, ή κάιινλ 

πεξηνξίδνπλ, ην εχξνο ηεο αληίιεςεο, θαη έηζη αληίζηνηρα επεξεάδεηαη θαη αιινηψλεηαη ε ίδηα ε 

πξάμε
715

. Γηα ηνλ Merleau-Ponty, γηα λα εληζρχζνπκε ηα πην πάλσ, πεξί δηαηαξαρψλ ζηελ φξαζε 

ή ηελ νκηιία, ζηελ πεξίπησζε ελφο ηπθινχ ή θσθνχ εθ γελεηήο, ε απνπζία ηνπ νπηηθνχ ή 

ερεηηθνχ θφζκνπ αληίζηνηρα, ζαθψο θαη δελ ηνπο ζηεξεί ηελ επηθνηλσλία κε ηνλ θφζκν
716

. Μηα 

„κε θαλνληθή‟ ζσκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ αηζζήζεσλ δελ ζηεξεί απφ ην ππνθείκελν ηελ 

ηαπηφηεηά ηνπ ζηνλ θφζκν, αληηζέησο ην θάλεη λα ηνλ αλαθαιχπηεη κε έλαλ ηξφπν πνπ ν 

θάηνρνο φισλ ησλ αηζζήζεσλ δελ κπνξεί λα ζπιιάβεη. πσο γξάθεη ν θηιφζνθνο, γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν ππνθείκελν ππάξρεη έλαο άιινο, δεχηεξνο εαπηφο, θαη απηφ κπνξεί λα ην 

απνδείμεη απιψο γηαηί είλαη θάηη πνπ ην βηψλεη: έρεη έλα δσληαλφ ζψκα κε κηα θνηλή δνκή αιιά 

δχν εαπηνχο
717

. Ση ζεκαίλεη φκσο απηφ; Δίκαη ζηνλ θφζκν θαη είκαη γηα ηνλ εαπηφ κνπ, φρη 
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Βι. φ.π., ζ. 203.  
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Απηφζη. 
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Ο Γ. ηακαηέινο, παξαπέκπνληαο ζηνλ Merleau-Ponty, αλαθέξεηαη ζηνλ αθαζηθφ κέζα απφ ηηο έλλνηεο ηεο 

απνπζίαο θαη ηεο παξνπζίαο. Ο αθαζηθφο «δελ έρεη ράζεη έλα νξηζκέλν απφζεκα ιέμεσλ αιιά έλα νξηζκέλν ηξφπν 

λα ηηο ρξεζηκνπνηεί» (βι. Γ. ηακαηέινο, Σησπή: ζην ζηαπξνδξφκη θηινζνθίαο, ινγνηερλίαο θαη ηερλψλ – Η ηζηνξία 

ηεο απνζηψπεζεο, Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, Ησάλληλα, 2019, ππνζ. 29, ζ. 11). 
713

Βι. φ.π., ζ. 205. 
714

Αθφκε, ζα αλαθαιχςνπκε ζηηο δηαηαξαρέο ηεο βαζηθήο φξαζεο (ρξψκαηα θαη θσο), φρη έλα έιιεηκκα ην νπνίν 

εμαξηάηαη απφ ηε ζέζε ηεο θάθσζεο, αιιά κηα ζπζηεκαηηθή θαηαζηξνθή ησλ νπηηθψλ ιεηηνπξγηψλ νη νπνίεο 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ ζέαζε ησλ ρξσκάησλ – ε νπνία είλαη πεξηζζφηεξν „νινθιεξσκέλε‟ θαη επαίζζεηε – ζηελ 

ζέαζε ηνπ θσηφο, ε νπνία είλαη ιηγφηεξν νινθιεξσκέλε θαη πεξηζζφηεξν ζηαζεξή (βι. M. Merleau-Ponty, The 

Structure of behavior, φ.π., ζ. 73). 
715

Βι. φ.π., ζ. 68. 
716

Βι. φ.π., ζ. 383. 
717

Βι. φ.π., ζ. 412. 
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ραξαθηήξαο δχν ηαρπηήησλ, δειαδή ζαλ έλα ζψκα νξαηφ γηα ηνπο άιινπο θαη έλα ζσκαηηθφ νλ 

γηα κέλα, αιιά σο έλα είλαη-ζηνλ-θφζκν. Δίκαη ζηνλ θφζκν νξαηφ θαη αγγηγκέλν ζψκα, είκαη 

ηελ ίδηα ζηηγκή ππνθείκελν ηνπ νξάλ, κηα ζσκαηηθφηεηα ελ δξάζεη. Αληαιιάδσ κε ηνλ θφζκν 

λνήκαηα, φληαο ζψκα κέζα ζηνλ θφζκν, φληαο απηή ε ζάξθα πνπ είλαη ε νξαηή θαη ε ινγηθή 

φςε ησλ λνεκάησλ πνπ θέξεη. Ζ επηθνηλσλία, απηή ε αληαιιαγή ζεκαζηψλ θαη βησκάησλ, κε 

ηνπνζεηεί ζε έδαθνο θνηλφ
718

, ή αιιηψο, ην θνηλφ έδαθνο πνπ έρσ κε ηνπο άιινπο -πνπ δελ είλαη 

παξά ε ζάξθα ηνπ θφζκνπ- επαιεζεχεηαη δηαξθψο ζε θάζε πηπρή ηεο βησκέλεο αληηιεπηηθήο 

εκπεηξίαο κνπ, κέξνο ηεο νπνίαο είλαη θαη ε γισζζηθή επηθνηλσλία. 

Ο θηιφζνθνο δχζθνια ζα απνηχρεη λα ζπιιάβεη ηνπο άιινπο, καδί κε ηνλ ίδην, δηφηη κέζα 

ζηελ απεξαληνζχλε ηνπ θφζκνπ έρεη κάζεη κηα γηα πάληα λα ηνπο ζεσξεί σο ζπλ-πεγέο, θαη γηαηί 

φιε ηνπ ε γλψζε είλαη δνκεκέλε ζηα δεδνκέλα απηήο ηεο γλψκεο
719

, ηελ νπνία έρεη ζρεκαηίζεη 

απφ ηνλ θνηλφ βησκέλν θφζκν. Θα πξέπεη ινηπφλ λα αλαθαιχςνπκε μαλά, απφ θνηλνχ κε ηνλ 

θπζηθφ θφζκν, ηνλ θνηλσληθφ θφζκν, φρη σο έλα αληηθείκελν ή ηελ πεξίιεςε ελφο αληηθεηκέλνπ, 

αιιά σο έλα κφληκν πεδίν ή κηα δηάζηαζε ηεο χπαξμεο. Πέξα απφ ηνλ θπζηθφ θφζκν, ε 

αλαδήηεζε ηεο θνηλσληθήο καο ζπκκεηνρήο απνθαιχπηεη ζε καο ηνπο ίδηνπο ηε ζάξθηλε 

ζχζηαζή καο, αθνχ,φπσο γξάθεη ν Merleau-Ponty ζηε ΦΑ, δελ κπνξνχκε λα μεθχγνπκε εχθνια 

απφ ηελ θνηλσληθή καο δηάζηαζε, αιιά αθφκα θαη αλ ζπκβεί είλαη βέβαην πσο δελ παχνπκε λα 

είκαζηε ζε κηα ζέζε πνπ επεξεάδεηαη απφ απηήλ
720

. Με άιια ιφγηα, δελ είκαη εγψ απφ ηε κηα θαη 

ε θνηλσλία απφ ηελ άιιε, ηελ νπνία θνηηάσ απ‟ έμσ ή ηελ θαηεγνξηνπνηψ. Δίκαη κέξνο ηεο 

θνηλσλίαο, αθφκα θαη αλ θάλσ βήκαηα λα βγσ απ‟ ηνλ θχθιν ηεο. Άιισζηε ε επηθνηλσλία, ην 

θνηλφ γισζζηθφ πιαίζην, δε κε αθήλεη λα πάσ πνιχ καθξηά. Αθφκα θαη φηαλ παίξλσ αξλεηηθή 

ζηάζε απέλαληη ζηελ θνηλή ζπκκεηνρή εκπεξηέρεηαη κηα δφζε αιήζεηαο ζηελ ακθηζβήηεζε κνπ, 

αξλνχκαη θάηη ην νπνίν έρσ βηψζεη. Ο θφζκνο είλαη θνηλφο πνιηηηζκηθά θαη θνηλσληθά, θαη 

αλαγθαία ε επαθή κε ηνπο γχξσ κνπ κε θάλεη, ζέινληαο θαη κε, κέξνο ησλ ζθέςεψλ ηνπο, θαη 

απηφ κνπ δίλεη ζέζε ζηε δηθή ηνπο πξαγκαηηθφηεηα. ηαλ ακθηζβεηείηαη, είηε ε γλψκε ηνπ 

άιινπ είηε ν θνηλφο καο νξίδνληαο, ηφηε αλαθαιχπησ πσο βξίζθσ ηνλ εαπηφ κνπ ζηνλ άιιν, φρη 

σο θαηαθηεηή ησλ ζθέςεσλ ηνπ, αιιά ζαλ ηνλ άιιν ηξνρφ ηεο άκαμαο, ηνλ ρξεηάδνκαη γηα λα 

αιιάμσ φπσο θη εθείλνο κε ρξεηάδεηαη γηα λα πξνρσξήζεη. Μπεξδεχνληαη έηζη ηα ίρλε καο, δελ 

γλσξίδεηο πνηνπ είλαη πνηα πνξεία, αθνχ ν έλαο παξαζχξεη ζηε ξνή ηνλ άιιν, αθφκα θαη φηαλ νη 

ηξνρηέο δείρλνπλ λα αθνινπζνχλ αληίζεηεο θαηεπζχλζεηο
721

.  
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ηελ εκπεηξία ηνπ δηαιφγνπ ππάξρεη ζχλζεζε κεηαμχ ηνπ άιινπ πξνζψπνπ θαη ηνπ εαπηνχ κνπ ζε θνηλφ έδαθνο. 

Ο δηάινγνο κε ηνπο άιινπο απνηειεί κηα επηζηξνθή ζηνλ εαπηφ, ε νπνία κε ζπλδέεη ηφζν κε ηνλ ζπλνκηιεηή φζν 

θαη κε ηνλ ίδην κνπ ηνλ εαπηφ (βι. φ.π., ζ. 413). 
719

Βι. φ.π., ζ. 421. 
720

«Πξσηαξρηθά, ε θνηλσλία δελ ππάξρεη σο έλα ηξίην αηνκηθφ αληηθείκελν. (…) Αιιά απηφ πνπ δίλεη ζε καο δελ 

είλαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ κηα αλαπαξάζηαζε. Γελ είλαη έλα πξνζδηνξηζκέλν αληηθείκελν, είλαη απηφ πνπ έξρεηαη 

ζρεηηθά πάλσ ζηηο παξπθέο φισλ ησλ πξννπηηθψλ θαη πάλσ ζηηο νπνίεο είλαη φιεο νηθνδνκεκέλεο» (βι. φ.π., ζζ. 

421-422). 
721

«Οη ζθέςεηο ηνπ θαζελφο δηάγνπλ κέζα ζηε δσή ηνπ άιινπ κηα δσή θξπθή, ηνπιάρηζηνλ σο έκκνλε ηδέα, φηη ν 

θαζέλαο θηλεί ηνλ άιιν φπσο θηλείηαη απ‟ απηφλ, είλαη αλαθαηεκέλνο κε ηνλ άιιν ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ηνλ 

ακθηζβεηεί» (βι. M. Merleau-Ponty, Σεκεία, φ.π., ζ. 133). 
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Ση ην ζεκαληηθφ έρεη απηφ ην παηρλίδη ηνπ εαπηνχ κε ηνλ άιιν ζηελ επηθνηλσλία; Μα αθξηβψο 

απηφ είλαη ε επηθνηλσλία: δελ ζα πξέπεη λα καο ελδηαθέξεη ε απνδνρή ή ε απφξξηςε κηαο ηδέαο ή 

ελφο πξάγκαηνο, αιιά λα αλαθαιχςνπκε ηη θαηλνχξηνπ ήξζε ζηελ επηθάλεηα θαη ηη γλψξηκν 

κεηαθξάζηεθε κε ηελ επηινγή καο. ,ηη θαη αλ εθθξάδεηαη κε ην λαη ή ην φρη, ππάξρνπλ πίζσ 

απφ απηά νη αφξαηεο φςεηο ησλ νξαηψλ επηθαλεηψλ. Με ιίγεο κφλν ιέμεηο ν Merleau-Ponty 

μεθαζαξίδεη ην ηνπίν: «άλζξσπνο πνπ κηιά ή πνπ γξάθεη παίξλεη κηα ζηάζε εκπξφο ζην 

παξειζφλ πνπ είλαη κφλν δηθή ηνπ»
722

. Σν παξειζφλ είλαη ε ήδε θαηαθηεκέλε ζέζε ηνπ 

αλζξψπνπ ζηνλ θφζκν, έρεη θξαηήζεη ηα λνήκαηα θαη ηηο εκπεηξίεο, έρεη δεκηνπξγήζεη ζρέζεηο, 

έρεη δειψζεη παξφλ. Σν παξειζφλ καο είλαη ε πην απηή απφδεημε ηεο ζαξθηθήο πθήο καο, θαη ν 

θηιφζνθνο ζεσξεί πσο ν γισζζηθφο θφζκνο ηελ εληζρχεη. Ο θαιιηηέρλεο, φηαλ εθθξάδεηαη, 

απειεπζεξψλεηαη απφ ην παξειζφλ θαη ππνδνπιψλεηαη ζε απηφ ηελ ίδηα ζηηγκή, επηβεβαηψλεη 

θαη απνξξίπηεη, ζπλερίδεη ελψ ηαπηφρξνλα αξρίδεη μαλά. πσο είδακε, ζηε δσγξαθηθή ηα λέα 

έξγα δελ αληηγξάθνπλ ηα παιηά, δελ ηα εθκεδελίδνπλ, αιιά ηα μαλαζπλαληάλε δίλνληάο ηνπο κηα 

λέα δηάζηαζε, απηήλ ηνπ θφζκνπ πνπ πέξαζε κπξνζηά ζηα κάηηα ησλ πξνεγνχκελσλ δσγξάθσλ 

θαη απηνχ πνπ ηψξα γίλεηαη βίσκα. Ζ δσγξαθηθή ζέιεη λα καο δψζεη ηελ αιήζεηα κε κηα 

ηαπηφρξνλε πξνζπάζεηα γθξεκίζκαηνο θαη νηθνδφκεζεο ηεο ζεκαζίαο. ηελ πεξίπησζε ηεο 

γιψζζαοέρνπκε αληίζεηε ρξνληθή θίλεζε απφ ηε δσγξαθηθή, αθνχ, ε κελ πξψηε καο δίλεη νξαηφ 

απνηέιεζκα (ηψξα), θαη ηελ θαηαγξαθή (πξηλ), ελψ ε δεχηεξε αιιάδεη, ηαξαθνπληέηαη απφ ηε 

ξνή ηνπ ρξφλνπ. Γηα λα κελ ππάξμεη ακθηβνιία, ε δσγξαθηθή επηδηψθεη κελ ηελ δηαηήξεζε ηνπ 

παξειζφληνο ζην λφεκα θαη ζην πλεχκα, αιιά κε έλαλ ηξφπν πνπ ην ζέηεη ππφ λένπο φξνπο, 

ηφζν πνπ πάεη έλα βήκα πέξα απφ ην νξαηφ. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηε γιψζζα, φηαλ απηή 

είλαη δεκηνπξγηθή, φηαλ δειαδή ζέηεη ζε λέα βάζε, είηε ην ζέιεη είηε φρη, ηνπο φξνπο ηεο 

εθθξαζηηθφηεηαο. Με ηα ιφγηα ηνπ Merleau-Ponty «ε πξψηε δσγξαθηθή εγθαηληάδεη έλαλ 

θφζκν, ε πξψηε θνπβέληα αλνίγεη έλα ζχκπαλ. Σέινο ε γιψζζα ιέεη θαη νη θσλέο ηεο 

δσγξαθηθήο είλαη νη „θσλέο ηεο ζησπήο‟»
723

.  

Δλ θαηαθιείδη, ππάξρεη αιήζεηα ζηελ επηθνηλσλία κε ηνλ εαπηφ ή ηνπο άιινπο θαη ηνλ θφζκν; 

Γελ ππάξρεη αηψληα αιήζεηα, θάζε επαιεζεπκέλε πεπνίζεζε ράλεη ηελ ηζρχ ηεο φηαλ ζε απηήλ 

έξρεηαη λα πξνζηεζεί έλα λέν ζεκείν, κηα λέα δηάζηαζε
724

. Κάζε ιεθηηθφ ζηνηρείν, θάζε ιέμε 

πνπ πξνθέξεηαη ή γξάθεηαη δελ αλαθέξεηαη απαξαίηεηα ζε θάηη παξνληηθφ, θάηη πνπ βξίζθεηαη 

εθείλε ηε δεδνκέλε ζηηγκή σο νξαηφ, αιιά «απηφ πνπ έρνπκε λα πνχκε δελ είλαη παξά ην 

πεξίζζεπκα απηνχ πνπ δνχκε πάλσ ζ‟ απηφ πνπ ήδε έρεη ιερζεί»
725

, είλαη κηα απφθξηζε, κηα 

απάληεζε, κηα ηνπνζέηεζε. Δίλαη ε ίδηα ε δήισζε ηεο ελεξγήο καο παξνπζίαο ζηνλ θφζκν, ή 

αθφκε κπνξεί λα είλαη ε επηζηξνθή καο ζηνλ θφζκν, αθνχ εκθαλίδνκαη εθ λένπ ζε απηφλ 

θέξνληαο έλα λφεκα θαηλφ. Δίκαη ηφζν κπιεγκέλε ζηνλ θπζηθφ θαη θνηλσληθφ θφζκν, πνπ δελ 

κπνξψ λα θξπθηψ απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Γελ ληψζσ πίεζε, δελ αλαζαίλσ κε δπζθνιία, έρσ 

νξίδνληα αλνηρηφ θαη βιέκκα πνπ αληαλαθιά θαη αληαλαθιάηαη.  
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Βι. φ.π., ζ. 136. 
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Βι. φ.π., ζ. 143. 
724

πσο γξάθεη ν θηιφζνθνο, ράλεη ηε δχλακή ηεο φηαλ πξνζηεζεί «κηα πιαηχηεξε αιήζεηα» (βι. φ.π., ζ. 150). 
725

Βι. φ.π., ζ. 155. 



200 

 

4. Διεπζεξία: ε ηαιάληεπζε αλάκεζα ζην νξαηό θαη ην αόξαην 

Ζ ειεπζεξία, ε άζθεζε ηεο ειεπζεξίαο καο δελ είλαη ηίπνηε άιιν απφ ηελ αλεμάληιεηε 

δηεξεχλεζε ηεο απφζηαζεο κεηαμχ ηνπ δηαηππσκέλνπ λνήκαηνο θαη ηεο αφξαηεο άιιεο ηνπ 

φςεο, πνπ ην ζέηεη ζ‟ έλαλ νξίδνληα δπλαηνηήησλ απηνκεηακφξθσζεο. Μέζα απφ ηελ 

κεξισπνληηαλή θηινζνθία κεηαθέξεηαη ζηνλ αλαγλψζηε ε πνιχπιεπξε θαη ζχλζεηε δνκή ηνπ 

θφζκνπ, θαη απνθαιχπηεηαη πψο νη απνζηάζεηο πνπ κεζνιαβνχλ ζηηο ακθίδξνκεο ζρέζεηο 

γθξεκίδνπλ ηνλ δπτζκφ. Ο Γάιινο θηιφζνθνο, κηιψληαο γηα ηηο δηαζηάζεηο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο 

δελ ππνλνεί κηα δηαδνρηθή πξνζζήθε ελφο δεδνκέλνπ ζηα πξνεγνχκελα, αιιά κάιινλ 

αλαθέξεηαη ζε κηα ηαιάληεπζε ζηνλ ρξφλν, φπνπ ε φςε ηνπ θφζκνπ εληζρχεηαη κε θάζε 

επηζηξνθή ζην παξειζφλ, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ επηδηψθεη έλα πέξαζκα ζην κέιινλ. Με κηα πξψηε 

αλάγλσζε βιέπνπκε πσο ε νξαηή φςε επηθαιχπηεη ηηο άιιεο δηαζηάζεηο, αθήλεη φκσο αλνηρηφ 

ην ελδερφκελν αλίρλεπζεο ησλ αφξαησλ δηαζηάζεσλ, αθνχ εμ νξηζκνχ απνηειεί ηνλ ζθειεηφ ηνπ 

νξαηνχ
726

. ε απηφ ην ηειεπηαίν κέξνο, αλαθέξνκαη ζηνπο φξνπο νξαηφ θαη αφξαην, ζέηνληαο σο 

βάζε έλα πνιπδηάζηαην νξαηφ, θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ νπνίνπ θξχβνληαη κηα ή 

πεξηζζφηεξεο φςεηο ηηο νπνίεο ην ίδην καο θαιεί λα αλαθαιχςνπκε˙ εηδηθφηεξα ζηηο ηέρλεο, φπνπ 

είδακε ην νξαηφ λα δηεθδηθεί απφ εκάο ηελ θαλέξσζε ησλ θξπκκέλσλ κεξψλ ηνπ. Ζ δσγξαθηθή 

θαη ε ινγνηερλία εκκέλνπλ ζηε δηαξθή αλαδήηεζε ηνπ νξαηνχ, θαη έρνπλ κηα ξνπή πξνο ηηο 

αλεπεμέξγαζηεο δνκέο ηνπ θφζκνπ. Ο θαιιηηέρλεο είλαη κηα ζπλείδεζε πνπ εθκεηαιιεχεηαη ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ θφζκν, θαη κε κεζνιαβεηή ην ζψκα αλαθαιχπηεη ηηο ήδε ππαξθηέο 

ζπλδέζεηο, ελψ ηαπηνρξφλσο δεκηνπξγεί θαηλνχξηεο κε φζα ηνλ πεξηβάιινπλ. Ση έκεηλε ινηπφλ 

λα εηπσζεί γηα ηελ αηζζεηηθή θηινζνθία ηνπ Merleau-Ponty, αθνχ ήδε κηιήζακε γηα ηε 

δεκηνπξγηθή παξνπζία ηνπ είλαη-κέζα-ζηνλ-θφζκν, ηε ζπλείδεζε θαη ηελ εκπεηξία, ηελ 

αληίιεςε θαη ηελ έθθξαζε, ηε γιψζζα θαη ηε δσγξαθηθή; Καηά ηε γλψκε κνπ ιείπνπλ ηα πην 

θάησ ζηνηρεία γηα λα θηηάμνπκε ην πεξίγξακκα ηνπ θηινζνθηθνχ πάδι: ε πξνζέγγηζε ηνπ 

αφξαηνπ σο κηαο δηάζηαζεο ηνπ νξαηνχ, θαη νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο θηάλνπκε ζε απηήλ˙ λα 

βξνχκε, δειαδή, φζα βξίζθνληαη ζην πέξαζκα απφ ην νξαηφ ζην αφξαην -ζηελ ηαιάληεπζε-, 

θαζψο επίζεο ε αλάγθε γηα κηα εθηελέζηεξε ζπδήηεζε γηα ηε ζάξθα ηνπ θφζκνπ θαη ηελ 

ειεπζεξία. 

ην πξνεγνχκελν θεθάιαην, αλαθέξζεθα ζηελ ακθίδξνκε ζρέζε ζθέςεσλ θαη ιέμεσλ, ήρνπ 

θαη ζησπήο, θαη βαδίδνληαο ζηα ρλάξηα ηνπ θηινζφθνπ, θξίλσ πσο κέλεη λα αλαθαιχςνπκε ηη 

βξίζθεηαη ζην πέξαζκα απφ ην νξαηφ ζην αφξαην, αιιά θαη λα εζηηάζνπκε ηελ πξνζνρή καο ζε 

δχν ζηνηρεία ζηα νπνία, ν ίδηνο ν Merleau-Ponty, επηκέλεη: ηελ επηζηξνθή ηνπ βιέκκαηνο θαη ην 

άλνηγκα ζηνλ θφζκν. Σα δχν απηά ζηνηρεία κε νδεγνχλ ζην εξψηεκα αλ, θαη ζε πνηνλ βαζκφ, ε 

θαηάθηεζή ηνπο ζπληζηά ηνπο φξνπο δπλαηφηεηαο ηεο ειεπζεξίαο. πσο είδακε ε έθθξαζε, σο 

δίνδνο ηεο ειεπζεξίαο, δίλεη κνξθή ζηηο βησκέλεο αληηιήςεηο, δνκεί ηηο έλλνηεο πνπ 

ζρεκαηίδνληαη κέζα απφ ηελ ακθίδξνκε ζρέζε ηνπ ππνθεηκέλνπ κε ηνλ θφζκν θαη ηνπο άιινπο. 

Ο θηιφζνθνο, φκσο, πέξα απφ ηελ δεκηνπξγηθή έθθξαζε -θαη ηνλ θαιιηηέρλε-, ελδηαθέξεηαη γηα 

ηελ βησκέλε χπαξμε κέζα ζηνλ θφζκν θαη ηνλ ηξφπν πνπ απηή πξάηηεη, ψζηε λα θηάζεη ζηελ 
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Βι. Cl. Lefort, «Maurice Merleau-Ponty», φ.π., ζ. 281. 
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ειεπζεξία. Αο δνχκε ινηπφλ ηελ ζεκαζία πνπ έρνπλ, ζηε θηινζνθία ηνπ Merleau-Ponty, νη ήδε 

ππάξρνπζεο φςεηο, θαζψο επίζεο κε πνηνλ ηξφπν ε επηθνηλσλία κε ηνλ εαπηφ θαη ηνπο άιινπο 

θαιχπηεη ηελ απφζηαζε απφ ην νξαηφ ζην αφξαην. Πξνζπαζψληαο λα βξσ κε πνηνλ ηξφπν ν 

θάζε έλαο κεηαθξάδεη ηε δηθή ηνπ νξαηή δηάζηαζε κέζα ζηνλ θφζκν επηζηξέθσ, θαη πάιη, ζηελ 

πξάμε ηεο δεκηνπξγίαο. Έξρνκαη λα απαληήζσ, πξψηα, ζε εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηηο 

αφξαηεο δηαζηάζεηο ηνπ νξαηνχ, κέζα απφ αλαθνξέο ζηελ ηέρλε, πξηλ πεξάζσ ζηε ζπκκεηνρή 

καο ζηε ζάξθα ηνπ θφζκνπ. 

4.1 Σν νξαηό θαη νη δηαζηάζεηο ηνπ 

Θα μεθηλήζσ ην πξψην κέξνο απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ κε ηελ εμήο παξαδνρή: ην βιέκκα καο 

βξίζθεηαη πάληα εληφο ρξνληθνχ πιαηζίνπ, εθεί αλαθαιχπηεη θαη ζπλαληά ηελ δηπιή ηνπ θχζε, 

δειαδή βιέπεη ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή γίλεηαη νξαηφ γηα ηνπο άιινπο θαη ην ίδην
727

. Έρσ δχν 

δεδνκέλα: πξψηνλ ηνλ ρξνληθφ ραξαθηήξα ηνπ βιέκκαηνο θαη δεχηεξνλ ηνλ θνηλφ θαη 

πξαγκαηηθφ γηα φινπο θφζκν. Σα δχν απηά ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ηνπ θφζκνπ επηβεβαηψλνληαη 

απφ ηελ εκπεηξία ηεο γιψζζαο, θαη ηεο έθθξαζεο ελ γέλεη. ηαλ κηιάσ ζηνλ άιιν, αθφκα θαη αλ 

ην ζέκα ζπδήηεζεο αθνξά ζε εκέλα, ν θφζκνο παίξλεη ζέζε ζην δηάινγν, αθνχ ππάξρεη εθεί κε 

φιεο ηηο φςεηο ηνπ αλνηρηέο. Άιισζηε, γηα ηη άιιν κηιάκε παξά γηα φζα δνχκε ή δήζακε ή αθφκε 

ζέινπκε λα δήζνπκε, κέζα ζηνλ ίδην ηνχηνλ θφζκν πνπ καο πεξηβάιιεη -θαη ην βίσκα δελ κπνξεί 

παξά λα πξνέξρεηαη απφ ην ζψκα. Ο νξψλ πιεζηάδεη εθείλν πνπ βιέπεη θνηηψληαο θαη κφλν, θαη 

αλνίγεηαη ζηνλ θφζκν εθθξάδνληάο ην. Δθθέξνληαο ιέμεηο κηιάκε γηα ην εδψ, ην ηψξα θαη ην 

εθεί, κηιάκε γηα ηνλ νξαηφ θφζκν. Λέμεηο θαη εηθφλεο, θαζψο είλαη νπηηθά αληηθείκελα δηαζέηνπλ 

ηηο δηθέο ηνπο δηαζηάζεηο. Σν ζψκα κνπ, θαη ζπγθεθξηκέλα ε φξαζε, φρη απιψο ζπκπιεξψλεη, 

αιιά ελδπλακψλεη ηελ επαθή κνπ κε ηνλ θφζκν γχξσ κνπ, φπσο θαη ε θίλεζε κέζα ζε απηφλ 

πξνθχπηεη θπζηθά, θαη απνηειεί απφδεημε ηεο ηθαλφηεηάο κνπ λα βιέπσ.  

Ο θφζκνο πάιιεηαη θαη δσληαλεχεη κπξνζηά ζηα κάηηα κνπ, θαη εγψ θαινχκαη λα βξσ πνηα 

ζηηγκή ηεο αιιαγήο κε γξάπσζε. Ζ φξαζε, σο αίζζεζε, δηαθξίλεηαη απφ ηηο δηαδηθαζίεο ηεο 

ζθέςεο, δελ αλήθεη ή κάιινλ δελ ππάγεηαη ζε απηέο, αθνχ φζα είλαη γηα κέλα νξαηά δελ ηα 

βιέπσ αθνχ ηα ζθέθηεθα, αιιά ππήξραλ ήδε εθεί. Ζ φξαζε κε θαζηζηά ηθαλή, θνηηψληαο ηνλ 

θφζκν γχξσ κνπ, λα αλαγλσξίδσ ηελ ακθίδξνκε ζρέζε καο: δελ είκαη έλα πλεχκα εληφο θάπνηνπ 

ζψκαηνο πνπ θαηέρεη γλψζεηο, αιιά ππάξρσ σο ζψκα ηθαλφ λα δεη θαη λα θηλεζεί κέζα ζηνλ 

ρψξν. Μπνξψ κέζσ ηεο φξαζεο, επίζεο, λα θαηαλνήζσ ηελ παξνπζία κνπ εληφο ηνπ εαπηνχ, ηελ 

πνιπκεξή δνκή κνπ, ε νπνία ζπκπιεξψλεη ηελ ελφηεηά κνπ. Μπνξψ, αθφκα, θνηηψληαο θάηη 

εμσηεξηθφ, θάηη πνπ βξίζθεηαη ζε απφζηαζε απφ ην ζψκα κνπ, λα βιέπσ ηνλ εαπηφ κνπ ζε απηφ, 

λα κε βιέπσ εθεί, ελψ ζηέθνκαη εδψ. Αλαθαιχπησ δηαζηάζεηο ηνπ εαπηνχ κνπ ζηνλ νξαηφ 

θφζκν, γηαηί θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ απνηειψ κηα πιεπξά ηεο νξαηήο ηνπ φςεο. πσο γξάθεη ν 

Merleau-Ponty, ε φξαζε κνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα «λα απνπζηάδσ απφ ηνλ ίδην ηνλ εαπηφ κνπ, λα 
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Ο Merleau-Ponty δίλεη επίζεο ζηε ζθέςε ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο δηαθάλεηαο, αθνχ φπσο γξάθεη ζην Μάηη θαη ην 

Πλεχκα πσο «ην ζψκα κνπ βιέπνληαο βιέπεη ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ, είλαη έλα εγψ, φρη φκσο ιφγσ δηαθάλεηαο φπσο 

ε ζθέςε (…) είλαη έλα εγψ ην νπνίν πξνθχπηεη κέζα απφ ηε ζχγρπζε, ην λαξθηζηζκφ, ην ζπκθπέο εθείλνπ ν νπνίνο 

βιέπεη κε απηφ πνπ βιέπεη, εθείλνπ ν νπνίνο αγγίδεη κ‟ απηφ πνπ αγγίδεη» (βι. M. Merleau-Ponty, Τν Μάηη θαη ην 

πλεχκα, φ.π., ζ. 67). 



202 

 

παξίζηακαη απφ ηα κέζα ζηε δηάζπαζε ηνπ Δίλαη»
728

. Σν νξαηφ κνπ ζψκα κπνξεί λα γίλεη νξαηφ 

αληηθείκελν θαη ζηα δηθά κνπ κάηηα, ή αθφκα κπνξψ λα βιέπσ φςεηο ηνπ εαπηνχ ζηνπο άιινπο 

(ρεηξνλνκίεο, γιψζζα). ηελ πεξίπησζε πνπ θνηηψ ηνλ εαπηφ κνπ ζηνλ θαζξέθηε αλαγλσξίδσ 

ην ζψκα κνπ, ρσξίο φκσο ε εηθφλα κνπ λα δίλεη φια ηα ζηνηρεία θαη ηηο δπλαηφηεηεο κνπ. Κνηηψ 

θάπνηαλ πνπ κε θνηηά, κηα γλψξηκε ζπλείδεζε πνπ επηζηξέθεη ην βιέκκα, θαη έλα ζψκα εμίζνπ 

νηθείν. Αλ θνηηαδφκαζηαλ πην ζπρλά ζηνλ θαζξέθηε, αλ βάδακε ηνλ εαπηφ καο ζηε ζέζε ηνπ 

νξαηνχ αληηθεηκέλνπ κε ηνλ πην άκεζν ηξφπν πνπ κπνξεί λα ζπκβεί, ίζσο ληψζακε πην νηθεία κε 

ην ζψκα καο θαη ηηο εθθξάζεηο πνπ ην πξφζσπν καο παίξλεη φηαλ ζθεθηφκαζηε θάηη 

ζπγθεθξηκέλν. Γηα παξάδεηγκα, έλαο εζνπνηφο θάλεη πξφβα ηα ιφγηα ηνπ θνηηψληαο ζηνλ 

θαζξέθηε γηα λα ηειεηνπνηήζεη ηηο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ ηνπ, θαη ηε ζηάζε ηνπ ζψκαηφο ηνπ, 

φπσο θαη νη ρνξεπηέο θάλνπλ πξφβεο κπξνζηά ζηνλ θαζξέθηε γηα λα ζπγρξνλίζνπλ ηηο θηλήζεηο 

ηνπ δηθνχ ηνπο ζψκαηνο κε ηνλ ήρν, αιιά θαη κε ηηο θηλήζεηο ηεο νκάδαο ζηε ζπλέρεηα. Σν 

δεηνχκελν ζηελ ηέρλε πνπ δεκηνπξγείηαη κπξνζηά ζηα κάηηα ηνπ ζεαηή -ζέαηξν, ρνξφο, έλα 

εηθαζηηθφ δξψκελν- είλαη ν ζπγρξνληζκφο ζψκαηνο θαη εζσηεξηθήο αίζζεζεο, αιιά θαη 

απνηέιεζκα εθκάζεζεο απφ ηελ κεξηά ηνπ θαιιηηέρλε. Ο εζνπνηφο θαιείηαη λα ζπγρξνλίζεη 

ζψκα, πξφζσπν θαη ιφγν, θαη λα ηα κεηαθέξεη, θηλνχκελνο ζην ζηελφ πιαίζην ηεο ζθελήο, σο 

νξαηφ ζεκείν γηα ηνπο άιινπο. Αο επηζηξέςνπκε φκσο ζηελ αληαλάθιαζε πνπ κνπ δίλεη ν 

θαζξέθηεο. Ζ εηθφλα επηζηξέθεηαη, έρεη κηαλ φςε πνπ είλαη δηπιή, φρη κφλν ράξε ζηνλ 

θαζξέθηε, αιιά νθείιεηαη ζην βιέκκα πνπ απαληάηαη εθεί: ην βιέκκα κνπ αληαλαθιάηαη θαη 

αληαλαθιά. Ο θφζκνο κπνξεί εμίζνπ λα πξνζθέξεη ηελ αληαλάθιαζε κνπ, θαη απηφ γίλεηαη 

αθφκα πην θαλεξφ φηαλ ζπλαληψ ηνπο άιινπο. Ζ επηθνηλσλία κε ηνπο άιινπο επηβεβαηψλεη ηε 

ζέζε ηνπ θηινζφθνπ: ζηε ζπλνκηιία κνπ καδί ηνπο κπνξψ λα απνπζηάδσ απφ ηνλ εαπηφ ηελ ίδηα 

ζηηγκή πνπ ηνλ θαηέρσ. ην βιέκκα ηνπ ζπλνκηιεηή κνπ, ζηα ιφγηα ηνπ αθφκε, αλαγλσξίδσ 

εκέλα ηελ ίδηα. ε κηα δεχηεξε αλάγλσζε, ε φξαζε κνπ ραξίδεη αηζζήζεηο αλελεξγέο πξηλ ηελ 

άκεζε επαθή κε ην νξαηφ, φπσο φηαλ γηα παξάδεηγκα αληηθξίδνληαο ηηο θιφγεο ζην ηδάθη 

κπαίλνληαο ζε έλα δσκάηην, πξηλ αθφκα πιεζηάζσ, αηζζάλνκαη ήδε ηε ζέξκε ηνπο, ηε δεζηή 

αχξα, φπσο επίζεο ηε κπξσδηά ηνπ θακέλνπ μχινπ, ή πξνηξέρσ βιέπνληάο κε ήδε απέλαληη απφ 

ηελ εζηία λα ηείλσ ηα ρέξηα κνπ πξνο ηηο θιφγεο γηα λα δεζηαζψ.  

Κνηηψληαο ηνλ θφζκν γχξσ κνπ αλαθαιχπησ πσο δελ είκαη απιψο έλα αλεμάξηεην πξνο 

απηφλ ζψκα, αιιά κέξνο ηνπ: βξίζθνκαη ζε κηα θαηάζηαζε θαη ζε έλαλ ρψξν. Με ηνλ ίδην 

ηξφπν, έρνληαο επίγλσζε ηεο παξνπζίαο ηνπ εαπηνχ ζην ίδην απηφ ζψκα θαηαιαβαίλσ πσο 

απνηειψ θνκκάηη ηεο ίδηαο ελφηεηαο. Μέζσ ηεο αίζζεζεο ηεο φξαζεο αληηιακβάλνκαη ηηο 

δπλαηφηεηεο ηνπ ζψκαηφο κνπ, ηηο θηλήζεηο πνπ κπνξψ λα πξαγκαηνπνηήζσ, φια φζα κε 

πεξηβάιινπλ θαη κε δηακνξθψλνπλ. Ζ δπλαηφηεηα ηεο απνπζίαο απφ ηνλ εαπηφ, ηελ νπνία κνπ 

δίλεη ε φξαζε, ηελ ίδηα ζηηγκή απνηειεί ηελ πην αθξάδαληε απφδεημε ηεο παξνπζίαο κνπ ζην εδψ 

θαη ζην ηψξα, θαη αλαγλσξίδεηαη σο ν ζπλδεηηθφο θξίθνο ηνπ έμσ θαη ηνπ κέζα. Αλαγλσξίδσ 

πψο ην δηθφ κνπ ρέξη είλαη νξαηφ ζε εκέλα ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ απνηειεί κέξνο ηνπ ζψκαηφο 

κνπ, είλαη κέζνλ αιιά θαη αληηθείκελν ηεο αληίιεςεο. Σν θαηέρσ, είλαη κέξνο ηεο χπαξμήο κνπ, 

θαη ηαπηφρξνλα αληηθείκελν αηζζεηφ. Ζ φξαζε κνηάδεη λα πξνεγείηαη ησλ άιισλ αηζζήζεσλ, 
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Καη ζπλερίδεη: «ζην ηέξκα ηεο νπνίαο θαη κφλν θιείλνκαη ζηνλ εαπηφ κνπ» (βι. φ.π., ζ. 107). 
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είλαη κηα θίλεζε πνπ αλαθαιχπηεη πθέο θαη γεχζεηο ρσξίο λα αθνπκπά ή λα γεχεηαη˙ κνπ 

πξνζθέξεη αηζζήζεηο φπσο π.ρ. καιαθφ, ηξαρχ, μεξφ, ιείν θαη ππθλφηεηεο ή ρξψκαηα, αθφκα θαη 

εμ απνζηάζεσο. κσο, φπσο ε φξαζε, έηζη θαη ε αθή, έρεη δχν θαηεπζχλζεηο πνπ μεθηλνχλ απφ 

ην ζψκα κνπ: φηαλ ην έλα ρέξη αγγίδεη ην άιιν, ηφηε είκαη ζάξθα, δελ είκαη κφλν ζπλείδεζε, 

αιιά ππάξρεη ζπγρξνληζκφο
729

. Απηφ φκσο ζα ην δνχκε ιίγν πην θάησ. Αο επηθεληξσζνχκε ζηελ 

φξαζε. 

Ζ φξαζε καο επηηξέπεη λα βξηζθφκαζηε ζπγρξφλσο έμσ θαη κέζα ζην ζψκα καο, λα 

κπνξνχκε λα θνηηάδνπκε φζα ζπκβαίλνπλ γχξσ καο ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ κεηέρνπκε ζε απηά, είηε 

σο παξαηεξεηέο, είηε σο άκεζα εκπιεθφκελα ζψκαηα. Ο θφζκνο είλαη εθεί, απεπζχλεηαη ζηελ 

χπαξμε καο, καο πεξηβάιιεη, καο δίλεη ρψξν, θαη εκείο κε ηε ζεηξά καο ηνλ αλαθαιχπηνπκε, 

ζθηαγξαθνχκε ηηο θαλεξέο θαη ηηο θξπκκέλεο ηνπ φςεηο. Μήπσο, ινηπφλ, ε δσγξαθηθή κπνξεί λα 

νλνκαζηεί ε ηέρλε ηεο φξαζεο; Οη ίδηνη νη θαιιηηέρλεο δίλνπλ ηελ απάληεζε. Ο DaVinci θάλεη 

ιφγν γηα επηζηήκε ηεο δσγξαθηθήο, αθνχ ε ηέρλε κπνξεί λα παξαζέζεη απνδείμεηο γηα φζα 

δηαηείλεηαη πσο αιεζεχνπλ˙ θαη γηα ηνλ Rodin, έηζη φπσο απηφο παξνπζηάδεηαη ζηνλ Rilke 

(1875-1926), ε δσγξαθηθή έρεη αθεηεξία ηεο ην κάηη θαη πξννξηζκφ ηεο ηελ αθεηεξία ηεο
730

. Γηα 

άιιε κηα θνξά ε δσγξαθηθή ραξαθηεξίδεηαη σο ε ηέρλε πνπ δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζηελ φξαζε, ν 

θαιιηηέρλεο δσγξαθίδεη απηφ πνπ βιέπεη θαη δίλεη θάηη γηα λα θνηηάμνπκε θη εκείο κε ηε ζεηξά 

καο. Σν ζψκα καο θαη ν θφζκνο ζπλαληηνχληαη ζηνλ θακβά: έρνπκε έλα ππνθείκελν ηνπ νξάλ 

κέζα ζε έλαλ νξαηφ θφζκν, έλα νξαηφ ππνθείκελν κέζα απφ ηνλ πίλαθα, θαη έλαλ θφζκν πνπ 

πεξηκέλεη λα ηνλ θνηηάμεη
731

. Ο ίδηνο ν θφζκνο καο δίλεη ην έλαπζκα λα ηνλ εμεξεπλήζνπκε, θαη 

ν ηξφπνο πνπ πξνηείλεη ν Merleau-Ponty, δελ είλαη παξά ε απζφξκεηε δηαξθήο εκπεηξία. 

Ζ ζπλείδεζε θαη ηα πξάγκαηα ηνπ θφζκνπ ζπλαληηνχληαη ζην βίσκα. Γελ ππάξρνπκε ράξε ζε 

κηα αλψηεξε δχλακε, έμσ απφ ηε δηθή καο, ε νπνία ην επηηξέπεη˙ νχηε φια ζηεξίδνληαη ζηε 

ζθέςε καο, δηφηη φζα βιέπνπκε είλαη, εθ θχζεσο αδχλαην λα είλαη απνηέιεζκα κφλν ηεο ζθέςεο 

καο. ζα δελ κπνξνχλ λα πάξνπλ ζέζε ζηνλ θπζηθφ θφζκν, επεηδή πξνο ην παξφλ δελ καο είλαη 

νξαηά, αιιά ππάξρνπλ, αλήθνπλ θάπνπ
732

. Γηα παξάδεηγκα, δελ κπνξψ λα αγγίμσ ηηο 

Καξπάηηδεο ή ην ιεπθφ ηνπ ρηνληνχ, ε φξαζε φκσο κνπ πξνζθέξεη ηελ φςε ηνπο, απηήλ ηελ 

επαθή εμ απνζηάζεσο ζηελ νπνία αλαθεξζήθακε πξνεγνπκέλσο. Γελ έρεη ζεκαζία ζε πνηα 

απφζηαζε βξηζθφκαζηε απφ ηα πξάγκαηα, αθνχ κπνξνχκε λα ππάξμνπκε είηε εδψ είηε εθεί 

θάπνηα ζηηγκή, θαη λα ζπκπιεξψζνπκε ην νξαηφ. Έηζη θηάλνπκε ζε άιιν έλα πιενλέθηεκα ηεο 

φξαζεο, απ‟ φζα απαξηζκεί ν Merleau-Ponty ζην θείκελν ΜΠ, θαη απηφ είλαη ε θαληαζηηθή 
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Βι.Π. Κφληνο, Merleau-Ponty: Ο θηιφζνθνο έλα ζψκα ζηνλ θφζκν,φ.π., ειεθηξνληθή πεγή. 
730

«Πξνέξρεηαη απφ ην κάηη θαη απεπζχλεηαη ζην κάηη» θαη φπσο ζπκπιεξψλεη ν Merleau-Ponty ηα κάηηα κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζηνχλ «σο ην παξάζπξν ηεο ςπρήο», φπσο ν ήιηνο ραξαθηεξίδεηαη «ην θσο ηνπ ζχκπαληνο» (βι. M. 

Merleau-Ponty, Τν Μάηη θαη ην πλεχκα, φ.π., ζ. 108). 
731

πσο αλαθέξεη ν Η. Μαξθνπιάηνο «ην κάηη ζηνλ θακβά είλαη ε απαξρή ηεο πξαγκάησζεο (-ηεο δηαξθνχο 

επαλαβεβαίσζεο), αιιά θαη ε πξναλαγγειία ηεο αλζξψπηλεο παξνπζίαο» (βι. Η. Μαξθνπιάηνο, MauriceMerleau-

Ponty: πξνο κηα νληνινγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ, φ.π., ζ. 35). 
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«πξέπεη απηφ πνπ δελ βξίζθεηαη ζε θαλέλαλ ηφπν λα θαζππνηάζζεηαη ζ‟ έλα ζψκα» (βι. M. Merleau-Ponty, Τν 

Μάηη θαη ην πλεχκα, φ.π., ζ. 108). 
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παξνπζία καο ζε έλαλ άιιν ρψξν
733

, ζε κηαλ άιιε θαηάζηαζε, ή αθφκε ε εληχπσζε ηεο 

παξνπζίαο, ζηνλ ίδην ρψξν, θάπνηνπ άιινπ πξνζψπνπ. Σέηνηεο πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα πάξνπλ 

κνξθή, θαη πξνέξρνληαη απ‟ φζα καο έρεη πξνζθέξεη ε φξαζε πξνεγνπκέλσο, θαη δηαξθνχλ 

αθφκα. Δπίζεο, κε ηελ φξαζε, ε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ ππάξμεσλ, ε απφζηαζε πνπ ηηο ρσξίδεη, ε 

αζχλδεηε ζρέζε ηνπο, εμαιείθνληαη˙ θαη απηφ ην θαηαθέξλεη ελψλνληαο ηεο. ηελ φξαζε κπνξεί 

λα ππάξμεη ηαπηνρξνλία. Ο Merleau-Ponty δαλείδεηαη απφ ηνλ Delaunay (1885-1941), γηα λα 

ππνζηεξίμεη ην εμήο: ππάξρνπκε ζηελ ίδηα δηαδξνκή κε άιιεο ππάξμεηο, ζε κηα παξάιιειε 

ζχλδεζε, ε νπνία δηαζηαπξψλεηαη ηελ ίδηα ζηηγκή ζαλ ηηο ξάγεο ησλ ηξέλσλ
734

. ηηο ξάγεο νη 

απνζηάζεηο είλαη πάληα ίδηεο κεηαμχ ησλ παξάιιεισλ γξακκψλ, ε έλσζε ηνπο κνηάδεη πάληα 

ίδηα, σζηφζν νη παξάιιειεο γξακκέο δελ ζα ελσζνχλ πνηέ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, φζεο 

κεζνιαβήζεηο θαη αλ γίλνπλ, γηαηί νη ίδηεο δελ ζα βγνπλ απ‟ ηελ πνξεία ηνπο, αιιά κφλν ζα 

δέρνληαη παξεκβάζεηο. πγθεθξηκέλα γξάθεη: «ν θφζκνο πνπ εμαξηάηαη απφ ηελ πξννπηηθή κνπ 

γηα λα παξακείλεη αλεμάξηεηνο απφ κέλα, πνπ είλαη γηα κέλα πξνθεηκέλνπ λα είλαη ρσξίο εκέλα, 

πξνθεηκέλνπ λα είλαη θφζκνο»
735

. Γίλσ ραξαθηήξα ζην εδψ θαη ην ηψξα, παίξλσ ζηνηρεία απφ 

ηνλ θφζκν, δσ ζε κηα ζρέζε εμάξηεζεο θαη ειεπζεξίαο. Δίκαη θνκκάηη απηνχ ηνπ θφζκνπ, ε δηθή 

κνπ πνξεία επεξεάδεη απηήλ ηνπ θφζκνπ, φπσο θαη απηφο κπνξεί λα δψζεη λέα θαηεχζπλζε ζηε 

δηθή κνπ δηαδξνκή, είλαη εθεί επεηδή δσ ζε απηφλ. Ήηαλ ήδε εθεί -απηή είλαη ε κεξισπνληηαλή 

πξνζέγγηζε-, ππήξρε πξηλ ηνλ ζπλαληήζσ, θαη ζα ππάξμεη αιιηψο γηα ηηο ππάξμεηο κε ηηο νπνίεο 

ζπλαληήζεθα. Σν ηψξα θαη ην εδψ ηεο δηθήο κνπ χπαξμεο, δε κεηξηέηαη κε καζεκαηηθέο 

εμηζψζεηο θαη φξνπο ηεο θπζηθήο επηζηήκεο. Σν ζεκαληηθφ βξίζθεηαη ζην πέξαζκά κνπ ζηνλ 

θφζκν, ζηελ απφζηαζε πνπ δηαλχσ κέζα ζε απηφλ ηνλ θνηλφ θαη νξαηφ θφζκν. Αλ ε χπαξμε κνπ 

δελ ηνλ είρε δηαπεξάζεη ζα ήηαλ αιιηψο, ή θαιχηεξα, δελ ζα ήηαλ γηα κέλα.  

,ηη κπνξψ λα δσ ππάξρεη ζε κηα δεδνκέλε θαηάζηαζε, ζε έλαλ ρψξν, κε θάπνην παξειζφλ, 

θαη κε κηα έθηαζε ζην κέιινλ εληφο ελφο θφζκνπ πνπ μερσξίδεη γηα κέλα, ελψ ζπγρξφλσο 

ηαηξηάδεη κε άιια, εμσηεξηθά πξνο εκέλα, πξάγκαηα. Κάζε ηη νξαηφ ιεηηνπξγεί σο δηάζηαζε ηνπ 

ππνθεηκέλνπ ζην νπνίν γίλεηαη αληηιεπηφ, αθνχ φπσο εμεγεί ν θηιφζνθνο «ην ίδηνλ ηνπ νξαηνχ 

είλαη λα δηαζέηεη κηα επέλδπζε αφξαηνπ κε ηε ζηελή έλλνηα˙ αφξαηνπ ην νπνίν ην νξαηφ θαζηζηά 

παξφλ σο κηα θάπνηα απνπζία»
736

. Ζ παξνπζία ηεο απνπζίαο είλαη ε ίδηα αφξαηε φςε πνπ 

αλαθαιχπησ ζε θάζε λέν θνίηαγκα ηνπ εαπηνχ κνπ κέζα ζηνλ θφζκν,ζε θάζε δεκηνπξγηθή 

επηθνηλσλία κε ηνλ άιιν. Δίλαη ε δπλαηφηεηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζίαο ησλ ήδε εθπεθξαζκέλσλ 

λνεκάησλ, φπσο γηα παξάδεηγκα, ην λφεκα πνπ αλαδχεηαη απφ έλαλ πίλαθα πνπ είρα θνηηάμεη 

ζην παξειζφλ θαη κνπ απνθαιχπηεηαη ηψξα. Ή αθφκα, κπνξεί λα είλαη νη λέεο ιέμεηο πνπ βάδσ 

ζηε ζεηξά, ή νη ίδηεο πνπ επαλαιακβάλσ ζε κηα ζπδήηεζε πνπ δελ θαηαιήγεη πνπζελά, ή αθφκε 

κπνξεί λα είλαη ε ζησπή πνπ κεζνιαβεί ζηα ιφγηα πνπ αθνχγνληαη. Ίζσο αθφκα είλαη απηφ ζην 

νπνίν αλαθέξζεθα ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην: ε άξλεζε, ε νπνία επηβεβαηψλεη ηελ χπαξμε ηνπ 
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Βι. Μ. Merleau-Ponty, Τν Μάηη θαη ην πλεχκα, φ.π., ζζ. 109-110. 
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ζεκείνπ. Σν γεγνλφο πσο θάπνηνο είλαη θάζεηνο ζε κηα ηδέα, ή κηα εθθξαζηηθή εμηζηφξεζε, είλαη 

αθξηβψο απηφ ην αφξαην πνπ επηβεβαηψλεη ην νξαηφ, θαη ην αληίζηξνθν.  

Σα νξαηά αληηθείκελα έρνπλ θάπνηα ζεκαζία, έλα λφεκα γηα κέλα. Σν λφεκα πνηθίιεη θαη 

κπνξεί λα κεηαβιεζεί αλάινγα ηελ νπηηθή πξνζέγγηζε απφ ηελ νπνία ην βιέπσ, φρη κφλν ζηελ 

πξαγκαηηθή-νξαηή ηνπ κνξθή, αιιά θαη ζηελ εζσηεξηθή-αφξαηε. Αο ην δνχκε κέζα απφ ην 

παξάδεηγκα ελφο θνηλνχ νξαηνχ αληηθεηκέλνπ. ηαλ θνηηψ έλα βηβιίν ζε κηα βηηξίλα, βιέπσ ην 

ρξψκα ηνπ, ηηο δηαζηάζεηο ηνπ, ην βιέπσ ηνπνζεηεκέλν ζην ρψξν ηεο βηηξίλαο θαη κπνξψ λα 

δηαβάζσ ηνλ ηίηιν ηνπ. Γλσξίδσ φηη είλαη έλα βηβιίν θαη φηη έρεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε κνξθή 

γηαηί έρσ δεη θαη έρσ αγγίμεη άιια βηβιία, επίζεο νη ιέμεηο ζηνλ ηίηιν δελ κνπ είλαη άγλσζηεο, 

ίζσο ηηο ρξεζηκνπνηψ θαζεκεξηλά. Ο φγθνο πνπ έρεη, ν ρψξνο πνπ θαηαιακβάλεη, νη δηαζηάζεηο 

ηνπ, φια είλαη γλσζηά ή κπνξψ λα ηα κάζσ κε βεβαηφηεηα. Απηή είλαη ε νξαηή πιεπξά, απηή 

πνπ ηα κάηηα κνπ θνηηνχλ. Πνηα είλαη ε αφξαηε πιεπξά; Ίζσο είλαη φια ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ζα 

μππλήζνπλ δηαβάδνληάο ην, ή νη ιέμεηο ηνπ ηίηινπ πνπ ήδε απνθηνχλ ην δηθφ ηνπο λφεκα, γηα 

κέλα, βαικέλεο ζε απηή ηε ζεηξά, θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην εμψθπιιν˙ λφεκα πηζαλφλ 

δηαθνξεηηθφ απ‟ απηφ ηνπ ζπγγξαθέα, αθνχ δε γλσξίδσ ην πεξηερφκελν ηνπ βηβιίνπ αθφκα. Ζ 

αφξαηε πιεπξά δελ κπνξεί λα είλαη νξαηή ζε θαλέλαλ, παξά κφλν ζηνλ εαπηφ κνπ, κπνξεί λα κε 

δεη θάπνηνο λα θιαίσ ή λα γειψ φηαλ δηαβάδσ ην ίδην βηβιίν πνπ δηάβαζε θαη εθείλνο, αιιά 

ζίγνπξα δελ κπνξεί λα μέξεη ζε πνηα ζηηγκή θαη κε πνηνλ ηξφπν ζπλέιαβα ην λφεκα θαη άξρηζα 

λα θαλεξψλσ ην ζπλαίζζεκα. Μφλν αλ εθθξάζσ ην, πξνεγνπκέλσο, δηθφ κνπ αφξαην ζεκείν ζα 

πάςεη λα είλαη θξπκκέλν γηα ηνπο άιινπο˙ ίζσο γίλεη έλα θαηλνχξην νξαηφ λφεκα θαη γηα 

θάπνηνλ άιιν. Καλείο δε κπνξεί λα μέξεη ην δηθφ κνπ βάζνο, αθφκα θαη εγψ ε ίδηα ακθηβάιισ 

γη‟ απηφ, αθνχ δελ κπνξψ λα ην γλσξίζσ παξά κφλν ςειαθψληαο ηηο δηαθπκάλζεηο κνπ, ζε 

πεξηπηψζεηο πνπ ν θφζκνο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο κε βνεζά. κσο ρσξίο ηε βησκαηηθή 

ζπκκεηνρή, δελ ζα ήμεξα πσο εθείλν ην βηβιίν κπνξνχζε είηε λα κε θάλεη λα εμσηεξηθεχζσ θάηη 

δηθφ κνπ, είηε λα κνπ θαλεί αδηάθνξν, ή λα κνπ αιιάμεη ηελ νπηηθή γηα κηα δεδνκέλε 

θαηάζηαζε. Μφλν θάλνληαο νξαηφ ζηνπο άιινπο ην, αξρηθά, δηθφ κνπ ην εμσηεξηθφ αληηθείκελν, 

έθηαζα ζηελ αφξαηε πιεπξά ηνπ˙ γηαηί ζην δηθφ ηνπ εζσηεξηθφ θξπκκέλν λφεκα βξήθα θάηη 

θνηλφ κε ην δηθφ κνπ. Βέβαηα, ε άγλσζηε πιεπξά κνπ, ν ιφγνο πνπ ζπγθηλνχκαη ή κέλσ απαζήο, 

κπνξεί λα γίλεη ζεκείν ηνπ θφζκνπ, αλ ππάξμεη έζησ πξφζεζε απφ κέλα λα επηθνηλσλήζσ. Καη 

φηαλ απηφ ζπκβείδελ ζα κηιήζσ γηα ηίπνηα άιιν παξά γηα ην νξαηφ. 

4.1.1 Οη ηξφπνη θαηάθηεζεο ηνπ νξαηνχ 

Καηαιήμακε, ζχκθσλα κε ηα πην πάλσ, πσο ηα κάηηα κάο δίλνπλ ην νξαηφ, θαη πσο, αλ 

θαηαθέξνπκε λα βξνχκε ην ζεκείν ζχλδεζήο ηνπ κε ηνλ δηθφ καο βησκέλν θφζκν, ηφηε ζα 

αλαθαιχςνπκε ηνπιάρηζηνλ άιιε κηα φςε ηνπ. Δληνχηνηο, αλαξσηηέκαη, κε πφζνπο ηξφπνπο 

κπνξνχκε λα θηάζνπκε ζηηο αφξαηεο φςεηο ηνπ νξαηνχ, ή αιιηψο, πφζνη είλαη νη ηξφπνη ηνπ 

νξάλ; Γηα ηνλ Merleau-Ponty ππάξρνπλ πνηθίινη ηξφπνη. Αξρηθά, κπνξνχκε λα δνχκε φζα 

βξίζθνληαη κπξνζηά καο θαη φζα καο είλαη νξαηά. Δπίζεο, κπνξνχκε λα αλαθαιχςνπκε ηελ 

άιιε πιεπξά ηνπ νξαηνχ, ην βάζνο, απηφ πνπ βξίζθεηαη θάησ απφ ηελ επηθάλεηα θαη, ηέινο, 

κπνξνχκε λα δνχκε φζα γίλνληαη νξαηά, φρη επεηδή ηα βιέπνπκε άκεζα ή κέζα απφ ην ζψκα 
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καο, αιιά ιφγσ ησλ αιιαγψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ - φξαζε απφ πάλσ
737

 φπσο ηελ νλνκάδεη ν 

Merleau-Ponty
738

. Ο πην πάλσ δηαρσξηζκφο καο βνεζά λα θαηαλνήζνπκε ηε ζέζε πνπ παίξλεη ν 

θαιιηηέρλεο ζε ζρέζε κε ην νξαηφ. Ο ηξίηνο ηξφπνο – ε φξαζε απφ πάλσ - πηνζεηείηαη απφ ηνπο 

δσγξάθνπο: θνηηάλε έλα αληηθείκελν ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, αλαθαιχπηνπλ θάηη πνπ αιιάδεη κε 

ηελ νπηηθή επαθή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαη δεκηνπξγνχλ ην ίδην απζφξκεηα φζν θαη 

αλαγθαία. Απηφκαηα θαη απζφξκεηα, γηαηί ε ζπλάληεζε ήηαλ αλαπάληερε αιιά ζεκαληηθή, θαη 

αλαγθαία, γηαηί δελ πξέπεη λα ράζνπλ ηελ έληαζε πνπ πξνθάιεζε ζην ζψκα ην νξαηφ. Θέινπλ 

λα ζπιιάβνπλ ηε ζηηγκή, ηε ζπλάληεζε ζπλείδεζεο θαη πξάγκαηνο. ηελ φξαζε ινηπφλ 

ζπλαληψληαη φιεο νη φςεηο ηνπ ππνθεηκέλνπ, φιεο νη δηαζηάζεηο ηεο χπαξμεο
739

.  

,ηη μεθηλά απφ ην κάηη θαηαιήγεη ζην κάηη. Ζ ίδηα ε αίζζεζε ηεο φξαζεο είλαη κηα 

επηζηξνθή ζην πξάγκα θαη ζηνλ εαπηφ. Μέζσ ηεο φξαζεο αλαγλσξίδνπκε αλ, φζα βηψζακε, 

απνδφζεθαλ φπσο ηα ζπλαληήζακε -κέζσ ησλ ιέμεσλ, ησλ ρεηξνλνκηψλ, ηεο εθθξαζηηθήο 

δεκηνπξγίαο-, επίζεο,αλ θαηαθέξλνπκε λα ληψζνπκε ειεχζεξνη μεπεξλψληαο ηελ νξαηή 

δηάζηαζε ησλ φζσλ είδακε δίλνληαο θάηη πνπ αλαδχζεθε απ‟ απηήλ. Ο ηξφπνο πνπ ν δσγξάθνο 

δίλεη κνξθή ζε φζα βιέπεη έρεη αθεηεξία ην κάηη, θαη ζηφρν λα μεπεξάζεη ηνλ θνηλφ νξαηφ 

θφζκν, φρη λα δψζεη θάηη πνπ δελ είλαη πξαγκαηηθφ, νχηε λα επηζθηάζεη ηνλ θπζηθφ θφζκν, αιιά 

λα απνδψζεη ην δηθφ ηνπ λφεκα ηνπ θφζκνπ. Ζ επηινγή φζσλ ηειηθά δσγξάθηζε, απ‟ φια φζα 

είδε, θαλεξψλνπλ κηαλ αιήζεηα, φρη κφλν γηα ηνλ θφζκν ηνπ δσγξάθνπ, αιιά θαη γηα ηνλ ίδην σο 

ππνθείκελν ηνπ νξάλ. Μέζα απφ ηα ιφγηα ηνπ Merleau-Ponty, απηφ πνπ ζπκβαίλεη είλαη πσο «ην 

ίδην ην άθσλν Δίλαη θαηαιήγεη λα θαλεξψλεη ην λφεκά ηνπ»
740

. ζα είδακε πσο ππάξρνπλ δελ 

κπνξνχλ λα δσγξαθηζηνχλ, αθφκα θαη κε ηνλ πην πηζηφ ηξφπν, γηαηί δελ κπνξεί θαλείο λα 

αληηγξάςεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Πψο λα ζπιιάβεηο ζε κηα ζηηγκή ην παξειζφλ θαη ην παξφλ 

κηαο θίλεζεο πνπ ζα εθηείλεηαη ζην κέιινλ; Αο κε μερλάκε πσο θαλέλαο πίλαθαο, φζν θαη αλ 

καο ζπκίδεη κηα πξαγκαηηθή εηθφλα, δελ απνηειεί παξά κηα εθδνρή ηεο ηδσκέλεο 

πξαγκαηηθφηεηαο, πνπ ν δσγξάθνο βίσζε θαη κεηάθεξε. Ζ χπαξμε ηνπ δσγξάθνπ αιινηψλεη ηνλ 

ηξφπν πνπ εκείο ζα αληηιακβαλφκαζηαλ, κε ηε ζεηξά καο, ηελ ίδηα πξαγκαηηθφηεηα πνπ απηφο 

έδσζε ζηνλ πίλαθα. πλεπψο ηίπνηα απφ φ,ηη δσγξαθίδεηαη δελ είλαη πην δσληαλφ απφ ηελ ίδηα ηε 

ζηηγκή πνπ ζπκβαίλεη, ζηελ ελεζηψζα εθδνρή ηνπ, θαη θακηά δσληαλή απεηθφληζε δελ καο δίλεη 

ηα πξάγκαηα φπσο ζα ηα βηψλακε, φζν πηζηή θαη αλ είλαη ε απφδνζε. Ζ ζρέζε φξαζεο θαη 

θφζκνπ έρεη κεζνιαβεηή ην ζψκα κνπ θαη, ζχκθσλα κε ηνλ Merleau-Ponty, ε φξαζε έρεη κηα 
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ηελ Α γξάθεη γηα ηνλ Cézanne πσο, δαλεηδφηαλ απφ ηηο επηζηήκεο ηελ αιήζεηα ηνπο, παξαηεξνχζε θαη έβξηζθε 

απηφ πνπ ήζειε λα δσγξαθίζεη. Με ην πνπ ην βιέκκα ηνπ ζπλαληνχζε εθείλν πνπ έςαρλε ην θπιάθηδε θαη ζπλέρηδε 

απφ θεη πνπ είρε κείλεη. Ο Merelau-Ponty, κέζα απφ ηηο καξηπξίεο ηνπ δσγξάθνπ, ζπγθξαηεί πσο: «δελ πξέπεη λα 

δηαγξάθνπκε ηα φξηα ηνπ ηνπίνπ νχηε απφ πνιχ ςειά νχηε απφ πνιχ ρακειά», νθείινπκε λα ην αλαζχξνπκε ζηελ 

νιφηεηά ηνπ. Πξηλ θηάζεη ζην ηέινο θαη ελψ έρεη ην γεσινγηθφ ηνπίν ζρεδηαζκέλν κε θάξβνπλν, ην γεκίδεη κε 

ρξσκαηηζηέο πηλειηέο δσγξαθίδνληαο απφ φιεο ηηο νπηηθέο γσλίεο ηνπ πίλαθα. Έηζη θαηαιήγεη ζε κηα εηθφλα πνπ 

«έθηαλε ζην ζεκείν ηεο πιεζκνλήο ηεο, ζπλδεφηαλ, ζρεδηαδφηαλ, ηζνξξνπνχζε, ηα πάληα έθηαλαλ, ηελ ίδηα ζηηγκή 

ζηελ σξηκφηεηά ηνπο» (βι. M. Merleau-Ponty, Η Ακθηβνιία ηνπ Cézanne, φ.π., ζ. 42). 
738

Αληίζηνηρα ν Merleau-Ponty ζην Μάηη θαη ην Πλεχκα κηιά γηα ηξείο ηξφπνπο ηνπ νξάλ ή ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο 

φξαζεο: φξαζε απφ κπξνζηά, φξαζε απφ θάησ θαη φξαζε απφ πάλσ (βι. Μ. Merleau-Ponty, Τν Μάηη θαη ην πλεχκα, 

φ.π., ζ. 110). 
739

Απηφζη. 
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δηαδνρηθή ξνή: ππάξρεη έλα πξάγκα, ππάξρεη ην πξάγκα έηζη φπσο ην βιέπσ εγψ, θαη ηέινο 

ππάξρεη ην νξαηφ έηζη φπσο ην παξνπζηάδσ. Ζ πνξεία κπνξεί λα είλαη αληίζηξνθε: ππάξρεη γηα 

κέλα θάηη νξαηφ θαη ζέισ λα ην κνηξαζηψ κε ηνπο άιινπο σο απηφ πνπ είλαη. Με ηα ιφγηα ηνπ 

Merleau-Ponty «απηή ε κεηαρψξεζε απηνχ πνπ είλαη ζε ζρέζε κ‟ απηφ πνπ βιέπνπκε θαη 

θαζηζηνχκε νξαηφ θαη απηνχ πνπ βιέπνπκε θαη θαζηζηνχκε νξαηφ ζε ζρέζε κ‟ απηφ πνπ είλαη, 

ζπληζηά ηελ ίδηα ηελ φξαζε»
741

.  

4.1.2 Σν βάζνο: έλαο ηξφπνο ηνπ νξάλ 

Ζ νληνινγηθή αληηζηνηρία κεηαμχ δσγξαθηθήο θαη ηνπ πξάγκαηνο εθεί έμσ, γηα ηνλ θηιφζνθν, 

βξίζθεηαη ζην λφεκα ηεο θξάζεο ηνπ Klee «άπηαζηνο είκαη, κέζα ζηελ ίδηα ηελ εκκέλεηα»
742

, 

θαζψο ζε απηφ ην παηρλίδη, αλ κπνξψ λα ην νλνκάζσ έηζη, πνπ κνηάδεη κε έλα θπλεγεηφ ηεο 

ίδηαο κνπ ηεο ζθηάο, δελ κπνξψ παξά θνηηψληαο ηνλ θφζκν γχξσ κνπ, θαη ηνπο άιινπο, λα 

βιέπσ ζηνηρεία απφ εκέλα. Έλαο ηξφπνο ηνπ νξάλ, θαηαιήγσ, είλαη ν ηξφπνο πνπ βιέπνπκε ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα θαη ηελ νξίδνπκε σο ηέηνηα, αθνχ πξνέξρεηαη απ‟ φζα καο παξέρεη ε φξαζε κε 

ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο. Πψο φκσο θηάλνπκε ζηνλ νξηζκφ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο˙ είλαη απιψο ν 

ρψξνο κέζα ζηνλ νπνίν πξάηηνπκε; Ο δσγξάθνο γίλεηαη μαλά ε persona ηεο εξκελείαο καο: 

θπλεγά ηελ αφξαηε φςε, ζέιεη λα μεθχγεη απφ ην πξνθαλέο, ην επηθαλεηαθφ, λα μεζθεπάζεη ηελ 

άιιε φςε ησλ πξαγκάησλ. Αλαδεηά δηαξθψο ηνλ εαπηφ ηνπ ρσξίο λα ηνλ απνρσξίδεηαη, αλαδεηά 

ην βάζνο θαη ην θάλεη γηαηί, ην βάζνο είλαη έλαο απφ ηνπο ηξφπνπο πνπ θνηηάκε ην αληηθείκελν 

κέζα ζε έλαλ ρψξν. Γηα παξάδεηγκα, ην βάζνο, γηα ηνλ Cézanne, βξίζθεηαη ζηελ εκπεηξία ηνπ 

φγθνπ, απηνχ πνπ ήδε βξίζθεηαη εδψ, ζηελ «έθξεμε ηνπ Δίλαη»
743

. Έλαο ρψξνο κπνξεί λα γίλεη 

νξαηφο κε πνιινχο ηξφπνπο, δελ εμαξηάηαη κφλν απφ ηηο δηαζηάζεηο ηνπ, αιιά θπξίσο απφ ηνλ 

ηξφπν πνπ ππάξρεη γηα εκάο. Ζ έθξεμε ηνπ Δίλαη ζπλαληάηαη ζηνπο ηξφπνπο ηνπ ρψξνπ θαη ζηε 

κνξθή. εκαζία δελ έρεη ην ζρήκα, έηζη φπσο ππάξρεη ζην ρψξν, αιιά ην ζρήκα φπσο επεξεάδεη 

ηνλ ρψξν, ν ηξφπνο πνπ ππάξρεη κέζα ζε απηφλ, αθφκα θαη εθείλν πνπ καο ζπξψρλεη λα 

θνηηάμνπκε πέξαλ ηεο έθηαζεο ηνπ. Σν ίδην ζπκβαίλεη κε ηνλ άιιν: δελ έρεη κφλν κνξθή, φςε 

θαη φγθν, αιιά κπνξεί λα κεηακνξθσζεί, λα ππάξμεη κε πνηθίινπο ηξφπνπο ζηνλ ρψξν. Γηα ηνλ 

Cézanne δελ ππάξρεη κφλν ν ρψξνο, ή κφλν απηφ πνπ βξίζθεηαη κέζα ζε απηφλ, αιιά θαη ν 

ηξφπνο πνπ εθάπηνληαη ηα δχν ηνπο: ν ρψξνο θαη ην πεξηερφκελφ ηνπ, ην πεξίβιεκα θαη ην 

βάζνο. Έηζη, βξίζθεη ηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο, πνπ δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ απφζηαζε, ηελ 

γξακκή ή ηε κνξθή, αιιά κε ην ρξψκα: δελ έρεη λφεκα λα απνδψζεη κφλν ην ζηέξεν θαη ην 

ρψξν, γηαηί «κέζα ζ‟ απηφλ ην ρψξν, κέζα ζ‟ απηφ ην πνιχ επξχ γη‟ απηά δνρείν ή πεξηέρνλ, ηα 

πξάγκαηα αξρίδνπλ λα θηλνχληαη ρξψκα κε ρξψκα, αξρίδνπλ λα γίλνληαη αζηαζή»
744

. Ο Cézanne 

αλαθαιχπηεη ην βάζνο ζην ρξψκα, ζηελ ππθλφηεηα ηνπ νξαηνχ. 

Σν ρξψκα είλαη ν ηξφπνο λα απηνπξνβιεζεί ην ζχκπαλ, θαη νη δέθηεο απηήο ηεο πξνβνιήο 

είκαζηε εκείο. ην ρξψκα κπνξνχκε λα θνηηάκε ηνλ θφζκν θαη λα ηνλ ζθεθηφκαζηε, αθφκα θαη 
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Απηφζη. 
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Βι.φ.π., ζ. 111. 
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λα αηζζαλφκαζηε εμ απνζηάζεσο πθέο. Σν ρξψκα θαλεξψλεη ην νξαηφ. πσο έγξαςε ν Klee ην 

ρξψκα είλαη «ν ηφπνο φπνπ ν λνπο καο θαη ην ζχκπαλ ζπλαληηνχληαη»
745

. Σν ρξψκα παίξλεη ηε 

ζέζε ηνπ αλάκεζα ζηηο δηαζηάζεηο, θαζψο είλαη κηα δηάζηαζε ράξε ζηελ νπνία γελληνχληαη 

«ηαπηφηεηεο, δηαθνξέο, έλα πθάδη, κηα πιηθφηεηα, έλα θάπνην πξάγκα»
746

. Γελ κπνξνχκε λα 

μέξνπκε φινπο ηνπο ηξφπνπο πνπ κπνξεί λα ππάξμεη ε δηάζηαζε ηνπ ρξψκαηνο, φπσο δελ 

μέξνπκε φινπο ηνπο ηξφπνπο ηνπ ρψξνπ. Γελ γλσξίδνπκε εθ ησλ πξνηέξσλ ηνπο ζπλδπαζκνχο 

πνπ ζα δνχκε, έηζη ζα ραξαθηεξίδακε ην ρξψκα ζαλ κηα απξνζκέηξεηε δηάζηαζε. Ο Merleau-

Ponty αλαγλσξίδεη πσο ε επηζηξνθή ζην ρξψκα (θαη ζην ρψξν), ζα καο θέξεη πην θνληά ζηα 

πξάγκαηα
747

. Μαο θαιεί λα ην αληηιεθζνχκε, φρη κε ηε ζεκαζία κηαο δηάζηαζεο πνπ πεξηβάιιεη 

ηα πξάγκαηα, θαη γη‟ απηφ γίλνληαη νξαηά ζε καο, αιιά κηαο δηάζηαζεο πνπ εθηείλεηαη πέξα απφ 

ην πξνθαλέο. ε έλαλ πίλαθα, ζε έλα έξγν ηέρλεο, εθείλν πνπ θνηηάκε δελ είλαη ε αληηγξαθή κηαο 

δψζαο εκπεηξίαο ηνπ δεκηνπξγνχ, αιιά έλαο ρψξνο απξνζδηφξηζηνο, θαη είλαη ηα ρξψκαηα πνπ 

καο κηιάλε κε ηελ θίλεζή ηνπο, πνπ κπιέθνπλ ην έλα κέζα ζην άιιν θαη καο δίλνπλ ην βάζνο 

ηνπ ρψξνπ. Σν βάζνο πνπ απεηθνλίδεηαη ζηνλ πίλαθα, νη δηαζηάζεηο ηνπ, «έξρνληαη απφ ην 

άγλσζην λα ηεζνχλ, λα βιαζηήζνπλ πάλσ ζην ζηήξηγκα ηνπ πίλαθα»
748

. Σα πξάγκαηα δελ 

ππάξρνπλ ζηελ ηέιεηα κνξθή ηνπο, έηνηκα λα ηα δεη ν δσγξάθνο γηα λα ηα απνδψζεη πηζηά ζηνλ 

πίλαθα, αιιά ππάξρνπλ σο ζηνηρεία ηεο πξαγκαηηθφηεηάο ηνπ πνπ ζα γίλνπλ βίσκα: φηαλ ν 

θαιιηηέρλεο θνηηά ηα πξάγκαηα ζηνλ θφζκν, κπνξεί λα δεη ηνλ εαπηφ κέζα ζε απηά, θαη, αλ ηα 

εθκεηαιιεπηεί, ζα θαηαλνήζεη ηελ ίδηα ηελ χπαξμε ηνπ. 

Σα πξάγκαηα πξνζθέξνπλ ηελ αληαλάθιαζε ηνπ εαπηνχ κέζα ζηνλ θφζκν: κπνξψ λα δσ ηνλ 

εαπηφ κνπ ζηνλ πίλαθα ή ζηηο ιέμεηο ηνπ ζπγγξαθέα, κπνξψ αθφκα λα δηαθξίλσ ηνλ εαπηφ κνπ 

ζηα ιφγηα ην άιινπ ή λα δηαθξίλνκαη ζε απηά. ηνλ πίλαθα, ν νπνίνο είλαη έλα νξαηφ θνηλφ 

ζεκείν γεκάην αφξαηα λνήκαηα, πξνβάιιεηαη έλα ζχλνιν πξαγκάησλ, θαη ν ηξφπνο κε ηνλ 

νπνίν απηά ππάξρνπλ. πσο είδακε, κηα εηθφλα δελ θξίλεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ δσγξάθνπ λα 

κηκεζεί απηφ πνπ βιέπεη, αιιά ζηνλ ηξφπν πνπ ζα θάλεη ηα πξάγκαηα λα ππάξμνπλ ζηελ αιήζεηα 

ηνπ ίδηνπ. πσο ε ηθαλφηεηα ηνπ ζπγγξαθέα δελ θξίλεηαη απφ ηνλ φγθν ηνπ έξγν ηνπ, αιιά απφ 

ηελ πνηφηεηα ηνπ ιφγνπ ηνπ, (θαη) απφ ηελ αληαπφθξηζε πνπ έρεη ζην αλαγλσζηηθφ θνηλφ. Ο 

θαιιηηέρλεο, ζηε ζέα ηνπ θφζκνπ, αληηιακβάλεηαη ηελ νξαηή θχζε ηνπ θαη ηε ζηηγκή ηεο λέαο 

ζπλάληεζήο ηνπ κε ηνλ θφζκν ελψλεη ην ρξψκα κε ηνλ θακβά, δίλνληαο ην βάζνο ηεο πξψηεο 

εκπεηξίαο, κηα άλαξζξε θξαπγή πνπ «μππλά κέζα ζηελ θνηλή φξαζε ησλ θνηκψκελσλ δπλάκεσλ 

έλα κπζηηθφ πξνγελέζηεξεο χπαξμεο»
749

. Πξψηε εκπεηξία, άλαξζξε θξαπγή, θνηκψκελεο 

δπλάκεηο, κπζηηθφ ηεο χπαξμεο: φια θαλεξψλνπλ έλα βάζνο, έλα «ππφ» πνπ ππάξρεη θάησ απ‟ 

ηελ επηθάλεηα ή θαιχηεξα πίζσ απφ απηήλ –ή θαη κέζα ζε απηήλ. Σν ίδην ην δηαθαλέο είλαη 

αθξηβψο απηή ε ζαθήλεηα πνπ ράλεηαη θαζψο ηελ επηθαιχπηνπλ. Ο θαιιηηέρλεο, σο κέηνρνο ηεο 

νξαηφηεηαο, θαιείηαη λα βξεζεί θάησ απ‟ ηελ επηθάλεηα, λα αλαθαηέςεη ηηο κλήκεο, λα βξεη ηελ 

πξψηε εκπεηξία, ηηο ιέμεηο πνπ έκεηλαλ ζησπέο, θαη λα αλαηαξάμεη ηε ξνή ηεο ίδηαο ηνπ ηεο 
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χπαξμεο. Θα ηα θαηαθέξεη εθθξάδνληαο ην νξαηφ, κηιψληαο γηα ηνλ θφζκν πνπ αλαθαιχπηεη, 

δειψλνληαο ην αφξαην κε ρξψκαηα ζηνλ θακβά ή ζεκεία πάλσ ζην ραξηί, αθήλνληαο ην 

απνηχπσκά ηνπ ζε φ,ηη ηνλ πεξηβάιιεη. Ο DaVinci, γηα παξάδεηγκα, δελ έκεηλε ζηελ ηζηνξία 

επεηδή πέξαλ ησλ έξγσλ ηνπ είρε κηα δχζθνιε δσή, αιιά γηαηί κεηέθξαζε ην βίσκα ζε ηέρλε: 

ρξεζηκνπνίεζε ηε δσγξαθηθή σο κέζνλ εξκελείαο ηεο δσήο ηνπ. Γελ είλαη ζπνπδαίνο δσγξάθνο, 

γηαηί δελ ήηαλ αξηηκειήο «αιιά γηαηί ζπγθξφηεζε σο ιαιηά ηελ ζσκαηηθή ή δσηηθή θαηάζηαζή 

ηνπ»
750

. Δίπε, κέζσ ηεο δσγξαθηθήο, φζα έδεζε κε ην ζψκα ηνπ, φ,ηη βίσζε σο νξψλ θαη νξαηφ 

ππνθείκελν. ζα ηνπ ζπλέβεζαλ δελ αλήθνπλ ζε κηαλ άιιε πξαγκαηηθφηεηα, φζα δσγξάθηζε 

εκπλεπζκέλνο απφ ηα βηψκαηά ηνπ δελ ηνλ ζέηνπλ εθηφο πξαγκαηηθφηεηαο, αιιά ρξεηάζηεθε λα 

πάξεη απφζηαζε απφ ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ πεγαίλνληαο πίζσ ζηηο πξψηεο εκπεηξίεο πνπ ηνλ 

ζηηγκάηηζαλ. Σν πέξαζκα απφ „ηελ ηάμε ησλ γεγνλφησλ‟ ζηελ „ηάμε ηεο έθθξαζεο‟ ιακβάλεη 

ρψξα ζηνλ ίδην ηνχηνλ θφζκν. ,ηη ππήξμε δπλαηφ αίζζεκα -πφλνο, πάζνο, νξγή, κίζνο, έξσηαο -

δηαπεξλά ηελ έθθξαζή καο. Δίλαη κέζα καο, γηαηί ηα βηψζακε, θαη ιεηηνπξγνχλ δηακνξθψλνληαο 

ηηο ζρέζεηο καο κε φζα θνηηάκε ζηνλ θφζκν. ζν θαη αλ ν ζπκφο μεζπκάλεη, ην πάζνο ζβήζεη, ε 

νξγή θαηαιαγηάζεη ή ν έξσηαο αιιάμεη κνξθή, ζα ππάξρνπλ ζηελ χπαξμή κνπ, είλαη ζηνηρεία 

πνπ δηακφξθσζαλ θαη δηακνξθψλνπλ ηε δσή κνπ. Σν παξειζφλ κνπ ζα κέλεη γηα φζν δσ ελεξγφ 

ζην παξφλ, θαη ζα ηξνθνδνηεί ην κέιινλ κνπ. 

Ζ ζρέζε κνπ κε ην παξειζφλ είλαη ζαλ ηε ζρέζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηγξάκκαηνο κε ην 

πεξηερφκελφ ηνπ: απηφ πνπ είκαη ηψξα, θαη θαλεξψλσ κε ηηο πξάμεηο κνπ, έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζε 

φζα ήδε έπξαμα, δεκηνχξγεζα ή δελ έθαλα. πλαληψ ηνλ εαπηφ κνπ ζε θάζε νξαηφ πνπ κνηάδεη 

γλψξηκν, ή κε πξνθαιεί λα ην θνηηάμσ πην πξνζεθηηθά. Απηφ πνπ βιέπσ κε θνηηά ζηελ 

αληαλάθιαζε ηνπ, θαη κε ηε ζεηξά κνπ ην θνηηψ επεηδή αληαλαθιάηαη. ,ηη πεξηβάιιεη ην 

πεξηερφκελν απηνχ ηνπ πξάγκαηνο ην θάλεη ζε κέλα νξαηφ, δελ αξθεί φκσο γηα λα κνπ ην δψζεη 

ζηελ πιήξε κνξθή ηνπ. Σν θνηηψ κελ ράξε ζην πεξίβιεκα, φκσο ππάξρεη ζπγρξφλσο εμαηηίαο 

απηνχ πνπ θιείλεη κέζα ηνπ. Σν πεξηερφκελν δίλεη ζηαζεξφηεηα, φγθν, έθηαζε θαη βάζνο. Σν 

λεξφ ηεο πηζίλαο είλαη έλα θαιφ παξάδεηγκα: ν Merleau-Ponty μεθηλά απφ ηελ ζέζε πσο ην λεξφ 

δελ ππάξρεη κέζα ζηελ πηζίλα αιιά θαηνηθεί ζ‟ απηήλ
751

. Σα κάηηα καο είλαη ζαλ ην λεξφ ηεο 

πηζίλαο: αληαλαθινχλ φζα ηα πεξηβάιινπλ, ηα ηνηρψκαηα, ηνλ ήιην ή ηα θππαξίζζηα πνπ 

θαζξεθηίδνληαη ζ‟ απηφ, αιιά δελ είλαη νχηε ηα ηνηρψκαηα, νχηε ε αληαλάθιαζε ηνπ ήιηνπ. Γελ 

βιέπσ κφλν φζα ππάξρνπλ, αιιά βιέπσ επηπιένλ απηφ πνπ αληαλαθιά ηνλ εαπηφ ηνπ ζηα κάηηα 

κνπ, θνηηψ ηα θππαξίζζηα θαη ηελ αληαλάθιαζή ηνπο ζην λεξφ πνπ ηα παξακνξθψλεη. Ζ 

παξακφξθσζε είλαη άιινο έλαο ηξφπνο πνπ ππάξρνπλ˙ πνπ κπνξνχλ λα ππάξμνπλ. Σν λεξφ, ην 

ζηνηρείν ηεο αληαλάθιαζεο, δελ είλαη ην πεξηερφκελν ησλ αληαλαθιάζεψλ ηνπ, αιιά είλαη απηή 

ε δπλαηφηεηα αιιαγήο ηεο φςεο ησλ πξαγκάησλ. Ζ αληαλάθιαζε θάλεη ηα πξάγκαηα λα 

ζπλαληνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο κε λέν ηξφπν, ην λεξφ «ζηέιλεη (ζηα πξάγκαηα πνπ ζπλαληά) ηελ 
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ηε δσγξαθηθή αθφκα θαη αλ κάζνπκε θάησ απφ πνηεο ζπλζήθεο δσγξαθίζηεθε ν πίλαθαο απηφο δελ ζα πάςεη λα 

ππάξρεη σο απφδνζε εθείλεο ηεο ζηηγκήο, «δελ ζα αληηθαηαζηήζεη κελ πνηέ ηελ εκπεηξία ηνπ ίδηνπ ηνπ έξγνπ» αιιά 

κπνξεί λα βνεζήζεη εκάο λα ην δνχκε έηζη φπσο ην βίσζε ν θαιιηηέρλεο. Αλ πξνζπαζήζνπκε λα κπνχκε ζηε ζέζε 

ηνπ δσγξάθνπ, ηφηε ζα δνχκε πσο ην έξγν ηνπ έξρεηαη σο απάληεζε φζσλ έδεζε θαη πσο απφ ην ζψκα ηνπ κέρξη 

ηνλ κεγαιχηεξν ερζξφ ηνπ, νη πίλαθέο ηνπ είλαη απηνί πνπ ηνπ επηηξέπνπλ λα ιέεη πσο δσγξαθίδεη (βι. φ.π., ζ. 103). 
751

Βι. φ.π., ζ. 101. 
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ελεξγφ θαη δσληαλή νπζία ηνπ»
752

. Δλ ηέιεη, ην βάζνο, ν ρψξνο θαη ην ρξψκα απνηεινχλ ηνπο 

βνεζεηηθνχο παξάγνληεο εληνπηζκνχ απηήο ηεο „εζσηεξηθήο δσνγφλεζεο‟, ηεο αθηηλνβνιίαο ηνπ 

νξαηνχ
753

.  

4.1.3 Ζ γξακκή θαη ν ρψξνο 

Μνηάδεη ε δσγξαθηθή, ζηα κάηηα ηνπ Merleau-Ponty, κηα κηθξνγξαθία ηεο δσήο: ρξψκα, 

πεξίβιεκα, φξηα, μεπέξαζκα νξίσλ. Ζ αιήζεηα ηεο δσγξαθηθήο κηιά γηα γξακκέο πνπ δελ 

ππάξρνπλ φπσο ηηο βιέπνπκε, δελ έρνπλ θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ζέζε εληφο ηνπ ρψξνπ. ην ΜΠ, ν 

Merleau-Ponty δίλεη, θαηά ηε γλψκε κνπ, ηελ απάληεζε γηα ηα πξάγκαηα κέζα ζην ρψξν: 

«βξίζθνληαη πάληνηε εδψζε ή εθείζελ ηνπ ζεκείν απφ ην νπνίν θνηηάδεη θάπνηνο, (…) 

βξίζθνληαη πάληνηε αλάκεζα ή πίζσ απ‟ απηφ ην νπνίν θαζειψλεη θαλείο ην βιέκκα ηνπ»
754

. Οη 

γξακκέο δελ είλαη ηα πξάγκαηα πνπ θνηηάκε, νχηε ηα πεξηγξάθνπλ (κε ηε δηπιή ζεκαζία ηεο 

ιέμεο). Σα πξάγκαηα ππάξρνπλ απφ κφλα ηνπο, θαη φηαλ εκείο ηα θνηηάκε είλαη γηαηί καο έρνπλ 

γίλεη νξαηά εληφο ηνπ πιαηζίνπ κέζα ζην νπνίν εκθαλίδνληαη. Ο ρψξνο ηα πιαηζηψλεη θαη ππήξρε 

πξηλ απ‟ απηά. Έηζη νη δσγξάθνη είλαη ειεχζεξνη λα ραξάδνπλ ηηο γξακκέο ηνπ φπσο πηζηεχνπλ, 

ψζηε λα θάλνπλ νξαηά ηα πξάγκαηα εληφο ηνπ ρψξνπ, γηαηί ρσξίο ηε γξακκή, ην ρξψκα δελ ζα 

είρε πνπ λα αθνπκπήζεη. πσο δηεπθξηλίδεη ιίγν πην θάησ, ν θηιφζνθνο, «ε γξακκή δελ κηκείηαη 

πιένλ ην νξαηφ, „θαζηζηά νξαηφ‟, απνηειεί ην ζρεδηάγξακκα κηαο γέλλεζεο ησλ πξαγκάησλ»
755

. 

Αλ αλαξσηεζνχκε ηη είλαη απηφ πνπ θαζίζηαηαη νξαηφ ε απάληεζε δίλεηαη σο εμήο: πξψηα απ‟ 

φια θαζηζηά νξαηφ ηνλ ίδην ηεο ηνλ εαπηφ. Σν είλαη ηεο, ηνλ ηξφπν απηνχ πνπ είλαη, δειαδή ηνλ 

ηξφπν πνπ έρεη ε ζπγθεθξηκέλε γξακκή λα θηλείηαη ζην ρψξν. Ζ γξακκή θέξεη καδί ηεο έλα 

ρψξν πνπ δελ είλαη απιψο έλα νπδέηεξν πιαίζην, αιιά δηαζέηεη έλα χθνο˙ φρη απιψο ε γξακκή, 

αιιά ν ίδηνο ν ρψξνο πνπ απηή εηζεγείηαη, δηαζέηεη χθνο. Ζ ζεκαζία ηεο γξακκήο έρεη 

πξνεθηάζεηο: ε αθεηεξία ηεο πξνκελχεη κηα πνξεία, ε νπνία κπνξεί λα πάξεη πνηθίιεο κνξθέο, 

λα γίλεη έηζη ή αιιηψο, ζε θάζε πεξίπησζε φκσο ζα ππάξμεη. Ζ πνξεία ηεο γξακκήο θξχβεη 

επηινγέο, φπσο νη ιέμεηο πνπ πεξηκέλνπλ αλείπσηεο. Κάζε ζεκείν πνπ ελψλεηαη κε έλα άιιν, θαη 

ζρεκαηίδεη ηελ γξακκή, ζεκαηνδνηεί ηνλ εαπηφ ηεο, ε πνξεία πνπ αθνινπζεί ελψλεη ην παξειζφλ 

κε ην κέιινλ ηεο. Κξχβεη απηή ε ζέζε ην ζηνηρείν ηεο ελδερνκεληθφηεηαο; Αλ ε γξακκή ζηξαθεί 

πξνο κηα θαηεχζπλζε αιιάδεη ε πνξεία ηεο, ην λφεκά ηεο, πάληα φκσο θνπβαιά ηελ ηζηνξία ηεο, 

ην ζεκείν εθθίλεζεο ηεο χπαξμήο ηεο βξίζθεηαη εθεί. Ή κάιινλ, φρη απιψο ην ζεκείν 

εθθίλεζεο, αιιά ν ηξφπνο πνπ μεθηλά, ην πψο πξνρσξά, απφ ηε ζηηγκή πνπ αξρίδεη λα γίλεηαη 

γξακκή θέξεη έλα νξηζκέλν χθνο. Σν πεξίγξακκα ελφο ζρεδίνπ, ε πνξεία δειαδή πνπ αθνινπζεί 

ε γξακκή, θαη ζρεκαηίδεη κηα εηθφλα ζηνλ θακβά, δελ είλαη κφλν ην νξαηφ ζρήκα πνπ αθήλεη 

ζην ηέινο, αιιά είλαη κηα «νξηζκέλε αληζνξξνπία δηεπζεηεκέλε κέζα ζηελ αδηαθνξία ηνπ 
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Απηφζη. 
753

Σα εθθξαζηηθά εξγαιεία είλαη πνιιά γηα ηνλ δσγξάθν θαη καδί κε ην βάζνο, ην θψο θαη ην ρξψκα έξρεηαη λα 

πξνζηεζεί ε γξακκή, κηα αθφκε δεκηνπξγηθή δηάζηαζε. Σν γεγνλφο πσο έλαο δσγξάθνο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη 

ηέρλε ζε πίλαθα ρσξίο ρξψκα θαη πηλειηέο έθαλε ηνπο νπαδνχο ηεο ζχγρξνλεο δσγξαθηθήο λα πηζηέςνπλ ζηηο 

ηζνδπλακίεο πέξαλ ησλ θνηλψλ ελλνηψλ θαη λα ζπάζνπλ «ηελ πξνζθφιιεζή ηνπο ζην πεξίβιεκα ησλ πξαγκάησλ 

(βι. απηφζη). 
754

Βι. φ.π., ζ. 102.  
755

Βι. φ.π., ζ. 103. 
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ιεπθνχ ραξηηνχ», καο δίλεη κηαλεμσηεξηθφηεηα πνπ είλαη γεκάηε θαη μέρσξε απφ ηα άιια 

αληηθείκελα, καο παξνπζηάδεη ην πξάγκα ρσξίο λα γίλεη κίκνο ηνπ. ηαλ ην πξάγκα κεηαθεξζεί 

ζην ραξηί επηηειείηαη κηα δηαδηθαζία αιιαγήο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εθείλν βξίζθεηαη θαη 

γίλεηαη νξαηφ εληφο ηνπ ρψξνπ
756

. 

ηε ΦΑ ν Γάιινο θηιφζνθνο γίλεηαη πην ζπγθεθξηκέλνο, γξάθνληαο γηα φζα κπνξνχλ λα 

ππάξμνπλ σο νξαηά ζεκεία, θαη εληάζζεη ζην ζέκα ηνπ νξαηνχ ηε γιψζζα θαη ην λφεκα. Κάπνην 

εξέζηζκα, π.ρ. ην θφθθηλν ρξψκα, δελ ππάξρεη απιψο ζαλ κηα πιεξνθνξία, αιιά αληηπξνζσπεχεη 

θάηη γηα εκέλα, δελ αληηζηνηρεί ζε έλα „αιεζηλφ θνκκάηη‟ ηεο αληίιεςήο κνπ, αιιά θέξεη έλα „εθ 

πξνζέζεσο κέξνο‟
757

. Ζ καηηά κνπ δελ αθνκνηψλεηαη, δελ γίλεηαη έλα κε ηα φξηα ή ηα ζεκεία, 

αιιά ηα θαιχπηεη θαη ηα ειέγρεη. ηαλ θνηηάδσ έλα ζρήκα, π.ρ. έλαλ θχθιν, ίζσο αλαγλσξίδσ 

ζε απηφ κφλν ηηο εληππψζεηο ησλ ζεκείσλ πνπ απνηεινχλ κέξε ηνπ φινπ, ρσξίο ηα νπνία φκσο 

δελ ζα είρα ην ζρήκα. Κάζε αηζζεηεξηαθή εληχπσζε «παξακέλεη πάληα απηφ πνπ είλαη, κηα 

ηπθιή επαθή, έλα εληχπσκα, ην δε ζχλνιν γίλεηαη «φξαζε» θαη δηακνξθψλεη κπξνζηά καο έλαλ 

πίλαθα»
758

. Βιέπσ ηνλ πίλαθα θαη δελ δηαθξίλσ ηα εληππψκαηα έλα πξνο έλα, γηαηί ε φξαζε έρεη 

κλήκε, ή, φπσο ην πεξηγξάθεη ν Merleau-Ponty, ην κάηη πεγαίλεη κε κεγάιε ηαρχηεηα απφ ην έλα 

ζην άιιν, έηζη απηφ πνπ θνηηάδσ είλαη ν πίλαθαο θαη φρη νη γξακκέο θαη νη πηλειηέο κηα πξνο κηα. 

Σν ζεκείν, κε ηε γεσκεηξηθή έλλνηα, δελ είλαη πνηέ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ζεκείν: δελ ππάξρεη 

νχηε ζηηγκή σο ζεκείν. Δίλαη κάιινλ ε έλαξμε ηεο εθδίπισζεο κηαο γξακκήο, ελφο ηξφπνπ 

γξακκηθφηεηαο. Σν ζεκείν είλαη πάληα κηα γξακκή ελ ηε γελέζεη ηεο, δειαδή ε απηή δπλαηφηεηα 

ελφο ηξφπνπ λα πξνρσξήζεη ε γξακκή πνπ κφιηο μεθίλεζε.  

Ο Merleau-Ponty δίλεη ην παξάδεηγκα ησλ ηξηψλ ζεκείσλ Α, Β θαη Γ ηα νπνία ελψλνληαη κε 

κηα λνεηή γξακκή, «θαη απηή ε ζπλχπαξμε, (…), είλαη απιψο ην άζξνηζκα ησλ ρσξηζηψλ 

ππάξμεψλ ηνπο»
759

. Αθφκα θαη ην θελφ πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ ζεκείσλ κπνξεί λα δηαλπζεί θαη 

λα επηλνεζεί, ρσξίο λα ππάξμεη θάηη νξαηφ πνπ λα ηα ζπλδέεη, πξάγκα πνπ γηα ηνλ εκπεηξηζηή 

δελ κπνξεί λα ζπκβεί αθνχ γη‟ απηφλ ε ζπλείδεζε δελ κπνξεί λα ζπκπιεξψζεη ηνπο φξνπο ηεο 

εληχπσζεο. Κάζε ζηνηρείν Α, Β θαη Γ έρεη ην δηθφ ηνπ ζεκείν, ην νπνίν θαη δχλακαη λα 

αλαγλσξίζσ θνηηψληαο ηε γξακκή, φκσο, δελ ζπγθξαηψ σο εηθφλα ηα ηξία ζηνηρεία, αιιά ην 

ζχλνιν πνπ απηά νξίδνπλ - θαη φρη ην πέξαζκα απφ ην Α ζην Β, απφ ην Β ζην Γ. Ο Merleau-

Ponty ζεκεηψλεη πσο, φηαλ κηιψ γηα πεξίγξακκα δελ είλαη απαξαίηεην πσο αθνινπζψ ηα 
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Βι. φ.π., ζζ. 104-105. 
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«Σν ζρήκα δελ είλαη παξά έλα άζξνηζκα πεξηνξηζκέλσλ νξαηψλ ζέζεσλ θαη ε ζπλείδεζε γηα ην ζρήκα είλαη κηα 

ζπιινγηθή νληφηεηα» (βι. Μ. Merleau-Ponty, Phenomenology of perception, φ.π., ζ. 16).  
758

Δδψ κνπ δίλεηαη ε εληχπσζε πσο ν Merleau-Ponty κηιά γηα ηνλ νξίδνληα θαη φρη γηα ηνλ πίλαθα σο ηέηνηνλ, 

σζηφζν αλαιχεη ηνλ φξν εληππψκαηα θαη πεξίγξακκα. Ο Merleau-Ponty ζπλερίδεη απφ ην πην πάλσ ζεκείν 

γξάθνληαο γηα ην πεξίγξακκα πσο εκθαλίδεηαη σο ην ζχλνιν ηεο πξφζζεζεο ησλ ηνπηθψλ νξάζεσλ «θαη ε 

ζπλείδεζε ελφο πεξηγξάκκαηνο είλαη έλα ζπιινγηθφ νλ. Σα αηζζεηά ζηνηρεία απφ ηα νπνία είλαη θηηαγκέλν δελ 

κπνξνχλ λα ράζνπλ ηελ αδηαθάλεηα πνπ ηα πξνζδηνξίδεη σο αηζζεηά θαη λα αλνηρηνχλ ζε κηα ελδνγελή δηαζχλδεζε, 

ζε έλαλ θνηλφ λφκν ζπγθξφηεζεο» (βι. Μ. Merleau-Ponty, Φαηλνκελνινγία ηεο αληίιεςεο, φ.π., ζ. 58).  
759

«(…) ε ζέζε ηνπ Α, έπεηηα ε ζέζε ηνπ Β, έπεηηα ε ζέζε ηνπ Γ. πκβαίλεη θακηά θνξά ν εκπεηξηζκφο λα 

εγθαηαιείπεη απηή ηελ αηνκηζηηθή γιψζζα θαη λα κηιά γηα ζπκπαγή θνκκάηηα ρψξνπ ή δηάξθεηαο, λα πξνζζέηεη 

ζηελ εκπεηξία ησλ πνηνηήησλ κηα εκπεηξία ησλ ζρέζεσλ. Απηφ δελ αιιάδεη ηίπνηα ζηε ζεσξία ηνπ» (βι., φ.π., ζ. 

59). 
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δεδνκέλα πνπ έρσ απηή ηε ζηηγκή, αιιά ηα πξνυπάξρνληα, ηα νπνία εληζρχνπλ απηφ ην νπνίν 

έρσ ηψξα κπξνζηά ζηα κάηηα κνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ θφθθηλε θειίδα ή ηα ηξία ζεκεία 

ζην ρψξν πνπ αλαθαινχλ παξφκνηεο δηαηάμεηο. Ο θηιφζνθνο νλνκάδεη απηή ηελ αλάθιεζε ζηηο 

πξνγελέζηεξεο εκπεηξίεο πνπ κνπ δίλνπλ ην νξαηφ πξηλ νινθιεξσζεί «ζπλεηξκφ ησλ ηδεψλ»
760

. 

Ζ νκνηφηεηα νδεγεί ζηνλ ζπλεηξκφ, φπσο ηα ηφμα ηνπ θχθινπ πνπ είλαη ίδηα ην έλα κε ην άιιν. 

πλεπψο, ην ζρήκα δελ είλαη κφλν ην άζξνηζκα ησλ δεδνκέλσλ πνπ κπνξψ λα δηαθξίλσ, αιιά 

θαη νη αφξαηεο ή λνεηέο ζπλδέζεηο πνπ εκθαλίδνληαη ζηα κάηηα κνπ σο νξαηέο, ελψ δελ είλαη 

ηέηνηεο. πσο γξάθεη ζηελ ΠΚ, νη ηδέεο κπνξνχλ λα θσηίζνπλ ηελ αδηαθάλεηα ησλ γεγνλφησλ
761

, 

θαη λα καο βνεζήζνπλ λα δνχκε φζεο ζπλδέζεηο δελ έγηλαλ αθφκα θαλεξέο. 

4.1.4 Αληίιεςε θαη κλήκε 

Ο Merleau-Ponty επηζηξέθεη ζηελ πξνεγνχκελε εκπεηξία, δειαδή, ζηε γλψζε γηα ην λφεκα 

ηεο ιέμεο. Ζ ιέμε κπνξεί λα δψζεη λφεκα κέζα απφ ηελ πξνεγνχκελε εκπεηξία ηελ νπνία 

αλαθαιψ, ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη αηζζήζεηο καο ην εληζρχνπλ, αθφκα θαη κέζα 

ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πιαίζην. Ζ γιψζζα κπνξεί λα βξεη ην λφεκα ζε έλαλ ηξφπν ηνπ 

αηζζάλεζζαη (sentir)
762

. κσο ε αίζζεζε έρεη κλήκε, φπσο ε ιέμε πνπ θέξεη θάπνην λφεκα γηα 

ην αληηιεπηφ, φπσο γξάθεη ν Merleau-Ponty, «δελ είλαη παξά έλα ζχκπιεγκα εηθφλσλ νη νπνίεο 

μεθηλνχλ λα επαλεκθαλίδνληαη ρσξίο ιφγν»
763

. Ζ απινχζηεξε εηθφλα ή αίζζεζε βξίζθεηαη ζε 

φια απηά πνπ γίλνληαη θαηαλνεηά ζηηο ιέμεηο, απηέο αλαδεηάκε ζηελ πξψηε κνξθή ηνπο, γηαηί νη 

έλλνηεο είλαη ν πεξίπινθνο δξφκνο ηνπ νξηζκνχ ηνπο, θαη, φπσο απφ κφλεο ηνπο είλαη 

αλέθθξαζηεο αθφκα εληππψζεηο, ε θαηαλφεζε ηνπο είλαη κηα απάηε ή κηα εληχπσζε. Ο Merleau-

Ponty ζηε ΦΑ δηεπθξηλίδεη πσο, ε γλψζε πνπ ιακβάλνπκε απφ ηελ αίζζεζε θαη ηηο εηθφλεο 

έξρεηαη κέζα ζε έλα λνεκαηηθφ πιαίζην, θαη ε ζεκαζία ηνπ αληηιεπηνχ, αλεμάξηεηα απφ ην 

απνηέιεζκα ηεο ζρέζεο, είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πξνυπφζεζε φισλ ησλ ζρέζεσλ. Ζ 

αληίιεςε είλαη ν ηξφπνο πνπ βιέπνπκε ηα πξάγκαηα θαη ηηο ζρέζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη κε 

απηά, θαζψο κπνξεί λα αθνινπζήζεη ηε ξνή, αιιά θαη λα επηζηξέςεη ζε πξνεγνχκελεο 

θαηαζηάζεηο πνπ δεκηνχξγεζαλ ηηο ηζρχνπζεο ζρέζεηο θαη λνήκαηα. Δμ‟ άιινπ «ην αληηιεπηφ 

καο πεδίν είλαη θηηαγκέλν απφ „πξάγκαηα‟ θαη „ηα δηαζηήκαηα κεηαμχ ησλ πξαγκάησλ‟»
764

. Σα 

αληηθείκελα είλαη ζε θίλεζε, κε ηε ζεκαζία ηεο αιιαγήο, αθνχ ε ξεπζηφηεηα ηνπ θφζκνπ, αιιά 

θαη ηεο δηθήο καο χπαξμεο, ηα επεξεάδεη. Αλ θάλνπκε κηα πξνζπάζεηα λα δνχκε ηη ζπκβαίλεη 

ζηα δηαζηήκαηα κεηαμχ ηνπ ζψκαηφο καο θαη ησλ άιισλ πξαγκάησλ, ηφηε δελ κηιάκε γηα «ηα 

ίδηα πιηθά δηαθνξεηηθά δνζκέλα, ηηο ίδηεο αηζζήζεηο δηαθνξεηηθά ζπζρεηηζκέλεο, ην ίδην θείκελν 

επηθνξηηζκέλν κε άιιν λφεκα, ηελ ίδηα χιε ζε άιιε θφξκα, αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα (γηα) 

έλαλ άιιν θφζκν»
765

. Ζ απφζηαζε κεηαμχ ηνπ ζψκαηφο κνπ θαη ηνπ νξαηνχ θφζκνπ 
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Φέξλεη ζηελ επηθάλεηα ηελ πξνεγνχκελε εκπεηξία, μαλαζηήλεη «κφλν εμσγελείο δηαζπλδέζεηο» θαη ηνλ νξίδεη σο 

κηα εμσηεξηθή δηαζχλδεζε θαη ν ιφγνο είλαη γηαηί ε πξσηαξρηθή εκπεηξία είλαη θαζαξή, είλαη ε βάζε ησλ επφκελσλ 

εκπεηξηψλ αιιά ε ίδηα δελ πξνήιζε, δελ πεξηιακβάλεη άιιεο (βι. απηφζη). 
761

Βι. Μ. Merleau-Ponty, Η Πξφδα ηνπ θφζκνπ, φ.π.,ζ. 36. 
762

Βι. Μ. Merleau-Ponty, Phenomenology of perception, φ.π., ζ. 17. 
763

Απηφζη. 
764

Βι. φ.π., ζ. 18. 
765

Απηφζη. 
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απνθαιχπηεη ζε κέλα έλαλ άιιν θφζκν, κέζα ζε απηφλ πνπ ήδε θνηηψ. Αλ αληηιακβαλφκαζηε 

έλα ζχλνιν ζαλ έλα πξάγκα, ηφηε ε αλαιπηηθή ζηάζε κπνξεί λα δηαθξίλεη ηελ νκνηφηεηα ή ηελ 

εγγχηεηα, φκσο ην δεηνχκελν παξακέλεη ε πξψηε επαθή. Γηα λα κπνξέζνπκε λα έρνπκε κηα 

θαζαξή πεξηγξαθή
766

, κηα επηζηξνθή ζηελ πξψηε ζπλάληεζε, θαηαλννχκε πσο ην φινλ σο 

ζχλζεζε δελ επηζθηάδεηαη απφ θάπνηαλ νκνηφηεηα ηνχηνπ θαη ηνπ άιινπ.  

ην πξψην θεθάιαην είρα θεληξηθφ ζέκα ηελ αληίιεςε, θαη ζην ηειεπηαίν αλαθέξνκαη ζηελ 

φξαζε, ρσξίο σζηφζν λα θαηαθέξλσ λα αθήζσ έμσ ηελ πξψηε. Ο ιφγνο είλαη ν εμήο: ε 

ηθαλφηεηά κνπ λα αληηιακβάλνκαη δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ εκπεηξία πιήζνπο εληππψζεσλ, νη 

νπνίεο είλαη ζπλδεδεκέλεο κε ηηο αλακλήζεηο, πνπ είλαη ηθαλέο λα ηηο δεζκεχζνπλ. 

Αληηιακβάλνκαη ζεκαίλεη βιέπσ. ηέθνκαη κπξνζηά απφ έλα ζχλνιν δεδνκέλσλ θαη κηα 

εζσηεξηθή, έκθπηε λνεκαηνδφηεζε, ρσξίο ηελ νπνία θακία αλάκλεζε δελ ζα ήηαλ ηθαλή λα 

εκθαληζηεί -ζπλδέεη εκέλα κε ηνλ θφζκν θαη ηα πξάγκαηα
767

. Σν λα ζπκάζαη δελ είλαη αλάθιεζε 

ηνπ παξειζφληνο, δε ζεκαίλεη πσο θέξλεηο ζην πξνζθήλην ηεο ζπλείδεζεο κηα εηθφλα πνπ ήδε 

ππάξρεη˙ ζπκάκαη ζεκαίλεη κπαίλσ βαζηά κέζα ζηνλ νξίδνληα ηνπ παξειζφληνο, θαη κπνξψ λα 

δηαρσξίζσ ηα πξννπηηθά εθαπηφκελα βήκαηα κέρξη λα θηάζσ ζηηο εκπεηξίεο, νη νπνίεο ηα 

πξνζδηνξίδνπλ, θαη επηζπκψ λα ηα απαιιάμσ απφ ηηο ρξνληθέο ηνπο ξπζκίζεηο. πλεπψο, «ην λα 

αληηιακβάλεζαη δελ είλαη ην λα ζπκάζαη»
768

. Δλ ηέιεη, θνπβαιψ κηα εζσηεξηθή αληίιεςε ηελ 

νπνία δελ κπνξψ λα απνρσξηζηψ θαη ε νπνία ελεξγνπνηείηαη ζε θάζε νηθείν εξέζηζκα. Δπίζεο, 

ππάξρνπλ ηα εμσηεξηθά ζεκεία ηα νπνία απνδεηθλχνπλ πσο ν θφζκνο είλαη εθεί γηα λα κε 

ζπξψρλεη ζηε ζθέςε, αθξηβψο γηαηί, γηα λα ζθεθηψ, επηζηξέθσ ζε απηφλ ηνλ νξαηφ θαη θπζηθφ 

θφζκν. Ο θνηλφο θφζκνο είλαη ε πεγή, ν ππξήλαο ή, φπσο γξάθεη ν Merelau-Ponty, είλαη ε 

παηξίδα ησλ ζθέςεψλ καο
769

. Δθείλν πνπ πξνηείλεη, επεξεαζκέλνο απφ ηνλ Koffka
770

, είλαη λα 

επαλεμεηάζνπκε ηνλ ηξφπν πνπ βιέπνπκε ηνλ θπζηθφ θφζκν, ψζηε λα κελ ηνλ κπεξδεχνπκε κε 

ην επηζηεκνληθφ αληηθείκελν. πσο δηεπθξηλίδεη ζηε ΦΑ «βιέπσ, […], ζεκαίλεη έρσ ρξψκαηα ή 

θψηα, αθνχσ ζεκαίλεη έρσ ήρνπο, αηζζάλνκαη ζεκαίλεη έρσ πνηφηεηεο», θαη νη αηζζεηεξηαθέο 

αληηιήςεηο κνπ δελ είλαη εληππψκαηα, είλαη θαηαθηήζεηο ή φπσο ηηο νλνκάδεη είλαη «αηζζεηέο 

νληφηεηεο»
771

. Σν ρξψκα θαη νη ζπιιαβέο, νη ήρνη, είλαη ηδηφηεηεο ησλ αληηθεηκέλσλ. Ζ πνηφηεηα, 
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Βι. φ.π., ζ. 19. 
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Σν θελφ πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηνπ δνζκέλνπ θαη ηνπ ελζπκήκαηνο πνπ πξνθχπηεη κε ηελ κέζνδν ησλ 

αληηθεηκεληθψλ αηηηψλ είλαη απζαίξεην. πγθεθξηκέλα ν Merleau-Ponty γξάθεη πσο κε ηελ επηζηξνθή ζηα 

θαηλφκελα «ηα νπνία βιέπνπκε σο βαζηθφ ζηξψκα ηεο εκπεηξίαο, ζα βξνχκε έλα φιν ήδε εκπινπηηζκέλν κε έλα 

αλεμεξεχλεην λφεκα» νχηε ηηο αηζζήζεηο, νχηε ην θελφ κεηαμχ ησλ αηζζήζεσλ φπνπ βξίζθνπλ ρψξν νη αλακλήζεηο. 

ηα θαηλφκελα ζα βξνχκε «ηα ραξαθηεξηζηηθά, ην ζηξψκα ελφο ηνπίν ή κηαο ιέμεο, ζε έλα απζφξκεην ζχλνιν κε 

ηηο πξνζέζεηο ηεο ζηηγκήο, φπσο ηεο πξνεγνχκελεο εκπεηξίαο» (βι. φ.π., ζζ. 25-26). 
768

Βι. φ.π., ζ. 26. 
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Βι. φ.π., ζ. 28. 
770

ε απηέο ηηο ζειίδεο φπνπ γξάθεη γηα αληίιεςε θαη θαηλφκελν, ν Γάιινο θηιφζνθνο αλαθέξεηαη ζηνλ εκπεηξηζκφ 

θαη ζηελ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν βιέπνπκε ηελ εκπεηξία σο „εξγαιείν‟ (βι. απηφζη). 
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Βι. Μ. Merleau-Ponty, Φαηλνκελνινγία ηεο αληίιεςεο, φ.π., ζ. 43. 
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ε ζθηά, ην θσο, ην ρσξηθφ κφξθσκα, ην ρξψκα θαη ε επηθάλεηα, νδεγνχλ ζηελ αλάιπζε, φπσο ην 

παξάδεηγκα ηεο θφθθηλεο θειίδαο
772

, θαη δίλεη ζηνηρεία πνπ θαηνηθνχλ ζε απηήλ.  

Γηα ηνλ θηιφζνθν νη αηζζήζεηο ζεσξνχληαη δεδνκέλεο απφ εκάο - «βιέπσ», «αθνχσ», 

«αηζζάλνκαη» -, γηαηί έρνπκε αληηιήςεηο ερεηηθέο θαη ρξσκαηηθέο. Οη εληππψζεηο θαη νη εηθφλεο 

ησλ αηζζήζεσλ – πνπ ζεσξνχληαη ε αξρή θαη ην ηέινο ηεο γλψζεο – βξίζθνληαη κέζα ζε έλαλ 

νξίδνληα λνήκαηνο, θαη έηζη ην αληηιεπηφ, πνιχ ζσζηά, δελ έξρεηαη ζπλεηξκηθά, αιιά απνηειεί 

πξνυπφζεζε γηα φινπο ηνπο ζπλεηξκνχο, είηε κηιάκε γηα ην παξφλ είηε αλαθαινχκε παιαηφηεξεο 

εκπεηξίεο
773

. Έηζη, ην αληηιεπηηθφ πεδίν νξίδεηαη απφ «πξάγκαηα» θαη απφ «θελά αλάκεζα ζηα 

πξάγκαηα»
774

. Γηαβάδνληαο ηε ζέζε ηνπ Merleau-Ponty πεξί αηζζεηεξηαθψλ εληππψζεσλ 

ζπκήζεθα ηη ζπλέβαηλε φηαλ κειεηνχζα παξηηηνχξεο γηα ην πηάλν. Μεηά απφ εμάζθεζε, νη λφηεο 

παχνπλ λα δηαβάδνληαη κηα πξνο κηα, αιιά ηηο αλαγλσξίδεηο απεπζείαο σο ζπγρνξδίεο ησλ ηξηψλ 

ή ηεζζάξσλ ζεκείσλ. Δπίζεο, ε ελαιιαγή ησλ θιεηδηψλ αθφκα θαη ζηε κέζε ηεο ζειίδαο πάλσ 

ζην πεληάγξακκν, θαληάδεη δχζθνιε κφλν πξηλ εμνηθεησζείο κε ηνπο θαλφλεο. Βιέπνληαο ην 

θιεηδί ζην πεληάγξακκν δελ θάλσ θαλ ηε ζθέςε πσο ε λφηα είλαη λην θαη πξέπεη λα παίμσ κη, ην 

ίδην ην ζεκείν κνπ δίλεη ηνλ νξίδνληα. Σν αληηιεπηφ πνπ απνηειεί πξνυπφζεζε ησλ ζπλεηξκψλ – 

φρη ην αληίζηξνθν – πξνθχπηεη απφ ην λνεκαηηθφ πιαίζην φζσλ κνπ δίλνπλ νη αηζζήζεηο γηα ηα 

πξάγκαηα: νη λφηεο πάλσ ζην πεληάγξακκν, νη ήρνη, ηα πιήθηξα, ηα ιφγηα κνπ ζε επαλάιεςε.  

Κιείλσ ηελ ελφηεηα γηα ην νξαηφ θάλνληαο κηα αλαθεθαιαίσζε ησλ πην πάλσ. Αξρηθά, ε 

ζέαζε ησλ πξαγκάησλ, ε νξαηή ηνπο δηάζηαζε, δελ αξθεί γηα ηελ εμήγεζε ηνπ θφζκνπ, γηαηί 

ηφηε απηφο δελ ζα ήηαλ παξά κηα ρσξίο ηέινο εκπινθή ηνπ ελφο βιέκκαηνο ζην άιιν. Αλ δχν 

βιέκκαηα ζπλαληψληαη, ελψλνληαη φηαλ ην αηζζεηφ αληηθείκελν είλαη θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο ην 

δεηνχκελν γηα ηελ εθπιήξσζε κηαο επηζπκίαο
775

. Ο θφζκνο είλαη έλα ηέηνην αηζζεηφ (θνηλήο 

επηζπκίαο). ηαλ ηα βιέκκαηα ηνλ ζπλαληνχλ θαη ηνλ κνηξάδνληαη, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

θφζκνπ επαιεζεχνληαη. Αλ θαη φιε ε αιήζεηα θξχβεηαη ζε απηά πνπ θαίλνληαη ηφζν απιά-«ε 

ζθέςε ζθέπηεηαη, ε νκηιία κηιεί, ην βιέκκα βιέπεη»-, ν θηιφζνθνο πξνεηδνπνηεί πσο «αλάκεζα 

ζηηο δχν ηαπηφζεκεο ιέμεηο ππάξρεη εθάζηνηε φιε ε απφζηαζε πνπ ππεξπεδάκε γηα λα 

θηάζνπκε, λα κηιήζνπκε θαη λα δνχκε»
776

. Δίκαη έλα ζψκα κε ζπλείδεζε, ην νπνίν 

ηαιαληεχεηαη αλάκεζα ζηα δχν ζεκεία. Σν ελδηαθέξνλ εδψ δελ είλαη πψο ηειηθά ηα δχν 

ελψλνληαη, ην ζεκαληηθφ δελ είλαη πψο ηα δχν επηθνηλσλνχλ, ψζηε λα θηάζνπκε ζε κηα ζπλζήθε 
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Γίλεη ην παξάδεηγκα κηαο θειίδαο ζε έλα άιινπ ρξψκαηνο θφλην: ηα ζεκεία ηεο θειίδαο δίλνπλ ην ζρήκα, ην 

ρξψκα ηνπ ζρήκαηνο, ηελ ππθλφηεηα απηήο, ην πεξίγξακκά ηεο. Απηά «αλήθνπλ» ζην θφλην αιιά δελ είλαη 

αιιειέλδεηα κε εθείλν αλ θαη εθάπηνληαη. «Ζ θειίδα θαίλεηαη λα επηθάζεηαη ζην θφλην θαη δελ ην δηαθφπηεη». Ο 

Merleau-Ponty ζπλερίδεη, πξνιαβαίλνληαο ηνπο δηαθσλνχληεο ζεκεηψλνληαο πσο θάζε ζεκείν γίλεηαη αληηιεπηφ 

κφλν σο έλα ζρήκα πάλσ ζε έλα θφλην. Γηα λα εμεγήζεη ηε ηνπνζέηεζή ηνπ πεξί ζρήκαηνο πάλσ ζην θφλην 

αλαθέξεηαη ζηελ ζεσξία ηεο Μνξθήο: έλα ζρήκα πάλσ ζε έλα θφλην κπνξεί λα απνηειέζεη ην πην απιφ παξάδεηγκα 

αηζζεηνχ δεδνκέλνπ. Γελ ηζρχεη κηα αληίιεςε πνπ ζα νδεγνχζε ζε κηα ηδεαηή αλάιπζε θαη ζηελ έλλνηα ηνπ 

εληππψκαηνο (βι. φ.π., ζ. 42). 
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Βι.φ.π., ζ. 61.  
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Κξαηψ ηα εηζαγσγηθά, έηζη φπσο ηα δηαηεξεί ν Merleau-Ponty ζηε Φαηλνκελνινγία ηεο αληίιεςεο φηαλ 

παξαπέκπεη εδψ ζηνλ Κohler θαη ζηελ Gestalt Psychology (βι. απηφζη).  
775

Βι. Μ. Merleau-Ponty, Σεκεία, φ.π., ζ. 32. 
776

Βι. φ.π., ζ. 39. 
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ή έλα απνηέιεζκα. Σν ζπνπδαίν είλαη ε απφζηαζε πνπ ηα ελψλεη, απηή ε κεζνιάβεζε, ην 

πέξαζκα απφ ην έλα ζην άιιν, ε ίδηα ε θίλεζε ηεο ηαιάληεπζεο - αιιά θαη ε ψζεζε γηα 

επηζηξνθή. Υσξίο ηηο κηθξέο ξάγεο αλάκεζά ηνπο, νη παξάιιειεο ζεηξέο ηνπ ζηδεξνδξφκνπ δελ 

ζα επηθνηλσλνχζαλ, φζν καθξηά θαη αλ εθηείλνληαλ. Αλ ινηπφλ ν θφζκνο είλαη νξαηφο, απηφ 

ζπκβαίλεη γηαηί είλαη νξαηφο ζε κέλα, θαη αλ εγψ αλαθαιχπησ ηηο αφξαηεο φςεηο ηνπ είλαη 

αθξηβψο γηαηί είκαη ηελ ίδηα ζηηγκή νξψλ θαη νξαηφ ζψκα. Κνηηψ ηνλ θφζκν ζεκαίλεη ηνλ θνηηψ 

ζαλ κηα αιήζεηα πνπ κέλεη λα εθθξαζηεί, ζαλ κηα αλαπλνή πνπ δελ κπνξεί παξά λα εμαξηάηαη 

απφ ηε δηπιή δηαδξνκή ηεο: εηζπλνή θαη εθπλνή
777

. Ο θαιιηηέρλεο βξίζθεηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ 

θφζκνπ, φκσο δεη έρνληαο ηελ επηζπκία λα θνηηάμεη ην βάζνο, ψζηε λα βξεη κέζα θαη πίζσ απφ 

ην αληηιεπηηθφ πεδίν, άιινλ έλαλ θφζκν, ηνλ ίδην αιιά αιιηψο ηδσκέλν. Φάρλεη ηα ίρλε ηνπ 

εαπηνχ καθξηά απφ ηηο θαλνληθφηεηεο, αλαδεηά ζην νξαηφ ηελ πξνέθηαζε ηνπ ήδε γλψξηκνπ 

θφζκνπ, πνπ φκσο, αλ δελ πξνζέμεη,δελ ζα θαηαθέξεη (ν θφζκνο) λα επηζηξέςεη ην βιέκκα ηνπ. 

Ζ επηζηξνθή ηνπ βιέκκαηνο «είλαη ζαχκα θπζηθφ: δειαδή ην δνχκε φηαλ „αξρίδεη ε έλζαξθε 

δσή καο‟»
778

. Γελ έρνπκε αλάγθε θάπνην ππεξβαηηθφ νλ γηα λα αληηιεθζνχκε ηε έλζαξθε 

ζπκκεηνρή καο ζηνλ θφζκν, αιιά ηελ δηεθδηθνχκε φηαλ θηλνχκαζηε ζηνλ ρψξν θαη ηνλ ρξφλν, 

φηαλ ππάξρνπκε ελεξγά θαη φηαλ θνηηάδνπκε γχξσ καο. Σν ζψκα καο κπνξεί λα θαηαθηήζεη ηνλ 

θφζκν ησλ απνζηάζεσλ θαη ησλ ζρεκάησλ, ηεο χιεο θαη ηεο θίλεζεο. Ο δσγξάθνο ραξάδνληαο 

γξακκέο δίλεη κηα θαηεχζπλζε, δείρλεη ηελ ίδηα ηελ πνξεία ηεο θίλεζεο, φρη κφλν απηήο ηνπ 

ρεξηνχ ηνπ πάλσ ζηνλ θακβά, αιιά ηνπ ζψκαηφο ηνπ κέζα ζε έλαλ θφζκν ηνλ νπνίν έρεη ήδε 

δηαηξέμεη εζσηεξηθά. Καηέρεη ηνλ θφζκν θαη απηφ ην θάλεη απφ απφζηαζε «ηνλ θαηέρεη εμ 

απνζηάζεσο αληί λα θαηέρεηαη απ‟ απηφλ»
779

. Αθνχ ινηπφλ φξαζε θαη θίλεζε δίλνπλ ηελ 

έθθξαζε, πξηλ πεξάζσ ζηελ επηζηξνθή ηνπ βιέκκαηνο θαη ηελ έλλνηα ηεο ζάξθαο, θαηαιήγσ 

ζην εμήο: ε εθθξαζηηθή θίλεζε ρξεηάδεηαη ηηο δηαζηάζεηο ηνπ νξαηνχ, άιισζηε έρεη σο ζηφρν λα 

κεηαθέξεη απηφ πνπ βιέπσ θάλνληάο ην νξαηφ γηα ηνλ θφζκν κέζσ ηνπ ζψκαηνο. Δθθξάδνληαο 

ην νξαηφ παίξλνπκε κηα λέα ζέζε εληφο ηνπ θφζκνπ, δίλνπκε κηα φςε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο 

κέζσ ηνπ δηθνχ καο λνήκαηνο. Ζ επηζηξνθή ζηελ πξψηε ζπλάληεζε κε ην νξαηφ θξίλεηαη 

αλαγθαία, γηαηί αθφκα θαη αλ ν θαιιηηέρλεο κεηαθξάδεη έλα θνηλφ νξαηφ αληηθείκελν, απηφ πνπ 

θνηηψ ζηνλ πίλαθα δελ είλαη παξά ε αφξαηε φςε πνπ αλαδχζεθε κέζα απφ ηα βηψκαηα ηνπ 

δσγξάθνπ. Αλ ε δεκηνπξγία ηνπ θαιιηηέρλε ζπλαληά ζε θάπνηνλ βαζκφ ηε δηθή κνπ πξψηε 

αληίιεςε, ηφηε κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ δηθή κνπ εθθξαζηηθή πνξεία.  

4.2 άξθα θαη δηππνθεηκεληθόηεηα ζην ρξόλν 

Μηα θνηλφηππε αιήζεηα ππνζηεξίδεη πσο δνχκε ζηελ επνρή ηεο εηθφλαο. Θα κπνξνχζακε, γηα 

παξάδεηγκα, λα βξνχκε αλ ππάξρεη δηάθξηζε αλάκεζα ζε έλα έξγν ηέρλεο θαη κηα θσηνγξαθία; 

Ννκίδσ πσο ππάξρεη ζηνλ ίδην βαζκφ πνπ ππάξρεη δηαρσξηζκφο ηνπ θαιιηηέρλε απφ ηηο 
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Ζ ζεσξία ηεο δσγξαθηθήο ζέηεη ηνλ δσγξάθν εθηφο ηνπ νξαηνχ θφζκνπ ηνπ θαη ζέιεη ην ζψκα ηνπ λα ιεηηνπξγεί 

σο εξγαιείν. κσο ζηε πξάμε ε δσή ηνπ δσγξάθνπ δηαθέξεη. πσο δηεπθξηλίδεη ν Merleau-Ponty «δσ κεο ζηελ 

δσγξαθηθή ζεκαίλεη ζπλερίδσ λ‟ αλαπλέσ απηφ ηνλ θφζκν – ηδίσο γηα φπνηνλ βιέπεη ηνλ θφζκν ζαλ θάηη ην 

δσγξαθηζηφ, θαη θάζε άλζξσπνο είλαη ιίγν απηφο» (βι. φ.π., ζ. 103).  
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Βι. φ.π., ζ. 106. 
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Βι. φ.π., ζ. 107. 
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ππφινηπεο ζπλεηδήζεηο. Έλα έξγν ηέρλεο, φπσο θαη κηα εηθφλα, έρεη ηε δχλακε λα γελλά ηδέεο, λα 

ζε θάλεη λα ζθέθηεζαη θαη λα δηακνξθψλεηο, ή λα εμειίζζεηο, ηηο ζθέςεηο ζνπ. Κνηηψληαο γχξσ 

ζνπ κπνξείο λα αλαθαιχςεηο ζηνηρεία ηνπ εαπηνχ ζηα νξαηά πξάγκαηα ηνπ θφζκνπ, ρσξίο 

σζηφζν απηφ λα καο θάλεη νξαηνχο ζηα κάηηα ησλ άιισλ κε ηε ζεκαζία ηνπ Merleau-Ponty. Ζ 

έθθξαζε είλαη πνπ ζα ειεπζεξψζεη ην πξνζσπηθφ λφεκα, θαη ζα καο θαηαζηήζεη κέηνρνπο ηεο 

ζάξθαο ηνπ θφζκνπ. Ζ κε αλαδήηεζε ηεο άιιεο φςεο ηνπ νξαηνχ, θαη ε επηινγή ηνπ 

αιεζνθαλνχο, καο θξαηνχλ ζηελ παζεηηθφηεηα εληφο κηαο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ καο θαιεί λα 

αθνινπζήζνπκε ηελ πνξεία ηεο. Σν δεηνχκελν γηα ηνλ Merleau-Ponty είλαη ε ζπκκεηνρή, ε 

αλαγλψξηζε ησλ αιιειεπηδξάζεσλ, ε επηζπκία γηα επηθνηλσλία, ελ ηέιεη ε παξνπζία καο ζηνλ 

θφζκν σο ζάξθα. Ζ πνξεία, απφ ηε ζηηγκή ηεο πξψηεο καο αληίιεςεο, κέρξη ηε ζηηγκή πνπ κηα 

άιιε χπαξμε αλαγλσξίζεη ζηε δηθή καο δεκηνπξγία θάηη απφ ηελ ίδηα, είλαη εμίζνπ πνιπκεξήο 

θαη ζπλερήο. Απηήλ ηε πνξεία επηζπκψ λα μεδηπιψζσ, γηαηί απηφ πνπ θνηηάκε, απηφ πνπ 

αληηιακβαλφκαζηε σο νξαηφ, αιιά θαη απηφ πνπ ζέινπκε λα παξνπζηάδνπκε ζηνπο άιινπο σο 

„εαπηφ‟, είλαη ζεκεία ηεο ίδηαο ζπλείδεζεο. Δπίζεο, κε αθνξκή ηνλ ρξνληθφ νξίδνληα, ζα 

αλαθεξζψ ζηε ζρέζε ηεο ηζηνξίαο θαη ηνπ ππνθεηκέλνπ, ην νπνίν ελεξγεί πξνο αλαδήηεζε ηεο 

αιήζεηαο. Καη απηφ δηφηη ζεσξψ πσο ε έθθξαζε κηιά γηα θάηη αιεζηλφ, ρξνληθφ άξα ζαξθηθφ. 

Ο δεκηνπξγφο είλαη ν κεζνιαβεηήο κηαο αιήζεηαο πνπ θαλείο δελ βιέπεη θαη φκσο ππάξρεη, 

γηαηί είλαη εθείλνο πνπ έρεη εμαζθήζεη ηελ φξαζή ηνπ, θαη έκαζε λα ςάρλεη ζηηο νξαηέο πηπρέο 

ηνπ θφζκνπ ηνλ εαπηφ ηνπ˙ είλαη ν πην δξαζηήξηνο κέηνρνο ηεο ζάξθαο ηνπ θφζκνπ. Ο 

θαιιηηέρλεο είλαη απηφο πνπ έρεη θάλεη βίσκα ηελ εθθξαζηηθή πξάμε, θαη ζέιεη λα εθθξάζεη ηε 

ζρέζε ηνπ κε ηνλ θφζκν - λα ηελ κηιήζεη, ηέινο, είλαη απηφο πνπ «πλίγεηαη» αλ δε δεκηνπξγήζεη, 

δηφηη είλαη απηφο πνπ βξίζθεη ηνλ εαπηφ ηνπ ζε θάηη θαηλνχξην πνπ αλ δελ εθθξαζηεί ζα ληψζεη 

πσο ηνλ έρεη εγθισβίζεη. Έλαο θαιιηηέρλεο δελ βιέπεη ηελ έθθξαζε ηνπ εαπηνχ σο 

αλαγθαηφηεηα, αιιά σο ειεπζεξία: ζαλ κηα θίλεζε ακθίδξνκε φπσο ηεο αλαπλνήο, φπνπ ην έμσ 

γίλεηαη κέζα, θηιηξάξεηαη, δεζκεχεηαη θαη απνδεζκεχεηαη, ψζηε λα θχγεη πάιη πξνο ηα έμσ. Γελ 

πξέπεη λα δεκηνπξγεί, αιιά ζέιεη λα δεκηνπξγεί. Ο θαιιηηέρλεο, φπσο ν θηιφζνθνο, 

ζπιιακβάλεη ηα ζπλεθηηθά ζεκεία ηεο χπαξμήο ηνπ κε ηνλ θφζκν θαη επηδηψθεη ηελ άκεζε 

ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Με ηελ εθθξαζηηθή πξάμε πάεη έλα βήκα παξαθάησ, 

ελεξγνπνηεί ηε ζαξθηθή ηνπ θχζε, δειαδή ςάρλεη θαη αλαθαιχπηεη ηα ζεκεία ζχλδεζεο ηνπ 

ζψκαηφο ηνπ κε ηνλ θφζκν. ζα θαλεξψλνληαη ζε καο κέζσ ηεο φξαζεο δελ είλαη παξά ε κηζή 

αιήζεηα˙ νη πηλειηέο ηνπ πίλαθα, αιιά φρη ν πίλαθαο. Ζ ζπλάληεζε κε ηε ζάξθα ηνπ θφζκνπ δελ 

είλαη κφλν εζσηεξηθή˙ φζα βιέκκαηα ππάξρνπλ άιιεο ηφζεο δηαθνξεηηθέο φςεηο ηνπ θφζκνπ 

είλαη δπλαηφ λα αλαθαιχςνπκε. Σν λα αληηιεθζνχκε πσο αλήθνπκε ζηε ξνή ηνπ θφζκνπ, είλαη 

ην πξψην βήκα. Αλ φκσο δελ εθθξάζνπκε θάηη απ‟ απηά πνπ αληηιεθζήθακε εληφο ηνπ ζπλφινπ, 

ηφηε ράλνπκε ηελ επαθή κε ηε ζάξθα ηνπ θφζκνπ, απελεξγνπνηνχκε, ή θαιχηεξα, κεηψλνπκε ηελ 

έληαζε ηεο ακθίδξνκεο πνξείαο ηεο ζρέζεο καο κε ηνλ θφζκν. Αλ κφλν δερφκαζηε θαη δελ 

επηζηξέθνπκε ζεκεία, αλ απνηεινχκε κέξνο ηνπ θφζκνπ, αιιά δελ δίλνπκε ηίπνηα απφ εκάο ζε 

απηφλ, ηφηε ε ζπκκεηνρή ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί αλελεξγή. Ζ επηθνηλσλία καδί ηνπ, καο θαιεί 

λα ηνπ δψζνπκε ζρήκα, λα δεισζεί πψο εκείο ηνπ δψζακε απηφ ην ζρήκα, νχησο ψζηε λα 

κπνξέζνπκε λα ζπκκεηέρνπκε ελεξγά ζηηο αιιαγέο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Γελ αξθεί, δειαδή, ε 
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γλψζε πσο ν εαπηφο αληαλαθιάηαη ζηνλ θφζκν, αιιά απαηηείηαη αλαδηαηχπσζε ή επαλαπξνβνιή 

απηνχ πνπ έγηλε νξαηφ, γηαηί, κεηά ηελ ζπλάληεζε ηνπ κε ηελ χπαξμή καο, έρεη δερζεί αιιαγέο˙ 

ην ίδην θαη εκείο.  

Ζ ζάξθα μππλά κε ηηο αηζζήζεηο θαη ηελ θίλεζε, θαη δηαθνξνπνηείηαη απφ ηηο αληηδξάζεηο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ επαθή ηνπ νξαηνχ κε ην αηζζεηφ. Αληηιακβαλφκαζηε πσο αλήθνπκε ζηε 

ζάξθα ηνπ θφζκνπ φηαλ δηαθξίλνπκε ηνλ εαπηφ καο κέζα ζε απηήλ, σο αηζζεηφ ζψκα, γηα ηνπο 

άιινπο θαη ηνλ εαπηφ καο. Γηα ηε ζχλδεζε ηεο ζάξθαο κε ηα πην πάλσ - εζσηεξηθφ θαη 

εμσηεξηθφ, νξαηφ θαη αφξαην, αγγίδνλ θαη αγγηγκέλν, θαληαζηηθφ θαη πξαγκαηηθφ - ζα θξαηνχζα 

ηα ιφγηα ηεο Butler «ε ζάξθα δελ είλαη θάηη πνπ έρνπκε αιιά κάιινλ ην δίθηπν κέζα ζην νπνίν 

δνχκε»
780

. Δίκαζηε αιιειέλδεηα δεκέλνη κέζα ζηνλ θφζκν: ζηελ έλλνηα ηεο ζάξθαο δελ ππάξρεη 

ηαχηηζε, αιιά αληαιιαγή ζεκείσλ κεηαμχ ηεο χπαξμήο κνπ θαη ηνπ θφζκνπ. Ζ ζάξθα είλαη ε 

δηαζηαχξσζε ηεο χπαξμήο κνπ κε ηνπο άιινπο θαη παξάιιεια (ή ηαπηφρξνλα) ε έθθξαζε ηεο 

δηαξθνχο επηθνηλσλίαο ηνπ εαπηνχ κνπ κε ηνλ θφζκν. ηαλ αληηκεησπίδνπκε έλα ζεκείν ηνπ 

θφζκνπ σο αηζζεηφ ηφηε κπνξνχκε λα ζεσξνχκαζηε κέξνο ηεο ζάξθαο ηνπ θφζκνπ, δηφηη ην 

αηζζεηφ καο σζεί ζηελ αιιεινεπηθάιπςε ησλ ζεκείσλ. Σν πεξηβάιινλ κνπ δηαθξίλεηαη απφ 

δνκή -θνηλσληθή, πνιηηηζκηθή, ηζηνξηθή- είκαη ηφζν βαζηά βνπηεγκέλε ζε απηφ ην δίθηπν πνπ 

δελ κπνξψ παξά λα ιέσ πσο είκαη απηφ ην ίδην. Βξίζθνκαη ζην ρσξνρξφλν, θαη ην 

ζπλεηδεηνπνηψ φηαλ ζέισ λα αλαθαιέζσ θάηη, ή φηαλ κηα πξνεγνχκελε εκπεηξία εκθαλίδεηαη 

μαλά ζηελ επηθάλεηα ράξε ζε κηα θαηλνχξηα, ή αθφκε φηαλ κε ηε ζθέςε θηάλσ ιίγν πην πέξα 

απφ ηνλ βησκέλν ρξφλν. Ζ ζάξθα είλαη κηα έλλνηα κε πνιινχο „παίθηεο‟, ηνπο ίδηνπο φκσο 

πάληα: είλαη ην εδψ θαη ην ηψξα, ην ζψκα κνπ ζηνλ θφζκν. Γηα ηνλ θηιφζνθν δελ αξθεί ε γλψζε 

ηεο ζπκκεηνρήο κνπ ζε απηέο ηηο δνκέο,„ζην δίθηπν‟, αιιά πξνέρεη ε επαθή πνπ επηηπγράλεηαη 

αλάκεζα ζε εκέλα θαη ηνλ θφζκν. Πνιχ εχζηνρα ν Merleau-Ponty αλαθεξφκελνο ζην Rodin, 

γξάθεη ην εμήο: «θάζε ζάξθα, αθφκα θαη ε ζάξθα ηνπ θφζκνπ, δηαρέεη κηα αθηηλνβνιία έμσ απ‟ 

απηή ηελ ίδηα»
781

. Αγγίδσ ηνλ θφζκν κε ηελ παξνπζία κνπ, επεξεάδσ ηε ξνή ηνπ, φπσο άιισζηε 

απηφο επεξεάδεη ηε δηθή κνπ, θαη απηή ε ακθίδξνκε πνξεία αλήθεη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

ζάξθαο. Ο Μerleau-Ponty αλαθέξεηαη ζηε ζάξθα θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο δσγξαθηθή, αθνχ 

κάιινλ απηή καο δίλεη ηελ αθηηλνβνιία γηα ηελ νπνία «ε δσγξαθηθή δελ βξίζθεηαη πνηέ εληειψο 

έμσ απφ ην ρξφλν, εθφζνλ βξίζθεηαη πάληα κέζα ζην ζαξθηθφ»
782

˙ φ,ηη επηζπκεί λα καο δείμεη ν 

δσγξάθνο απφ ηνλ θφζκν πνπ ζπλέιαβε, έρεη σο αθεηεξία ηε ζάξθα, γη‟ απηφ ε πξνβνιή δελ 

είλαη κφλν ην νξαηφ ηνπ δσγξάθνπ ή κφλν ν νξαηφο θφζκνο. Ζ ζάξθα είλαη ε δηαζηαχξσζε ηεο 

χπαξμήο κνπ κε ηνπο άιινπο – εκθαλίδεηαη ζηελ επηθνηλσλία - θαη παξάιιεια ε έθθξαζε ηεο 

εζσηεξηθφηεηαο κνπ – θαηαθηά ηελ ειεπζεξία. 
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Βι. J. Butler, «Merleau-Ponty and the touch of Malebranche» ζην The Cambridge Companion to Merleau-Ponty, 

Carman, T., Hansen, M.(eds), Cambridge University Press, 2005, ζ. 181. 
781

Ο Merleau-Ponty, κηιψληαο γηα θσηνγξαθία θαη ηέρλε, παξαπέκπεη ζηα ιφγηα ηνπ Rodin: «Απηφο πνπ ιέεη ηελ 

αιήζεηα είλαη ν δσγξάθνο, ελψ ε θσηνγξαθία ςεχδεηαη, γηαηί, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ν ρξφλνο δελ ζηακαηά» (βι. 

Μ. Merleau-Ponty, Τν Μάηη θαη ην πλεχκα, φ.π., ζ. 107). 
782

Απηφζη. 
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Ο Merleau-Ponty πεξλά απφ ηνλ Malebranche ζηνλ Maine de Biran θαη ηνλ Bergson, 

επαλεμεηάδνληαο ηε ζρέζε ηνπ ζψκαηνο κε ηνλ θφζκν, ζχκθσλα κε ηελ Butler, γηα λα θαηαιήμεη 

πσο ην ζψκα είλαη απαξαίηεην γηα ηε γλψζε ηνπ θφζκνπ θαη ηνπ εαπηνχ
783

. Ζ ζπκκεηνρή κνπ 

ζηνλ θφζκν νδεγεί ζηελ γλψζε ηνπ εαπηνχ, άιισζηε ν έλαο πφινο έιμεο είλαη ην ίδην κνπ ην 

ζψκα. Αιιά πψο, κηιψληαο γηα ην ζψκα θαη ηνλ νξαηφ θφζκν, θηάλσ ζηελ ζάξθα; Αλ θάηη 

γίλεηαη νξαηφ ζε κέλα, ηφηε θαη εγψ δελ κπνξψ παξά λα είκαη κέξνο ηνπ νξαηνχ πνπ βιέπσ – 

αγγίδνλ θαη αγγηγκέλν ζψκα, νξψλ θαη νξαηφ ππνθείκελν. Τπάξρεη κηα αλαδίπισζε ηνπ νξαηνχ 

πξνο ηα κέζα θαη απηφ ζπκβαίλεη επεηδή είκαη ζάξθα απηνχ ηνπ θφζκνπ. πλαληψ ηνλ εαπηφ κνπ 

ζην ίδην πεδίν ζην νπνίν ζπλαληψ ηνπο άιινπο, θαη ζε φζα κνπ δίλνπλ ζεκεία λνήκαηνο. 

Σνχηνπνπ αλαθαιχπησ ζηε ζπλάληεζή κνπ κε ην νξαηφ, εθηείλεηαη πέξα απφ ηα αηζζεηά φξηα, 

πέξα απφ ηα νξαηά θαη αγγηγκέλα αληηθείκελα. πκπεξαζκαηηθά, απηφ πνπ βιέπεηαη θαη 

αγγίδεηαη έρεη δχλακε, φπσο έρεη απηφ πνπ αγγίδεη θαη βιέπεη, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεηαη φηαλ 

εγψ αγγίδσ ην ζψκα κνπ. Ζ ζάξθα δελ είλαη ε ζάξθακνπή ε ζάξθα θάπνηνπ άιινπ, αιιά νχηε 

θάπνην ηξίην πξάγκα. Δίλαη απηφ πνπ θαιείηαη σο ζρέζε εγγχηεηαο θαη είλαη ην ζεκείν ηεο 

ζπλάληεζεο θαη ηεο απφθιηζεο ηεο χπαξμήο κνπ απφ ηνλ θφζκν. Δίλαη ν ηφπνο πνπ αγγηγκέλν 

θαη αγγίδνλ αληαιιάζζνπλ λνήκαηα, βιέπνπλ ζην νξαηφ πνπ αληηθξίδνπλ ηηο αφξαηεο πηπρέο 

ηνπ, θαη έηζη θαιχπηνπλ ηελ απφζηαζε αλάκεζά ηνπο.  

Ο Merleau-Ponty αλαθέξεηαη ζην Δίλαη σο ζάξθα κέζα απφ ηε δηαζηαχξσζε ηνπ πλεχκαηνο 

κε ηνλ θφζκν, ηνπ εγψ θαη ηνπ άιινπ, ηεο ζησπειήο αληίιεςεο θαη ηνπ ιφγνπ, θάλνληαο ην λα 

παίξλεη κνξθή ράξε ζηε ζρέζε δχν δηαθνξεηηθψλ θαηλνκέλσλ: ηεο έθθξαζεο θαη ηνπ θαζνιηθνχ 

λνήκαηνο. Ζ ζάξθα κπνξεί λα θαλεξψλεηαη ζηελ έθθξαζε ηνπ εαπηνχ, αιιά θαη ζην θαζνιηθφ 

λφεκα, αλ ε δηθή κνπ εζσηεξηθή αληίιεςε γίλεη θαλεξή ζηε ζπλάληεζή κνπ κε κηαλ άιιε 

χπαξμε. Αο ην δνχκε πην πξνζεθηηθά. ηελ έλλνηα ηεο ζάξθαο πξνθχπηεη κηα ζρέζε 

δηαζηαχξσζεο ηεο έθθξαζεο (ηνπ πξνζσπηθνχ, ηνπ ππνθεηκεληθνχ, ηνπ εζσηεξηθνχ) κε ην 

θαζνιηθφ (ην γεληθφ, ην αληηθεηκεληθφ, ην εμσηεξηθφ). ε θάζε εζσηεξηθή αληίιεςε, ζηνλ βνπβφ 

θφζκν, ππάξρεη ε γιψζζα πνπ γίλεηαη ην κέζνλ ηεο έθθξαζεο. ,ηη κπνξεί λα γίλεη βίσκα, θάζε 

αληηθείκελν, έρεη δπλαηφηεηα έθθξαζεο, γηαηί θαλεξψλεηαη κέζα απφ ηνλ ιφγν. Σν ίδην 

ζπκβαίλεη κε ηελ φξαζε, ε νπνία παίξλεη κε ηε ζεηξά ηεο κνξθή κέζα απφ ηελ γιψζζα. ζα 

κπνξνχλ λα γίλνπλ αληηθείκελα ηεο ζπλείδεζεο θαη λα εθθξαζηνχλ, λα κεηαθξαζηνχλ ζε ιέμεηο 

ή εηθφλεο κπνξνχλ λα καο νδεγήζνπλ ζηα ίδηα ηα πξάγκαηα. Αλ δνχκε ηελ φξαζε ζαλ κηα 

γιψζζα πνπ δίλεη ην αληηθείκελν σο εηπσκέλν βίσκα, αλ ην κεηαηξέπεη απφ πξνζσπηθφ αηζζεηφ 

αληηθείκελν ζε θαζνιηθφ κέζα απφ ηηο ιέμεηο, ηφηε ζα επηζηξέςνπκε ζηα πξάγκαηα. Ζ ζάξθα, ε 

φξαζε θαη ε γιψζζα, ζπλαληψληαη ζην ππνθείκελν πνπ δεη εκπεηξηθά, θαη ε ηειεπηαία έρεη ηελ 

ηδηφηεηα λα θάλεη θάζε εζσηεξηθή, αφξαηε ζθέςε ηνπ ππνθεηκέλνπ εμσηεξηθή θαη εηπσκέλε. Ο 

Merleau-Ponty ζηε Γ ζεκεηψλεηπσο δελ είλαη γηαηί ε ζπκπεξηθνξά είλαη απιή πνπ πξνηηκάηαη, 

αληηζέησο είλαη δηφηη απηή πξνηηκάηαη πνπ ηελ βξίζθνπκε πην απιή
784

. Γελ κηιάκε γηαηί είλαη ν 

πην εχθνινο γηα εκάο ηξφπνο επηθνηλσλίαο, αιιά κάιινλ επεηδή απζφξκεηα θαη δηαξθψο 

αλαηξέρνπκε ζηε γιψζζα, είκαζηε βνπηεγκέλνη ζηηο ιέμεηο, νη ίδηεο καο νη ζθέςεηο είλαη ιφγνο. 
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Βι. J. Butler, «Merleau-Ponty and the touch of Malebranche», φ.π., ζ. 184. 
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Βι. M. Merleau-Ponty, The Structure of behavior, φ.π., ζ. 147. 
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Γηα λα πεξάζσ απφ ηελ αφξαηε/αλείπσηε ζθέςε κνπ ζηελ έθθξαζε κεζνιαβεί ν αηζζεηφο 

θφζκνο: εθεί βξίζθνληαη ηα λνήκαηα πνπ ζε θάπνηνλ βαζκφ αλαδεηψ. Ο Merleau-Ponty εμεγεί 

πψο, κηιάκε γηα ηελ νκηιία θαη ηελ θαηαιαβαίλνπκε, πξηλ ν Descartes γξάςεη πσο ε ζθέςε είλαη 

ε πξαγκαηηθφηεηά καο. Παξνκνίσο, καζαίλνπκε ηελ γεκάηε λνήκαηα γιψζζα 

(language/language), ζηελ νπνία βξίζθνπκε ην μεθίλεκα ηνπ εαπηνχ, πνιχ πξηλ κάζνπκε γηα ηελ 

γισζζνινγία θαη θαηαλνήζνπκε ηηο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ γιψζζα (tongue/langue) θαη θάζε 

γιψζζα πνπ ζηεξίδεη
785

. Άξα, ε γιψζζα θαιχπηεη ηελ απφζηαζε θφζκνπ θαη εαπηνχ. Ζ γιψζζα 

θαη ε φξαζε ζπλδένληαη κε κηα ζρέζε ακθίδξνκε ζηνλ ρξφλν. Γιψζζα, φξαζε θαη ζάξθα έρνπλ 

ρξνληθή πθή. Αο βξνχκε ινηπφλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν Merleau-Ponty παξνπζηάδεη ηε ζρέζε 

καο κε ηνλ ρξφλν, αιιά απηή ηε θνξά κέζα απφ έλα λέν θνίηαγκα ηνπ θφζκνπ, ην νπνίν καο 

νδεγεί ζηελ αιήζεηα. 

4.2.1 Γηππνθεηκεληθφηεηα θαη αιήζεηα 

Ζ ζάξθα κνπ δηαγξάθεη κηα πνξεία ζηνλ ρξφλν, θαη ζην πέξαζκά ηεο καγλεηίδεη φζα έρνπλ 

λφεκα γηα ηελ ίδηα. Ο βησκέλνο θφζκνο ηνπ θαζελφο δηαθνξνπνηεί ηα αληηθείκελα ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο, αλεμαξηήησο αλ ν θφζκνο θιείλεη εληφο ηνπ φιεο ηηο ππάξμεηο. Σν δεηνχκελν 

έγθεηηαη ζην λα αθνπζηεί θάηη αλείπσην, λα δσγξαθηζηεί θάηη θαηλνχξην. Άιισζηε, δελ 

κπνξνχκε λα γλσξίδνπκε αλ δηαζέηεη θάπνην ηεθκήξην αιήζεηαο φ,ηη δελ έρεη αθφκα εηπσζεί. Ζ 

αιήζεηα βξίζθεηαη ζηνλ πίλαθα, ζην θείκελν, ζηνπο άηαθηνπο ζηίρνπο ή αθφκα ζην πξνζρέδην ή 

ζηα καζεκέλα ιφγηα, βξίζθεηαη ζην ίδην ην ππνθείκελν πνπ νδήγεζε πξνο ηα έμσ φζα ζπλέιαβε 

απφ ην βησκέλν ηνπ θφζκν. Πάλσ ζε απηή ηελ ακθίδξνκε ζρέζε ππνθεηκέλνπ θαη θφζκνπ, ε 

θαηλνκελνινγία ηεο αληίιεςεο επηδηψθεη «λα μαλαβξεί ηνλ θφζκν σο βησκέλν θφζκν, πξηλ ηελ 

κεηαθπζηθή ζεψξεζή ηνπ ή ηελ επηζηεκνληθή ζεκαηνπνίεζή ηνπ»
786

. Θέιεη λα ηνλ ζπλαληήζεη 

κε ηελ κνξθή πνπ ηα ππνθείκελα ηνλ θαηνηθνχλ, ρσξίο λα ςάρλνπλ ζε απηφλ κηα θάπνηα 

ηειενινγία ή θαζνξηζκέλεο δνκέο ζρέζεσλ. Πξάμε θαη αληίιεςε γαληδψλνληαη ζηνλ θφζκν, 

αθνχ, φπσο ζεκεηψλεη ν Merleau-Ponty, ν θφζκνο είλαη ην ππφβαζξν ησλ πξάμεσλ κνπ, φπσο 

θαη ε αληίιεςε είλαη ην «πεδίν φισλ ησλ ζθέςεσλ θαη αληηιεπηηθψλ ζηνρεχζεψλ κνπ»
787

. Με 

ηελ εμσηεξίθεπζε ησλ εζσηεξηθψλ πηπρψλ ηεο ζπλάληεζεο ηνπ ππνθεηκέλνπ κε ηνλ θφζκν, ην 

ίδην απηφ ππνθείκελν παίξλεη ηε ζέζε ηνπ σο ζάξθα. Ση ζπκβαίλεη φηαλ ζην θπλήγη ηεο 

εμσηεξηθφηεηαο κπεξδεχνληαη ηα ίρλε κνπ κε ηα ίρλε ησλ άιισλ; Σφηε είλαη πνπ κηιάκε γηα 

δηππνθεηκεληθφηεηα; 

                                                           
785

«Μηα πξσηαξρηθή ζπδήηεζε κνπ δίλεη πξφζβαζε ζηηο ζθέςεηο πνπ δελ γλψξηδα νχηε ν ίδηνο πσο ήκνπλ ηθαλφο 

θαη κεξηθέο θνξέο ληψζσ ηνλ εαπηφ κνπ λα αθνινπζεί κίαλ άγλσζηε δηαδξνκή ηνπ εαπηνχ φπνπ νη ιέμεηο κνπ 

ζπγθξαηνχληαη απφ ηηο άιιεο, είλαη ζηε δηαδηθαζία ηεο αλίρλεπζεο γηα κέλα». Απηά γξάθεη ν θηιφζνθνο 

αλαθεξφκελνο ζηελ άγξηα ζθέςε, ζηελ νπνία δίλεη ηε ζεκαζία ηεο αλέληαρηεο, εθηφο πνιηηηζκνχ ζθέςεο θαη καο 

παξαπέκπεη ζηνλ Levi-Strauss θαη ην The Savage mind (βι. M. Merleau-Ponty, The Visible and the invisible, φ.π., ζ. 

13). 
786

Βι. M. Merleau-Ponty, Σεκεία, φ.π., ζ. 403. 
787

Έλαο νξηζκφο πνπ ζα αλαθεξφηαλ ζηελ αληίιεςε, ζα ππνζηήξηδε πσο απηή απνηειεί ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

αλαγλσξίδσ ηελ ελεξγή παξνπζία ηεο πξσηνηαγνχο αληίιεςήο κνπ ηνπ θφζκνπ θαζψο θαη ηελ κεηέπεηηα πνξεία 

κνπ ζε απηφλ, θάλνληαο πιένλ απηφλ ηνλ θφζκν θφζκν κνπ (βι. απηφζη). 
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Ο Merleau-Ponty ζηξέθεηαη ζηε ζρέζε θηινζνθίαο θαη ηζηνξίαο, ψζηε λα κηιήζεη γηα ηε 

ζρέζε καο κε ηνλ θφζκν θαη ηνπο άιινπο. Μπαίλεη ζε έλα δηάινγν κε ηνλ Husserl, κέζσ ηνπ 

θεηκέλνπ ηνπ δεχηεξνπ, Η θηινζνθία σο απζηεξή επηζηήκε, ζην νπνίν πξνζεγγίδεηαη ε ζχλδεζε 

ηεο ηζηνξηθήο θξηηηθήο απφ ηελ βησκέλε ηζηνξία. Ζ ηζηνξία ζηξέθεηαη ζηνλ ζπιινγηθφ λνπ, 

δειαδή ζηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ππνθεηκέλσλ, φρη κφλν κέζσ ηνπ ιφγνπ, αιιά θαη ηνπ 

ζψκαηνο, αθνχ ηα ζθεπηφκελα φληα ζπλππάξρνπλ, θαη ην θαζέλα «εμνπιίδεηαη» κε κηα 

εμσηεξηθφηεηα πνπ ην θαζηζηά νξαηφ
788

. Ζ εμσηεξηθφηεηα αθνξά ζην ζψκα, αιιά θαη ζε φζα ην 

ζπκπιεξψλνπλ: νη θηλήζεηο θαη νη εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ, ηα ιφγηα πνπ εθθέξνληαη. Ο 

θηιφζνθνο ζαθψο θαη αλήθεη ζηα ππνθείκελα πνπ επηθνηλσλνχλ θαη δηαιέγνληαη κε ηνπο 

άιινπο, αλαγλσξίδεη πσο αληαιιάδεη ηδέεο, λνήκαηα, εηθφλεο, ελψ ηαπηφρξνλα απνηειεί 

μερσξηζηή νληφηεηα. Ο Merelau-Ponty θξαηά απφ ηνλ Husserl ην εμήο: αλ κηιάκε γηα 

ππεξβαηνινγηθή ππνθεηκεληθφηεηα ηφηε κηιάκε γηα δηππνθεηκεληθφηεηα. Κάλεη άιιν έλα βήκα 

θαη, ηζρπξηδφκελνο πσο, αλ θάηη ηέηνην ηζρχεη, ηφηε αλαπφθεπθηα ππεξβαηνινγηθφ θαη εκπεηξηθφ 

ζπγρένληαη
789

. Αλαγλσξίδνληαο ηνλ εαπηφ κνπ σο ππνθείκελν, αλαγλσξίδσ ηελ ίδηα ζηηγκή ηα 

φκνηα κε κέλα ζψκαηα, θαη φ,ηη απηά αληηπξνζσπεχνπλ
790

. Δίκαη κέξνο ηεο ηζηνξίαο, γηαηί, 

πξψηνλ, ε ξνή ηεο πξαγκαηηθφηεηαο δελ είλαη εμσηεξηθή πξνο εκέλα, θαη δεχηεξνλ, επεηδή ην 

ηζηνξηθφ έρεη εζσηεξηθφηεηα. Ηζηνξία θαη ππνθείκελν αιιεινπξνζδηνξίδνληαη, θαη αλαγλσξίδσ 

πηα πσο ε επαθή κνπ κε ηνπο άιινπο ιακβάλεη ρψξα κέζα ζην ηζηνξηθφ πεδίν. Κνηηψληαο ηνλ 

άιινλ απέλαληη κνπ, βιέπσ έλα ζψκα πνπ κνπ κνηάδεη, αλαγλσξίδσ ζε εθείλν ηηο δηθέο κνπ 

δπλαηφηεηεο – αηζζήζεσλ, θηλήζεσλ, έθθξαζεο -, θαη θαηαλνψ πσο ην ίδην ζπκβαίλεη θαη γηα 

εθείλνλ. Αθφκε, γλσξίδνπκε πσο ππάξρνπκε ζην ίδην ηζηνξηθφ πιαίζην, θαη πσο ππάξρεη ην 

ελδερφκελν λα ζπλαληεζνχκε μαλά. Χζηφζν, γηα ηνλ άιιν παξακέλσ έλα ζψκα έμσ απφ ην δηθφ 

ηνπ, ή θαιχηεξα έλα ζψκα πνπ δελ είλαη ην δηθφ ηνπ, θαη ην νπνίν ην ληψζεη νηθείν θαη μέλν 

ηαπηφρξνλα. Ζ νξαηή ηνπ φςε πξνζδίδεη νηθεηφηεηα, βιέπεη ζην δηθφ κνπ ζψκα θάηη ζρεδφλ 

φκνην κε ην δηθφ ηνπ. Ζ παξνπζία ηνπ άιινπ, εληφο ελφο γλψξηκνπ γηα κέλα πεξηβάιινληνο, 

επεξεάδεη ηηο λνεκαηνδνηήζεηο κνπ, αθνχ απνηειεί έλα νξαηφ ζεκείν. Θέηνληαο ηνλ άιιν σο 

νξαηφ, θαηαλνψ πσο ελέρεη αφξαηεο φςεηο, δελ ηνλ αλαγλσξίδσ κφλνλ σο θαζαξή ζεηηθφηεηα
791

. 

Ζ απφδεημε παξνπζίαο ηνπ αφξαηνπ ζην νξαηφ νδεγεί ζε έλα αθφκε ζπκπέξαζκα γηα ηελ 

ζθέςε: ε πεγή ηεο δελ είλαη κφλν νη ηδέεο, αιιά θαη φζα γίλνληαη νξαηά κέζσ ηεο πξάμεο, ζα 

πξέπεη ινηπφλ λα ςάμνπκε ζηα παξειθφκελα.  

Ζ ζθέςε καο δελ ζπλαληηέηαη, βαδίδεη παξάιιεια ή αθνξκάηαη απ‟ φζα ζθέθηνκαη, αιιά 

παξακέλεη πάληα έλα άλνηγκα ζηνλ θφζκν. Γελ απνηειεί ζχζηεκα πνπ ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία κε 
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Βι. M. Merleau-Ponty, Σεκεία, φ.π., ζ. 170. 
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Ο Merleau-Ponty αλαθέξεηαη ζηελ θξάζε ηνπ Husserl, ηελ νπνία εληνπίδεη ζηα θείκελα ηεο Κξίζεο ησλ 

επξσπατθψλ επηζηεκψλ, θαη ε νπνία ηαπηίδεη ηελ ππεβαηνινγηθή ππνθεηκεληθφηεηα κε ηε δηππνθεηκεληθφηεηα:«Καη 

πψο λα κελ κπεξδεπηνχλ ηα ζχλνξα κεηαμχ ππεξβαηνινηθνχ θαη εκπεηξηθνχ αλ ην ππεξβαηνινγηθφ είλαη 

δηππνθεηκεληθφηεηα;». Χζηφζν,ν ίδηνο αλαξσηηέηαη ηη ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε πνπ ηζρχεη θάηη ηέηνην. Σφηε 

κπνξνχκε λα δερηνχκε κηα αιιεινδηείζδπζε ππεξβαηνινγηθνχ θαη εκπεηξηθνχ; (βι. απηφζη). 
790

Με ηε ζπκκεηνρή κνπ ζηελ ηζηνξία, θαηαλνψ ηελ νκνηφηεηά κνπ κε ηα άιια ππνθείκελα, έρσ «επίγλσζε ηνπ φηη 

είλαη ππνθείκελα φρη κφλν ην θαζέλα θαηά ηνλ εαπηφ ηνπ αιιά θαη ην έλα θαηά ην άιιν». Ζ αλαγλψξηζε ηνπ θνηλνχ 

νξίδνληα κε βνεζά λα θηάζσ ζηελ αιήζεηα αθφκα θαη ηεο θχζεο κνπ (βι. φ.π., ζ. 171). 
791

Βι. φ.π., ζ. 39. 
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ζθνπφ λα θηάζεη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα, άιισζηε ην ζψκα κνπ, φπσο θαη ν θφζκνο, 

είλαη αζηάζκεηνη παξάγνληεο γηα κηα ηέηνηα επηδίσμε. Αλ ζηνλ έλαλ πφιν έρνπκε ηα πξάγκαηα 

θαη ηηο αληηθεηκεληθά δηεπζεηεκέλεο ηδέεο, θαη ζηνλ άιιν έρνπκε ηε πξνζσπηθή ζθέςε, ηφηε, ν 

Merleau-Ponty ζα έιεγε πσο, ηα άθξα κπεξδεχνληαη. Πξάγκαηα, ηδέεο θαη ζθέςε δελ κπνξνχλ 

παξά λα δεκηνπξγνχλ κηα ζρέζε ακθίδξνκε θαη αηειή
792

. ηνραδφκελνη ηα πξάγκαηα θαη ηηο 

ηδέεο πνπ έρνπκε γη‟ απηά, ή αθφκα ηηο ηδέεο πνπ έρνπκε πξηλ γλσξίζνπκε ηα πξάγκαηα, εθείλν 

πνπ θάλνπκε είλαη λα θξαηάκε θξπθφ ην απνηέιεζκα ηεο ζρέζεο. Αλ νη ιέμεηο θαλεξψλνπλ, 

ιέγνπλ, απνθαιχπηνπλ ηφηε νη ζθέςεηο ζηεξίδνπλ, ζησπνχλ θαη δηαηεξνχλ ηε ζρέζε καο κε ην 

νξαηφ. Ο Merleau-Ponty πξνηείλεη ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ φξσλ νλ θαη κε νλ
793

 κε απηή ηνπ 

νξαηνχ θαη ηνπ αφξαηνπ αληίζηνηρα, γηαηί δελ ζεσξεί φηη ππάξρεη αληηθαηηθφηεηα ησλ ιέμεσλ, 

αιιά πεξηζζφηεξν κηιάκε γηα δχν φςεηο ηεο ίδηαο παξνπζίαο. Έηζη, ζπκπιεξψλεη ζηελ έλλνηα 

ηνπ αφξαηνπ ην ζηνηρείν ηεο ζηαζεξφηεηαο, φρη κε ηελ έλλνηα ηνπ αλελεξγνχ αιιά απηνχ πνπ 

δηαηεξείηαη ζηαζεξφ
794

, ελφο ζηνηρείνπ πνπ ελππάξρεη ζηε θίλεζε σο κέξνο ηεο νιφηεηάο ηεο, ην 

νπνίν δηαηεξείηαη ελψ απηή αιιάδεη. Με ηα ιφγηα ηνπ θηινζφθνπ, ην αφξαην είλαη έλα 

«κεδεληθφ ζεκείν ή βαζκφο νξαηφηεηαο, ην άλνηγκα κηαο δηάζηαζεο ηνπ νξαηνχ»
795

. Θέηνληαο 

ην αφξαην σο κηα πηπρή ηνπ νξαηνχ απνδεηθλχεηαη ε πνιιφηεηα ζηελ ελφηεηα, ε δπλαηφηεηα λα 

κηιάκε γηα βαζκφ νξαηφηεηαο θαη δηαζηάζεηο ηνπ νξαηνχ. Σν νλ δελ είλαη κφλν παξνληηθφ, δε 

κπνξεί λα κέλεη ζηαζεξφ θαη κνλνδηάζηαην εληφο κηαο δηαξθψο ελαιιαζζφκελεο 

πξαγκαηηθφηεηαο. Άιισζηε, ε αλαδήηεζε ηνπ λνήκαηνο ηεο ηζηνξίαο δελ ζα επηηεπρζεί αλ 

θξαηήζνπκε ην ππνθείκελν εληφο ηνπ ρσξνρξφλνπ, αιιά σζψληαο ην πξνο ηα πάλσ, ψζηε λα 

εμέιζεη απφ θάζε ρσξνρξνληθή δηάζηαζε
796

. Γελ ππάξρεη απφιπηε ζθέςε, θαη απηφ καο ην 

απνδεηθλχεη ε ηζηνξηθή αίζζεζε. Απηφ πνπ θαιείηαη λα θάλεη ην ππνθείκελν ηεο ζθέςεο είλαη λα 

θαηαζηεί ζεαηήο ηνπ θφζκνπ, ηνπ ρξφλνπ, ηνπ ίδηνπ ηνπ εαπηνχ ηνπ.  

                                                           
792

Ζ ζθέςε εδψ νξίδεηαη σο «ην αφξαην έηεξν άθξν ηνπ άμνλα πνπ καο πξνζειψλεη ζηα πξάγκαηα θαη ηηο ηδέεο» 

(βι. απηφζη). 
793

Ο Merleau-Ponty ζεσξεί πσο δελ κπνξνχκε λα κηιάκε γηα κε νλ ρσξίο απηφ λα πξνυπνζέηεη ην νλ. ηαλ κηιψ γηα 

νλ δελ πξέπεη λα ην ηαπηίδσ κε ηελ έλλνηα ηνπ εαπηνχ, φπσο επίζεο φηαλ κηιψ γηα κε νλ λα ζεσξψ δεδνκέλν πσο 

είλαη ην αληίζεην ηνπ φληνο (βι. απηφζη). 
794

Σν αφξαην νξίδεηαη ζαλ «θάηη πνπ δηαηεξείηαη ζηαζεξφ κέζα» ζηελ θίλεζε. ην ίδην θείκελν ν Merleau-Ponty 

είρε νξίζεη ην παξφλ σο θαζεηφηεηα, εμεγψληαο πσο απηφ καο παξέρεη κφλν κία δηάζηαζε ηνπ φληνο (βι. απηφζη). 
795

ηε ΦΑ ν Merleau-Ponty εμεγεί πσο, ην αληηιεπηηθφ πεδίν απνηειείηαη απφ ηα πξάγκαηα θαη ηα θελά πνπ 

ππάξρνπλ αλάκεζα ζε απηά, φπσο ην ιεπθφ ζηνλ θακβά πνπ δίλεη ην ζρήκα ρσξίο φκσο λα πεξηγξάθεη κε ηνλ ηξφπν 

πνπ ην θάλεη ε γξακκή. Ζ ζχλδεζε κεηαμχ ησλ πξαγκάησλ δελ είλαη κφλν εμσηεξηθή, νχηε δηαθξίλεηαη κφλν φηαλ 

ηα αληηθείκελα θηλνχληαη ζην ρψξν. Σα πξάγκαηα ηα βιέπσ αξρηθά σο ζχλνια αθίλεηα. Θα ήηαλ αλψθειν λα δψζσ 

ζπλεηξκηθά κηα θηλεηηθή ηδηφηεηα ζην βνπλφ ή ζην ζπίηη, ε ηδηφηεηα ελφο θηλεηνχ αληηθεηκέλνπ δελ κπνξεί λα 

απνδνζεί ζε έλα αθίλεην πξάγκα, γηαηί ηφηε δε κηιάκε απιψο γηα αιιαγή ζηε ζχλδεζε ησλ πξαγκάησλ ή 

αηζζεηεξηαθέο αληηιήςεηο κε άιιε ζεηξά ή ην ίδην θείκελν κε άιιν λφεκα. «Θα ήηαλ ζη‟ αιήζεηα έλαο άιινο 

θφζκνο» (απφ Μ. Merleau-Ponty, Φαηλνκελνινγία ηεο αληίιεςεο, φ.π., ζ. 61). Γελ αξρίδσ ινηπφλ λα 

αληηιακβάλνκαη ζρήκαηα ή δεδνκέλα κεκνλσκέλα θαη έπεηηα ηα ζπλδέσ ζηε ζθέςε κνπ αιιά «επεηδή 

αληηιακβαλφκαζηε έλα ζχλνιν σο πξάγκα» κπνξεί ε αλάιπζε λα κνπ δψζεη νκνηφηεηεο θαη εγγχηεηεο (βι. απηφζη). 
796

Γηα ηνλ Merleau-Ponty δελ κπνξεί λα ππάξμεη θηινζνθηθφο ζηνραζκφο έμσ απφ ηελ αλζξσπνινγία θαη ηελ 

επηζηήκε. Ζ δηαθνξά ηεο θηινζνθίαο είλαη πσο δελ θαηαγξάθεη νχηε εξεπλά «απιψο εγθαζίζηαηαη ζε κηα δηάζηαζε 

φπνπ θακηά γλψζε δελ κπνξεί λα ηελ ακθηζβεηήζεη». Ο Merleau-Ponty βξίζθεηαη πξνο αλαδήηεζε θαη εξκελεία 

απηήο ηεο δηάζηαζεο. Ο θηιφζνθνο δελ κνηξάδεηαη κε ηνπο επηζηήκνλεο ή ηνπο θνηλσληνιφγνπο ηε κέζνδφ ηνπ, 

εμάιινπ νχηε ν ίδηνο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο επηζηήκνλαο ή θνηλσληνιφγνο (βι. M.Merleau-Ponty, Σεκεία, φ.π., 

ζζ. 173-4). 
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Ζ ζθέςε κνπ εληάζζεηαη ζε κηα δεδνκέλε ηζηνξηθή ζπλζήθε, ζπλδέεηαη κε άιιεο ηζηνξηθέο 

θαηαζηάζεηο κε ηηο νπνίεο επηθνηλσλεί, θαη απηή ε εκπινθή παξαπέκπεη ζηελ εμάξηεζε ηεο 

γλψζεο ηνπ θνηλσληθνχ απφ ηνλ εαπηφ κνπ. Καηαλνψληαο ηελ ππνθεηκεληθφηεηα θάλσ ην πξψην 

βήκα, αληηιακβαλφκελεηελδηππνθεηκεληθφηεηα σο θάηη δηθφ κνπ θηάλσζην δεχηεξν
797

. Γελ 

κπνξεί λα ππάξμεη αιήζεηα έμσ απφ ηελ ηζηνξία. Αλ είκαη ζεαηήο ρσξίο λα έρσ ζηαζεξή νπηηθή 

γσλία ηφηε ζα κπνξψ λα αλνηρηψ ζε πξάμεηο θαη γλψζεηο πνπ έρνπλ λφεκα γηα κέλα. Έηζη, φ,ηη 

έρεη λφεκα γηα ηελ χπαξμή κνπ θαη ην εληνπίδσ ζην θνηλσληθφ κε βνεζά λα θηάζσ ζην 

θαηαγσγηθφ ζεκείν ηεο αιήζεηαο, θαη κε ηε ζεηξά κνπ λα νλνκάζσ θάηη αιεζέο
798

. Ζ αιήζεηα 

πξνέξρεηαη απφ ηελ επηζπκία κνπ λα γλσξίδσ. Ζ γλψζε κε δηαθξίλεη απφ ηα αληηθείκελα ηνπ 

ρψξνπ, κε σζεί λα ςάμσ, λα εξεπλήζσ, λα βξσ θνηλά ζεκεία κε άιιεο θαηαζηάζεηο θαη άιιεο 

ππάξμεηο, αιιά ην πην ζεκαληηθφ είλαη ε δηπιή ηεο ηδηφηεηα ηελ νπνία κνπ πξνζθέξεη, αθνχ κε 

«ρσξίδεη απφ ηελ νιφηεηα ηεο αλζξψπηλεο εκπεηξίαο, αιι‟ εμ ίζνπ (είλαη) απηφ πνπ κε ζπλδέεη 

κ‟ απηήλ»
799

. Απφ ην νξαηφ θαη ηελ άιιε ηνπ πιεπξά, απφ ηε δηππνθεηκεληθφηεηα ζηελ ηζηνξία, 

θαη απφ εθεί ζηε γλψζε, θηάλσ ζηνλ θνηλφ βησκέλν θφζκν θαη ζηελ ακθίδξνκε ζρέζε πνπ έρσ 

κε απηφλ θαη κέζα ζε απηφλ. κσο πξνζνρή! Ζ θηινζνθία δελ πεξηθξάζζεη, δελ καο ηνπνζεηεί 

θάπνπ απ‟ φπνπ κπνξνχκε λα κηιάκε εθ ηνπ αζθαινχο, αιιά καο ππελζπκίδεη πσο ηελ 

ελδηαθέξεη φ,ηη πην πξαγκαηηθφ γηα καο: ν θφζκνο, ν άλζξσπνο θαη ν λνπο, ν ηξφπνο πνπ 

αληηιακβαλφκαζηε ηνπο άιινπο, ε θχζε θαη ν εαπηφ καο
800

. Ο Merleau-Ponty θαηαιήγεη, «Ζ 

θηινζνθία δελ είλαη θάπνηα γλψζε, είλαη ε εγξήγνξζε πνπ δελ καο αθήλεη λα ιεζκνλνχκε ηελ 

πεγή θάζε γλψζεο»
801

. 

Αθφκα θαη αλ ε εμήγεζε είλαη ππνθεηκεληθή, ην πεξηβάιινλ δελ παχεη λα δέρεηαη θαη λα 

πξνθαιεί αιιαγέο. Ο θηιφζνθνο ρξεζηκνπνηεί ην παξάδεηγκα ηνπ παηδηνχ πνπ, πξηλ αθφκε 

κηιήζεη, αξρίδεη λα θαηαιαβαίλεη φζα ην πεξηβάιινπλ. Σν ίδην παηδί θάπνηα ζηηγκή ζα πάςεη 

κφλν λα ιακβάλεη, λα ζεάηαη, θαη ζα «αληηζηξέςεη ηε ζρέζε»˙ ηφηε είλαη πνπ κέζα απφ ηελ 

νκηιία θαη ηηο πξάμεηο ηνπ ζα πεη φζα ζπζζσξεχνληαλ σο εκπεηξηθά ζηνηρεία
802

. Σφηε ζα 

απνηειεί ελεξγφ κέινο, θαη φρη απιφ παξαηεξεηή ηεο θνηλσλίαο ζηελ νπνία αλήθε απφ πξηλ. 

Απηή ε αληηζηξνθή ηεο ζρέζεο, ε αλαγθαηφηεηα γηα δηππνθεηκεληθφηεηα, πξαγκαηψλεηαη ζηε 

θηινζνθία: εδψ ππάξρεη «εγγχηεηα θαη απφζηαζε ηνπ παξειζφληνο θαη ηνπ παξφληνο»
803

. Ο 

Merleau-Ponty, κέζα απφ ηηο εηζεγήζεηο ηνπ γηα ηελ δηππνθεηκεληθφηεηα, γηα άιιε κηα θνξά καο 

μεθαζαξίδεη πσο ν θάζε έλαο απφ καο δελ κπνξεί λα γλσξίζεη ηνλ εαπηφ ηνπ, νχηε φ,ηη ηνλ 

πεξηβάιιεη, αλ δε θαηαλνήζεη πσο εληάζζεηαη ζε έλαλ ρσξνρξφλν, πσο είλαη κέξνο ηεο ηζηνξίαο, 
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Απηφζη. 
798

Βι. φ.π., ζ. 175. 
799

Απηφζη. 
800

Βι.φ.π., ζ. 176. 
801

Απηφζη. 
802

Θα αληηζηξέςεη ηε ζρέζε θαη ζηε ζπλέρεηα ζα «θνξηίζεη ηηο ζεκαζίεο ηεο νκηιίαο θαη ζπκπεξηθνξάο ηνπ κε ηα 

θξπθφηεξα ζηνηρεία ηεο εκπεηξίαο ηνπ, κεηαξζηψλνληάο ηα έηζη ζε πνιηηηζκφ» (βι. φ.π., ζ. 179). 
803

Ζ αληηζηξνθή κηα ζρέζεο φπνπ δελ ιακβάλσ κφλν εξεζίζκαηα αιιά επηζηξέθσ λνήκαηα, φπνπ ην παιηφ θαη ην 

λέν είλαη καδί θαη ρψξηα ηελ ίδηα ζηηγκή είλαη «ε πεξηέιημε ηνπ πνιηηηζκηθνχ ρξφλνπ θαη ρψξνπ ζηνλ εαπηφ ηνπο, ν 

αέλανο απηφο επηθαζνξηζκφο ησλ αλζξψπηλσλ γεγνλφησλ πνπ έρεη σο απνηέιεζκα φηη ην θνηλσληθφ γεγνλφο καο 

εκθαλίδεηαη πάληα σο παξαιιαγή κηαο εληαίαο δσήο ηεο νπνία κεηέρεη θαη ε δηθή καο, φζν θη αλ νη ηνπηθέο θαη 

ρξνληθέο ζπλζήθεο είλαη κνλαδηθέο, θαη φηη θάζε άιινο είλαη γηα καο έλα άιινο εαπηφο» (βι. απηφζη). 
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πσο απνηειεί θνκκάηη, φρη κηαο ζεηξηαθήο αιπζίδαο, αιιά ελφο θφζκνπ ζηνλ νπνίν ν ρψξνο θαη 

ν ρξφλνο είλαη δείθηεο αιιαγήο˙ θαη πάληα ζα κνηξάδεηαη ηνλ εαπηφ ηνπ κε ηνπο άιινπο, γηαηί 

κφλν έηζη ζα κπνξέζεη λα ηνλ βξεη. Μέζα απφ ην άλνηγκα, ζα βξεη ηελ εζσηεξηθφηεηα. 

Ζ θάιπςε ηεο απφζηαζεο θαη ε κεηαηφπηζή κνπ, ψζηε λα πιεζηάζσ ή λα θηάζσ εθεί πνπ 

ζέισ, ζπληειείηαη αξρηθά κε ην βιέκκα, ε πξνβνιή ηνπ θφζκνπ θαη ηνπ άιινπ ζηα κάηηα κνπ 

είλαη ε αθεηεξία. Ζ επηζπκία κνπ, ε πξφζεζε ηεο θίλεζεο πξνο θάηη, απνδεηθλχεη πσο «δελ 

ππάξρεη πηα απηή ε παζεηηθφηεηα ηεο φξαζε πνπ καο θάλεη λα πνχκε πσο έρνπκε έλα άλνηγκα 

πάλσ ζηνλ θφζκν»
804

. Σα κάηηα κνπ, ε φξαζή κνπ, γίλεηαη ν δξφκνο κέζσ ηνπ νπνίνπ ην φιν 

γίλεηαη ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ζέαζεο, ρσξίο φκσο λα απνθιείεηαη ην θνίηαγκα πέξα απφ ηα φξηα 

ηνπ ήδε νξαηνχ. Θα νξίδακε ινηπφλ ηελ φξαζε σο ηελ αίζζεζε ηεο ειεπζεξίαο; ε θάπνην 

βαζκφ κηα ηέηνηα δηαπίζησζε επζηαζεί, αιιά απηφ πνπ ζίγνπξα κπνξεί λα ππνζηεξηρηεί είλαη 

πσο, ε φξαζε δελ νξηνζεηείηαη, είλαη κηα αλεμάληιεηε πεγή γλψζεο. Ο Merleau-Ponty γξάθεη 

ζρεηηθά κε ηελ ειεπζεξία πνπ δίλεη ε φξαζε: «κηα έκκεζε/πιάγηα θαη ζησπειή αλαγθαηφηεηα 

βαξαίλεη πάλσ ζην βιέκκα κνπ»
805

. Γελ είλαη ε αλαγθαηφηεηα ελφο αληηθεηκεληθνχ ζηφρνπ γηα 

πάληα αδηαπέξαζηε, θαη ηα πεξηγξάκκαηα ηνπ πεδίνπ κνπ δελ είλαη νη γξακκέο ηνπ νξίδνληά κνπ. 

Οχηε φηαλ πξνζεγγίδσ ηα πξάγκαηα δηαρσξίδνληαη απφ ην πεξηβάιινλ δίλνληαο ζηελ αίζζεζή 

κνπ κεκνλσκέλα αληηθείκελα. Αθφκα θαη ρσξίο λα κηιήζνπκε γηα ηελ δπλαηφηεηά καο λα 

θηλνχκαζηε πξνο ην επηζπκεηφ ζεκείν, ε φξαζε καο ζέηεη ήδε εθηφο ηνπ, ελ δπλάκεη, αγγηγκέλνπ 

πεδίνπ. Δλ ηέιεη, ε φξαζε δελ κνπ δίλεη ηελ απφιπηε αιήζεηα –κηα ηειηθή, επηθπξσκέλε, αλ 

ζέιεηε, αιήζεηα-, θαη εχζηνρα ν Merleau-Ponty, θέξλεη ην παξάδεηγκα ησλ δψσλ ζε «αλνηρηνχο» 

δσνινγηθνχο θήπνπο φπνπ, ελψ ηα δψα δελ πεξηνξίδνληαη ζηα θινπβηά, αιιά δνπλ ζε κηα 

αληηγξαθή ηνπ θπζηθνχ ηνπο πεξηβάιινληνο, εληνχηνηο ππάξρεη έλα φξην πνπ δεζκεχεη ηελ 

ειεπζεξία ηνπο
806

. πκπεξαζκαηηθά, ην άλνηγκα πάλσ ζηνλ θφζκν ζπλεπάγεηαη πσο ν θφζκνο 

είλαη θαη παξακέλεη έλαο νξίδνληαο, φρη γηαηί ε φξαζή κνπ κπνξεί λα ζπξψμεη ηνλ θφζκν, πίζσ 

θαη πέξα απφ απηφλ ηνλ ίδην, αιιά γηαηί κε θάπνην ηξφπν απηφο πνπ βιέπεη είλαη απ‟ απηφλ θαη 

είλαη κέζα ηνπ.  

Θα θιείζσ απηφ ην ππνθεθάιαην, πνπ κε κπέξδεςε φζν θαλέλα άιιν, μεθαζαξίδνληαο πσο ε 

θηινζνθία δελ ελδηαθέξεηαη γηα ηα πξάγκαηα, αιιά γηα ηνλ ηξφπν πνπ βηψλνπκε ηα πξάγκαηα, 

επηζηξέθνληαο έηζη ζηε θαηλνκελνινγία, ε νπνία ζπληζηά αδηαηχπσηε απφπεηξα αλαθνξάο ηελ 

νπζία. Γελ ελδηαθέξεηαη, φπσο εηπψζεθε, γηα ηελ επηζηεκνληθή εμήγεζε ηνπ θφζκνπ, αιιά γηα 

ην πψο ν θφζκνο είλαη αληίθηππν ηεο χπαξμήο καο
807

: ην θαζξέθηηζκα ηνπ εαπηνχ, ε επαθή, ε εθ 

λένπ ζπλάληεζε κε ηε ζάξθα ηνπ θφζκνπ. Ο Merleau-Ponty κε νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα πσο ε 

εζσηεξηθφηεηα δελ κνπ εμαζθαιίδεη ηδησηηθφηεηα
808

, αιιά ε δηππνθεηκεληθφηεηα είλαη 

                                                           
804

Βι. Μ. Merleau-Ponty, The Visible and the invisible, φ.π., ζ. 99. 
805

Βι. φ.π., ζ. 100. 
806

Απηφζη. 
807

Βι. Μ. Merleau-Ponty, Σεκεία, φ.π., ζ. 179. 
808

Ο Γ. ηακαηέινο γξάθεη «ε έθθξαζε είλαη ζψκα, γηαηί ηε γλσξίδσ πξψηα ζην ζψκα κνπ: απφ ηε πξψηε ζηηγκή 

πνπ ζρεκαηίδεηαη ε χπαξμή κνπ, ή απφ ηελ πξψηε ζηηγκή πνπ κπνξεί θάπνηνο λα πεη „έρσ ζπλείδεζε ηεο χπαξμήο 

κνπ‟, ηα ρξφληα κε ζεκαδεχνπλ, ην ίδην θαη νη θαθνπρίεο, νη ραξέο. Αδηαρψξηζηα, ην εμσηεξηθφ θαη ην εζσηεξηθφ 
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πνππξνζθέξεη ηελ ηδησηηθφηεηα, θαζψο έηζη γίλνκαη κέξνο ηεο ηζηνξίαο. Γελ ππάξρσ απιψο 

εληφο κηαο θνηλσλίαο, αιιά πξνζδηνξίδνκαη απφ ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ κνπ, έηζη θηάλσ 

αξρηθά ζηελ παξνληηθή κνπ θαηάζηαζε, φπσο επηζηξέθσ ζηε παξειζνχζα˙ έηζη αληηιακβάλνκαη 

ηελ χπαξμή κνπ ζην παξφλ: εληφο ηνπ θνηλσληθνχ, ην νπνίν είλαη ην ελεξγφ παξφλ κνπ
809

. ηα 

ηειεπηαία ηνπ έξγα, καο δίλεη ην Δίλαη σο αλεμέξγαζην (άγξην) είλαη, σο ηε «ζάξθα ηνπ 

αληηιεπηνχ θφζκνπ», ε νπνία δελ είλαη παξά έλαο ςπρηθφο ιφγνο, ελδηάζεηνο, εζσηεξηθφο ιφγνο, 

ν νπνίνο ρξεηάδεηαη ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν γηα λα πάξεη κνξθή. Δίλαη ζηε ζπλχπαξμε ηεο πξψηεο 

θαη ηεο λέαο αληίιεςεο, ηεο εζσηεξηθφηεηαο θαη ηνπ θφζκνπ, πνπ ζα θαηαλνήζνπκε ηε 

δηππνθεηκληθφηεηα. Καη αλ ην θείκελν ηνπ θφζκνπ, πνπ βξίζθεηαη θξπκκέλν θαη ζησπειφ, 

εθθξαζηεί, ζα θηάζσ ζηε ζάξθα. 

4.3 Η γιώζζα: δξόκνο επηζηξνθήο ζηα πξάγκαηα θαη ηε θηινζνθία 

Αθνχ είδακε πψο απφ ηα θαηλφκελα πεξλάκε ζηελ αιεζηλή γλψζε ηεο αληίιεςεο, ηελ 

αλεπαίζζεηε ελαιιαγή ζθέςεσλ θαη ιέμεσλ, θαη θπξίσο πψο ην ζψκα απνηειεί ηελ 

θαηαιιειφηεξε δίνδν γηα ηελ έθθξαζε, ήξζε ε ψξα λα επηθεληξσζνχκε ζηνλ ηξφπν πνπ ε 

γιψζζα εκπιέθεηαη κε ηε ξνή ηεο ηζηνξίαο θαη ηε κεηαβάιιεη. ε απηφ ην ζηάδην, λαη κελ καο 

ελδηαθέξεη ε θαιιηηερληθή θηγνχξα, αιιά θαη ε πξνζέγγηζε ηνπ Merleau-Ponty γηα ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν εκείο κπνξνχκε λα ππάξμνπκε δεκηνπξγηθά κέζα ζην φινλ. Ζ γιψζζα απνηειεί έλαλ 

απφ ηνπο δξφκνπο έθθξαζεο ηεο ζσκαηηθήο καο παξνπζίαο ζηνλ νξαηφ θφζκν, θαζψο έρεη 

δεκηνπξγηθή πθή. Ζ ζεκαληηθφηεηα ηεο γιψζζαο εληνπίδεηαη ζηνλ θαζνιηθφ ραξαθηήξα ηεο: 

απνηειεί ηξφπν χπαξμεο γηα θάζε αλζξψπηλν ππνθείκελν. Χζηφζν δελ παξαιείπνπκε ην γεγνλφο 

πσο, ηελ ίδηα ζηηγκή, είλαη ε κέζνδνο θαη ην αληηθείκελν ηεο θηινζνθίαο, θαη απηφ γίλεηαη αθφκα 

πην εκθαλέο ζην ηειεπηαίν αλνινθιήξσην έξγν ηνπ θηινζφθνπ. 

Ο Merleau-Ponty ζπρλά επηκέλεη ζε κηα δπλαηή παξαιιειία κεηαμχ γιψζζαο θαη 

δσγξαθηθήο, αθφκα θαη αλ δελ δειψλεηαη μεθάζαξα ε πξνζπάζεηά ηνπ απηή. Παξαηεξεί πσο ε 

δσγξαθηθή έρεη απνξξνθήζεη ζηελ ηζηνξία ηεο πεξηζζφηεξε αζπλέρεηα θαη επηζεηηθφηεηα απ‟ φηη 

ε γιψζζα, θαη ελψ είλαη ηέρλε πνπ απεπζχλεηαη ζε φινπο, ιίγνη είλαη απηνί πνπ ηελ αλαδεηνχλ ή 

ελδηαθέξνληαη γηα ηα δεκηνπξγήκαηα ηεο. Ο Γάιινο θηιφζνθνο δηαθξίλεη κηαλ αζπλέρεηα ζηελ 

ηζηνξία ηεο δσγξαθηθήο, θαη απηφ κε νδήγεζε ζηελ αλαδήηεζε ηεο κεζφδνπ κε ηελ νπνία 

ηνπνζεηνχληαη ρξνλνινγηθά ηα δεκηνπξγήκαηα ηεο ινγνηερλίαο, θαη γεληθφηεξα πψο θαηαλννχκε 

ηελ εμέιημε ηεο γιψζζαο. ηε γιψζζα φια θαίλνληαη φηη αθνινπζνχλ κηαλ επζχγξακκε πνξεία. 

Γηα ηνλ Merleau-Ponty, αμηνινγηθά, ε γιψζζα δελ πξνεγείηαη νχηε έπεηαη ηεο δσγξαθηθήο, θαη 

απηφ γηαηί ακθφηεξεο καο δίλνπλ δηαθνξεηηθνχ είδνπο κνλνπάηηα γηα ηελ απφδνζε ηνπ 

λνήκαηνο
810

. Απνηεινχλ θαη νη δχν δηαβαζκίζεηο ηεο ίδηαο εθθξαζηηθήο αλάγθεο γηα απφδνζε 

                                                                                                                                                                                           

γίλνληαη επάιιεια –αιιεινθαιχπηνληαη» (βι. Γ. ηακηέινο, Σησπή: ζην ζηαπξνδξφκη θηινζνθίαο, ινγνηερλίαο θαη 

ηερλψλ, φ.π., ζ. 20). 
809

Βι. φ.π., ζζ. 179-180. 
810

Ζ γιψζζα έρεη κεγαιχηεξε δχλακε απηνπάζεηαο απ‟ φηη ε δσγξαθηθή, δειαδή ε ελέξγεηα πνπ εθπέκπεη 

επηζηξέθεη ζηνλ εαπηφ ηεο. ην Οξαηφ θαη ην Αφξαην ε γιψζζα πεξηγξάθεηαη σο «ιηγφηεξν βαξεηή, κε πεξηζζφηεξν 

δηαθαλέο ζψκα» (βι. Johnson, G.A., «Indirect language and the voices of silence», ζ. 34, ζην Johnson, A. Galen 
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ησλ λνεκάησλ ηνπ θφζκνπ. Μέζα απφ ηελ πνξεία ηεο δσγξαθηθήο θαη ηεο ινγνηερλίαο βιέπνπκε 

πσο, ζπρλά, απηέο νη δχν κνξθέο έθθξαζεο, επηθεληξψλνληαη ζηα ίδηα ζέκαηα θαη έρνπλ θνηλέο 

αλαθνξέο, θαη απηφ νθείιεηαη ζην ηζηνξηθφ θαη πνιηηηζκηθφ πιαίζην. 

Ζ βσβή ζθέςε ηεο δσγξαθηθή καο θάλεη λα πηζηεχνπκε φηη είλαη έλαο ιαβχξηλζνο ζεκαζηψλ 

ρσξίο ηέινο, κηα πνξεία πνπ δελ ζα νινθιεξσζεί πνηέ
811

, κηα αέλαε ζησπή. Αιιά κηα ηέηνηα 

πεπνίζεζε,πσο δελ ζα δνχκε πνηέ ηνλ θφζκν ζηελ νιφηεηά ηνπ, αξθεί γηα λα παξαηηεζνχκε απφ 

ηελ αλαδήηεζε ηεο γλψζεο ηνπ θφζκνπ; Σελ αλζξψπηλε θχζε καο ζπλνδεχεη ε δηεξψηεζε, ε 

ζπλερήο αλαδήηεζε γηα φζα καο αγγίδνπλ θαη αγγίδνπκε, θαη ε πίζηε πσο είκαζηε ζπλεηδήζεηο 

πνπ πνξεχνληαη ρσξίο λα νινθιεξψλνληαη
812

. Γελ κπνξνχκε λα πηζηεχνπκε φηη ν θφζκνο δελ 

αιιάδεη, θαη πσο είκαζηε θαηαδηθαζκέλνη ζε κηα ζπλερή θπθιηθή πνξεία ρσξίο απνηέιεζκα, 

αιιά κάιινλ φηη «ε πξψηε-πξψηε δσγξαθηθή έθηαλε κέρξη ην βάζνο ηνπ κέιινληνο»
813

, δειαδή 

πσο φια φζα δηήξθεζαλ ζηνλ ρξφλν έρνπλ θάπνηα ζεκαζία, θαη πσο φζα πξνεγήζεθαλ 

νδήγεζαλ ζε φ,ηη ππάξρεη γχξσ καο σο λφεκα. ,ηη άληεμε ζηνλ ρξφλν, θαη κεηαδφζεθε σο 

γλψζε, δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί αλεμάξηεην σο πξνο ην λφεκά ηνπ, απ‟ φζα ζπκβαίλνπλ γηαηί, 

αθφκα θαη αλ ε πνξεία είλαη θπθιηθή, ε γξακκή δηαγξάθεη ηνλ ίδην πάληα θχθιν. Αλ πηζηέςνπκε 

πσο θαλέλα δεκηνχξγεκα δελ ζα θηάζεη ζηελ νινθιεξσκέλε ηνπ κνξθή, θαη αληίζηνηρα πσο ν 

θφζκνο ζα αλαλεψλεηαη δηαξθψο, είλαη αδχλαηνλ λα πηζηέςνπκε πσο θάζε ηη πνπ πξνζηίζεηαη, ή 

αθαηξείηαη, απφ ηε δεκηνπξγηθή πξάμε, θαη θάζε ππνθείκελν πνπ ηελ εθπιεξψλεη, δελ πξνθαιεί 

αιιαγή. Γειαδή, πσο ν αλνινθιήξσηνο ραξαθηήξαο θάζε έξγνπ θηλεί ηνλ θφζκν, θαη θηλείηαη 

καδί ηνπ, θαζψο θαη απηφο είλαη έλαο, ρσξίο ηέινο, νξίδνληαο λνεκάησλ. Ο θάζε άλζξσπνο θαη, 

ελ πξνθεηκέλσ, ν θάζε δεκηνπξγφο έρεη ην δηθφ ηνπ χθνο, σο εθ ηνχηνπ θάζε δεκηνχξγεκα 

«αιιάδεη, αιινηψλεη, θσηίδεη, εκβαζχλεη, επηβεβαηψλεη, εμαίξεη, αλαδεκηνπξγεί ή δεκηνπξγεί εθ 

ησλ πξνηέξσλ» φζα πξνεγήζεθαλ
814

. Έλαο πίλαθαο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί νινθιεξσκέλνο, 

αθφκα θαη αλ βξίζθεηαη ζε θάπνην κνπζείν θαη ηπγράλεη θαζνιηθνχ ζαπκαζκνχ, γηαηί ν ρξφλνο 

πνπ ν θάζε άλζξσπνο ηνλ θνηηά δηαθέξεη, ηα ρσξηθά φξηα αιιάδνπλ, ην ηζηνξηθφ ππφβαζξν 

ηξνπνπνηείηαη˙ ηα κάηηα πνπ ηνλ θνηηάλε θαη ην ππνθείκελν πνπ ζρεκαηίδεη εξσηήκαηα, ηδέεο, 

λνήκαηα ζρεηηθά κε απηφλ δελ είλαη πνηέ ηα ίδηα, αθφκα θαη αλ αλήθνπλ ζην ίδην ζψκα. Σα 

δεκηνπξγήκαηα, γηα ηνλ Merleau-Ponty, «έρνπλ ζρεδφλ φιε ηε δσή κπξνζηά ηνπο», φπσο θαη ν 

θφζκνο
815

, δελ ζηακαηάλε λα ππάξρνπλ, φπνηεο αιιαγέο θαη αλ δερζνχλ. Αλαγθαίν είλαη λα 

πηζηέςνπκε ζηελ αηψληα αίζζεζε ηνπ θφζκνπ πνπ δνχκε, γηαηί απηφο ππήξρε πνιχ πξηλ απφ 

εκάο, ζπλερίδεη λα ππάξρεη ελψ ηνλ ζπλαληάκε θαη ζα ζπλερίζεη λα ππάξρεη ζην κέιινλ. Ζ 

ηέρλε, φπσο ε θηινζνθία, φζεο θνξέο θαη αλ δέρηεθαλ επηζέζεηο κε ζθνπφ λα παξαδερηνχλ ην 

                                                                                                                                                                                           

(ed), The Merleau-Ponty Aesthetics Reader: Philosophy and Painting, κηθξ. Μ. Smith, Northwestern University 

Press, Illinois, 1993, ζζ. 14-34). 
811

Βι. Μ. Merleau-Ponty, Τν Μάηη θαη ην πλεχκα, φ.π., ζ. 114 
812

Ζ ζπλερήο δηεξψηεζε είλαη κηα δηαδηθαζία γισζζηθή θαη θάζε θνξά πνπ αλαδεηψ ηελ απάληεζε γηα θάηη ν 

θφζκνο κνπ κπνξεί λα γθξεκηζηεί. «Ζ χςηζηε βαζκίδα ηνπ ιφγνπ δελ είλαη παξά λα δηαπηζηψλεη απηήλ ηελ 

ππνρψξεζε ηνπ εδάθνπο θάησ απφ ηα πφδηα καο; Να νλνκάδεη κεγαιφζηνκα δηεξψηεζε απηή ηελ θαηάζηαζε ηεο 

ζπλερνχο θαηάπιεμεο, έξεπλα απηήλ ηελ θπθιηθή πνξεία θαη Δίλαη απηφ πνπ δελ είλαη πνηέ εληειψο;» (βι. απηφζη). 
813

Βι. φ.π., ζζ. 114-115. 
814

Βι. φ.π., ζ. 115. 
815

Απηφζη. 
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ηέινο ηνπο, καο απνδεηθλχνπλ πσο ζπλερίδνπλ λα αθνινπζνχλ ηελ πνξεία ηνπ θφζκνπ, βαδίδνπλ 

παξάιιεια κε απηφλ, πάληα φκσο κε κηα δφζε αλεμαξηεζίαο, γηαηί νη θαιιηηέρλεο, φπσο θαη νη 

θηιφζνθνη, θνηηνχλ ηνλ θφζκν ηνπο γηα λα κπνξέζνπλ λα ηνλ εθθξάζνπλ. 

Ο Merleau-Ponty καο πξνηξέπεη λα ζηξαθνχκε ζηα απηνλφεηα, ζηηο απιέο ζρέζεηο, ψζηε λα 

κπνξέζνπκε λα αλαδεηήζνπκε φζα ζπκβαίλνπλ ζην πέξαζκα, ζηε δηαδξνκή, ζην κεζνδηάζηεκα 

απφ ηε ζθέςε ζε απηφ πνπ ζθέθηνκαη, απφ ηελ νκηιία ζε απηφ πνπ ιέσ, απφ ην βιέκκα ζε απηφ 

πνπ βιέπσ. Δίλαη αλαθεξφκελνη ζηελ γιψζζα πνπ κπνξνχκε λα δνχκε θαιχηεξα πφζν ηθαλνί 

είκαζηε, ή δελ είκαζηε, γηα κηα επηζηξνθή ζηα ίδηα ηα πξάγκαηα. Αλ επηζπκνχκε λα βξνχκε μαλά 

ηνλ θπζηθφ θφζκν ή ηνλ ρξφλν κέζσ ηεο ζχκπησζεο ηεο χπαξμεο ε νπνία ηαπηίδεηαη κε ην 

κεδέλ γηα λα κπνξέζεη λα μεθηλήζεη απφ ηελ αξρή, ή ηελ θαζαξή αλάκλεζε ε νπνία απφ ηα βάζε 

ησλ εαπηψλ καο δηέπεη ηηο πξάμεηο ζηηο νπνίεο αλαθεξφκαζηε, ηφηε ε γιψζζα είλαη κηα δχλακε 

κε θηλδχλνπο, αθνχ παξεκβάιιεηαη ζηνλ ζπλερή ηζηφ πνπ καο ελψλεη δσηηθά κε ηα πξάγκαηα θαη 

κε ην παξειζφλ. Ζ γιψζζα έρεη πάξεη ζέζε αλάκεζα ζε κέλα θαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα, θαη 

κνηάδεη κε κηα δηάθαλε κεκβξάλε, ε νπνία κνπ επηηξέπεη λα δσ κέζα απφ απηήλ˙ αιιά γηα λα 

θηάζσ ζηελ πίζσ φςε ηεο ζα πξέπεη λα ηελ γθξεκίζσ. Παίξλεη ζέζε έρνληαο θαη ε ίδηα 

παξειζφλ. Ο Merleau-Ponty εμεγεί ηε ζρέζε ηνπ θηινζφθνπ κε ηε γιψζζα γξάθνληαο πσο ν 

θηιφζνθνο κηιά, αιιά ε κηιηά δελ είλαη παξά ε αδπλακία, θαη ε ζησπή κέξνο ηεο χπαξμήο ηνπ
816

. 

Ζ δνπιεία ηνπ θηινζφθνπ είλαη κηα παξάινγεπξνζπάζεηα: ε ζθέςε πξνζπαζεί λα ρσξέζεη ζηηο 

ιέμεηο κηα ζπγθεθξηκέλε ζησπή, ηελ νπνία αθνπγθξάδεηαη εληφο ηνπ. Γξάθεη κε ζθνπφ λα 

θαηαθηήζεη ηελ επαθή ηνπ κε ην Δίλαη, θαη φζν απηή ε επαθή εκκέλεη ζηε ζησπή, δελ κπνξεί λα 

πάξεη κνξθή. Έηζη, μαλαξρίδεη, επηζηξέθεη, επαλαιακβάλεη ηηο εξσηήζεηο, αλαζηνράδεηαη. 

Καηαιήγεη θάπνπ απηή ε πξνζπάζεηα; Ο Merleau-Ponty εμεγεί πσο ε γιψζζα δελ είλαη ην 

αληίζεην ηεο αιήζεηαο, αιιά πσο ππάξρεη, ή κπνξεί λα ππάξμεη, κηα γιψζζα ηεο ζχκπησζεο, 

έλαο ηξφπνο λα θάλεηο ηα πξάγκαηα ηα ίδηα λα κηιήζνπλ – θαη απηφ είλαη πνπ επηδηψθεη ν 

θηιφζνθνο. Πξνζνρή φκσο: ν θηιφζνθνο δελ είλαη ν καέζηξνο ησλ ιέμεσλ, δε αλαζπζηήλεη ηα 

λνήκαηα, θαζψο απηφ πνπ έρεη ζεκαζία δελ είλαη πηα ην θαηλνηφκν λφεκα ηεο θάζε ιέμεο θαη 

ηεο θάζε εηθφλαο, αιιά νη έκκεζεο ζρέζεηο, ηα δεζίκαηα πνπ είλαη κπιεγκέλα ζηηο κεηαθνξέο 

ηνπο θαη ζηηο αληαιιαγέο ηνπο. Δίλαη πξάγκαηη κηα γιψζζα απηνχ ηνπ είδνπο πνπ ν Bergson 

απαηηεί γηα ηνλ θηιφζνθν
817

. Αιιά έρνπκε λα αλαγλσξίζνπκε ηελ εμήο ζπλέπεηα: αλ ε γιψζζα 

δελ είλαη απαξαηηήησο απαηειή, ε αιήζεηα δελ είλαη ζχκπησζε, νχηε ζησπή
818

. 

Υξεηαδφκαζηε ηε γιψζζα ζηε δσληαλή, ή ελ ηε γελέζεη θαηάζηαζή ηεο, κε φιεο ηηο αλαθνξέο 

ηεο, καδί κε εθείλεο πνπ πξνεγήζεθαλ, θαη νη νπνίεο ηελ ζπλδένπλ κε ηα άερα πξάγκαηα πνπ 

επεξσηά. Άερα νξίδσ φζα θαλεξψλνληαη πξηλ αθνπζηεί ε ίδηα, θαη είλαη απηφο ν ίδηνο ν θφζκνο 

ησλ πξαγκάησλ: ε θίλεζή ηνπο, νη ιεπηέο απνρξψζεηο ηνπο, νη αλαηξνπέο ηνπο, ε δσή ηνπο, ε 

νπνία εθθξάδεηαη θαη κεηαθξάδεηαη κε πνηθίινπο ηξφπνπο κέζα απφ ηα ίδηα ηα πξάγκαηα. Απηά 

                                                           
816

Βι. Μ.Merlau-Ponty, The Visible and the invisible, φ.π., ζ. 125. 
817

Απηφζη.. 
818

Αλ ε γιψζζα κπνξεί θαη λα αιεζεχεη, ε αιήζεηα δελ είλαη νχηε ζχκπησζε κε ηα πξάγκαηα θαζεαπηά (έλα είδνο 

καγηθήο ζρεδφλ ηαχηηζεο, αδηακεζνιάβεηεο ηαχηηζεο, κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα), νχηε φκσο θαη ζησπή, δειαδή κηα 

εθ πξνζέζεσο απνθπγή ηεο γισζζηθήο έθθξαζεο (βι. απηφζη). 
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ζηέθνπλ εθεί έηνηκα λα ηα αλαθαιχςνπκε, λα ηα αλαδεηήζνπκε, λα ηα γπκλψζνπκε. Ο Merleau-

Ponty είλαη μεθάζαξνο: γιψζζα είλαη ε δσή, ε δηθή καο δσή θαη ε δσή ησλ πξαγκάησλ˙ φρη ε 

γιψζζα ηνπ παξφληνο, ε αθνπζκέλε, αιιά απηή πνπ δεη ζηελ αλακνλή. Έηζη, αλαξσηηέηαη, ζην 

OA, γηα πνην πξάγκα ζα κηινχζακε αλ δελ ππήξρε ηίπνηα παξά εηπσκέλα πξάγκαηα
819

. Ζ 

γιψζζα δε κηιά κφλν κέζα απφ ηηο ζεκαζίεο, νχηε παξνπζηάδεη ζπλερψο ηνλ εαπηφ ηεο, αιιά 

κάιινλ δεη απφ ηε ζησπή, κηαλ αφξαηε δχλακε. ια φζα καο δέλνπλ κε ηνπο άιινπο έρνπλ ηηο 

ξίδεο ηνπο ζηε γιψζζα: «ζε απηή ηε ζπνπδαία ζησπειή γε ηελ νπνία δελ ζα αθήζνπκε πνηέ»
820

. 

Ζ εκπεηξία ηνπ εαπηνχ γελλά ηελ αλάγθε γηα επηθνηλσλία, γηα ιαιηά, θαη ν ππξήλαο ηεο 

βξίζθεηαη ζην βάζνο ηεο ζησπειήο εκπεηξίαο πνπ αλαδεηά λα βγεη ζηελ επηθάλεηα. χκθσλα κε 

ηνλ Merleau-Ponty, ν θηιφζνθνο μέξεη θαιχηεξα απφ ηνλ θαζέλα πσο φ,ηη δνχκε είλαη βίσκα 

εηπσκέλν, πσο επεηδή αλαδχεηαη απφ ην βάζνο ηεο εκπεηξίαο, ε γιψζζα δελ απνηειεί απιψο κηαλ 

επηθάιπςε, κηαλ εχθνιε κεηάθξαζε, «δελ είλαη κηα κάζθα πάλσ ζην Δίλαη, αιιά (…) ν πην 

αμηφπηζηνο κάξηπξαο ηνπ Δίλαη»
821

. Καη ζπλερίδεη, εμεγψληαο πσο, ε γιψζζα δελ εκπνδίδεη, νχηε 

κπαίλεη αλάκεζα ζε καο θαη ζε θάηη πνπ ζεσξείηαη ηέιεην, δελ θαηαζηξέθεη θάηη νινθιεξσκέλν. 

Ζ φξαζε θαη ε ζθέςε είλαη «δνκεκέλεο ζηε γιψζζα», ζεκεηψλεη ν Merleau-Ponty, 

παξαπέκπνληαο ζηνλ Lacan
822

. Καηαιήγεη πσο, ην πξφβιεκα ηεο γιψζζαο είλαη πξφβιεκα 

ηφπνπ, παξαζέηνληαο ηα εμήο: έρνπκε κηα ήδε δνκεκέλε γιψζζα, κηα δεπηεξεχνπζα εκπεηξηθή 

γιψζζα - ε νπνία ιεηηνπξγεί κεηαθξαζηηθά, θσδηθνπνηεί θαη απνθξππηνγξαθεί -, έρνπκε ηηο 

ηερλεηέο γιψζζεο, θαη ηε ζρέζε κεηαμχ ελφο ήρνπ θαη ελφο λνήκαηνο, ηα νπνία ζπκκεηέρνπλ 

κφλν αλ ζπλδεζνχλ κε θάπνην εθθξαζηηθφ ζεκείν, θαη ηα νπνία κπνξνχκε λα απνκνλψζνπκε. 

Αλ ην πάκε αληίζηξνθα, αλ δειαδή ζθεθηνχκε ηελ εηπσκέλε ιέμε ππνζέηνληαο ηελ ηνπηθή 

γιψζζα θαη ηηο ηδηνκνξθίεο ηεο σο θάηη θπζηθφ, ηφηε βησκέλε εκπεηξία θαη νξαηφ 

αλαδηπιψλνληαη πάλσ ζηε γιψζζα, θαη ε γιψζζα επηζηξέθεη ζε απηά. Δδψ, ν Merleau-Ponty, 

θεληά έλα πθάδη ρσξίο ίρλνο θφκπνπ, θαη πεξλψληαο απφ ηε ζησπειή γιψζζα ζηελ 

θαζνιηθφηεηα ηνπ ιφγνπ θηάλεη, ελ ηέιεη, ζηε θηινζνθία. Αο δνχκε ηνλ ηξφπν, ηε δηαδξνκή. Ζ 

«ιεηηνπξγηθή» γιψζζα δελ έρεη αλάγθε απφ κεηαθξάζεηο νχηε ηεο ζθέςεο νχηε ησλ ζεκαζηψλ, 

γηαηί απηή είλαη ε ζησπειή γιψζζα πνπ αληαιιάδεη ήρνπο κε ηε ιαιηά
823

. Δίλαη κηα γιψζζα πνπ 

ππνινγίδεηαη σο κέξνο ηνπ φινπ, σο πξάμε, σο εηζβνιέαο, θαη σο εξαζηήο πνπ παξαζχξεη γηα λα 

αλαζχξεη ζηελ επηθάλεηα ηηο ζρέζεηο ηεο βησκέλεο εκπεηξίαο, νη νπνίεο είλαη βαζηά ξηδσκέλεο. Ζ 

γιψζζα παίξλεη κνξθή απφ ηελ εκπεηξία, σο εθ ηνχηνπ είλαη γιψζζα ηεο δσήο θαη ηεο δξάζεο, 

είλαη ε ίδηα γιψζζα κε απηήλ ηεο ινγνηερλίαο θαη ηεο πνίεζεο. Παίξλεη κνξθή θαζνιηθνχ 
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Βι. φ.π., ζζ. 125-6. 
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Βι. φ.π., ζ. 126. 
821

Απηφζη. 
822

πκπιεξψλεη: ε γιψζζα είλαη άξζξσζε πξηλ ην γξάκκα, έλα φξακα, κηα νπηαζία απφ θάηη πνπ δελ ήηαλ ηίπνηα ή 

ήηαλ θάηη άιιν (βι. απηφζη). 
823

ε φζν ην δπλαηφλ πην πηζηή κεηάθξαζε γξάθεη ν Merleau-Ponty γηα ηνλ ιφγν «νη αληαιιαγέο κεηαμχ ηεο 

άξζξσζεο ηεο ζησπειήο ηνπ γιψζζαο θαη απηψλ ηεο ιαιηάο ηνπ, ηειηθά απηή ε ιεηηνπξγηθή γιψζζα ε νπνία δελ 

έρεη αλάγθε λα κεηαθξαζηεί ζε ζεκαζίεο θαη ζθέςεηο, απηή ε γιψζζα-πξάγκα ε νπνία κεηξά σο έλα ηκήκα, σο 

δξάζε, σο παξαβίαζε θαη σο απνπιάλεζε γηαηί θέξλεη ζηελ επηθάλεηα φιεο ηηο βαζηά ξηδσκέλεο ζρέζεηο ηεο 

βησκέλεο εκπεηξίαο θαηά ηελ νπνία απηή παίξλεη κνξθή, θαη ε νπνία είλαη ε γιψζζα ηεο δσήο θαη ηεο δξάζεο αιιά 

επίζεο απηή ηεο ινγνηερλίαο θαη ηεο πνίεζεο – ηφηε απηφο ν ιφγνο είλαη έλα απφιπηα θαζνιηθφ ζέκα, είλαη ην ζέκα 

ηεο θηινζνθίαο» (βι. απηφζη). 
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ιφγνπ, ινηπφλ, θαη γίλεηαη κέζν θαη κέζνδνο ηεο θηινζνθίαο. Αλακθηζβήηεηα, ε θηινζνθία έρεη 

γισζζηθή ιεηηνπξγία: ζηεξίδεηαη ζηε γιψζζα θαη, πνιχ πεξηζζφηεξν, κπνξεί λα θαηαθηεζεί 

εζσηεξηθά, κέζσ ηεο εμάζθεζεο θαη ηεο δηεξψηεζεο γηα ηα πξάγκαηα. Δθείλν ην νπνίν ηελ 

θέξλεη ζηελ επηθάλεηα είλαη νη ίδηεο νη άερεο ιέμεηο ηεο, ην θάιεζκα πνπ δέρεηαη απφ ηηο θσλέο 

ηεο ζησπήο, θαη ε ζπλερήο πξνζπάζεηα ηεο άξζξσζεο ηνπ θάζε είλαη
824

. 

Ζ θηινζνθία ράλεη ηελ ηζρχ ηεο φηαλ φια αλάγνληαη ζην ηδεαηφ, ή ην ππαξμηαθφ, σο ηα 

κνλαδηθά ή απφιπηα πεδία. Καη ζηηο δχν ζεσξίεο θάηη απνπζηάδεη: απφ ηε κηα ν εζσηεξηθφο 

παικφο ηεο ηδέαο, απφ ηελ άιιε ν απηνπξνζδηνξηζκφο. Ζ απάληεζε ηνπ Merleau-Ponty 

βξίζθεηαη ζην βιέκκα, ζε απηήλ ηελ αληηζηξνθή ηνπ βιέκκαηνο, ηεο εμ απνζηάζεσο επαθήο πνπ 

δίλεη ζηε ζθέςε ηνλ νξίδνληα, αθφκα θαη αλ ηα πξάγκαηα απνπζηάδνπλ. Κάζε χπαξμε 

παξνπζηάδεη ηνλ εαπηφ (κνπ) ζε κηα απφζηαζε. Μηα απφζηαζε πνπ δελ καο ζηεξεί ηε γλψζε ηνπ 

δηθνχ καο ζψκαηνο, αιιά αληηζέησο είλαη ε εγγχεζε γηα λα γλσξίζνπκε ην ίδην, θαη φζα 

βξίζθνληαη ζε απφζηαζε απφ απηφ. Ζ παξνπζία ηνπ θφζκνπ είλαη αθξηβψο ε παξνπζία ηεο 

ζάξθαο ηνπ ζηε δηθή κνπ ζάξθα, πσο εγψ „είκαη ηνπ θφζκνπ‟ θαη πσο δελ είκαη ν θφζκνο 

θαζεαπηφλ. Σν πξάγκα θαη ν θφζκνο ππάξρνπλ ζηνλ βαζκφ πνπ βηψλνληαη εκπεηξηθά απφ κέλα, 

ή απφ άιια, φκνηα κε εκέλα, ππνθείκελα. Απφ ηε ζηηγκή πνπ θαη ηα δχν – πξάγκαηα θαη θφζκνο 

– ζρεκαηίδνπληελ αιιεινπρία ησλ πξνζδνθηψλ καο, αθφκα θαη αλ κεηαβάιινπλ φιεο ηηο 

πξννπηηθέο, ε αιπζίδα απηή δελ κπνξεί παξά λα είλαη ρξνληθή, άξα ρσξίο ηέινο. Έλα παξφλ 

ρσξίο κέιινλ, ή έλα αηειείσην παξφλ, είλαη αθξηβψο ε πεξηγξαθή ηνπ ζαλάηνπ. Σν παξφλ 

δηαζπάηαη αλάκεζα ζε έλα παξειζφλ ην νπνίν ζπιιακβάλεη, θαη ζε έλα κέιινλ ην νπνίν 

πξνβάιιεηαη. Δίλαη έηζη ε αίζζεζε ηνπ πξάγκαηνο θαη ηνπ θφζκνπ ζην παξφλ σο „αλνηρηφ‟ πνπ 

καο νδεγεί πέξα απφ ηελ θαζνξηζκέλε εκθάληζε/πξνβνιή, θαη θαηαθέξλεη λα καο δεκηνπξγεί 

πξνζδνθίεο γηα θάηη αθφκα ην νπνίν κέλεη λα δνχκε
825

. O Merleau-Ponty δίλεη κηα παξαιιειία 

ηνπ κε νξαηνχ αιιά ηδσκέλνπ ηνπίνπ κε ην παξειζφλ
826

. Γηα άιιε κηα θνξά δίλεηαη 

πξνηεξαηφηεηα ζηελ φξαζε έλαληη ησλ άιισλ αηζζήζεσλ. Ζ φξαζε είλαη παλνξακηθή: κέζα απφ 

ηα κάηηα κνπ ηρλειαηψ ηνλ θφζκν δειψλνληαο ηαπηνρξφλσο ηελ ζπκκεηνρή κνπ ζε απηφλ. 

Δπίζεο, δελ είκαη θαζαξή άξλεζε, αθνχ, ζηξέθνληαο ην βιέκκα κνπ αιινχ, δελ αξλνχκαη φζα 

έγηλαλ ήδε νξαηά ζε εκέλα, αιιά αλαδεηψ κηα άιιε φςε ηνπο. πσο ραξαθηεξηζηηθά γξάθεη 

ζην ΟΑ «ηα πξάγκαηα επηηίζεληαη ζην βιέκκα κνπ, ε καηηά κνπ θνπβαιά ηα πξάγκαηα, 

παληξεχεηαη ηα πεξηγξάκκαηά ηνπο θαη ηα αλάγιπθά ηνπο, κεηαμχ ηνπο ζπιιακβάλνπκε κηα 

ζπλελνρή»
827

. Μεηαμχ απηνχ πνπ ππάξρεη θαη απηνχ πνπ δελ ππάξρεη, εθείλν πνπ καο νδεγεί απφ 

ην έλα ζην άιιν δελ είλαη κηα θίλεζε ηνπ ζθεπηφκελνπ ππνθεηκέλνπ, αιιά ε κεηαηφπηζε ηεο 

πξνζνρήο ηνπ ή ε επηινγή πνπ έθαλε πεξλψληαο απφ ην ρ ζεκείν ζην ς
828

. Ο άιινο είλαη γηα 

κέλα έλα νξαηφ ζψκα κε, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, θνηλέο αηζζεηεξηαθέο ηδηφηεηεο, γη‟ απηφ ε 

                                                           
824

Βι.φ.π., ζζ.126-7. 
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Βι. Μ. Merleau-Ponty, Phenomenology of Perception, φ.π., ζ. 388.  
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Ο θφζκνο ππάξρεη έμσ απφ κέλα, φπσο έλα γλψξηκν ηνπίν πνπ δελ είλαη απηή ηε ζηηγκή νξαηφ, θαη ην νπνίν δεη 

πέξα απφ ην νπηηθφ κνπ πεδίν, φπσο ην παξειζφλ κνπ ήηαλ δνκηθά βησκέλν ζηελ πξνεγνχκελε κεξηά ηνπ παξφληνο 

κνπ (βι. φ.π., ζ. 389). 
827

Βι. Μ. Merleau-Ponty, The Visible and the invisible, φ.π., ζ. 76. 
828

Βι.φ.π., ζζ. 74-5. 
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ζρέζε κνπ καδί ηνπ είλαη ηελ ίδηα ζηηγκή ζρέζε ηνπ είλαη: αθνξά ζηε δηθή κνπ χπαξμε, πνπ 

επεξεάδεηαη απφ ηε ζέα πνπ έρεη ν άιινο γηα κέλα, θαη ζε κηα δεχηεξε αλάγλσζε απφ ηε ζέα πνπ 

έρσ εγψ γη‟ απηφλ
829

. Απηφο γηα ηελ δηθή κνπ χπαξμε έλα είλαη-γηα-ηνλ εαπηφ, θαη εγψ γηα ηελ 

δηθή ηνπ ζσκαηηθφηεηα έλα είλαη-κέζα-ζηνλ-εαπηφ, ν νπνίνο εμαξηάηαη απφ ηνλ ίδην θαη ηνλ 

ηξφπν πνπ βιέπσ ηνλ εαπηφ κνπ κέζα απφ ηα δηθά ηνπ κάηηα. 

O Merleau-Ponty γξάθεη, ζην ΟΑ, γηα ηε ζρέζε καο κε ην Δίλαη, ε νπνία φρη κφλν θξίλεηαη 

αζηαζήο αιιά «αγλνείηαη»
830

, θαη απηφ ζπκβαίλεη φηαλ θηάλνπκε ζηελ απφιπηε εγγχηεηα ή 

απνκαθξπλφκαζηε ηειείσο, ή αθφκε φηαλ αλαγλσξίδνπκε θαη αλαθαιχπηνπκε ηνλ εαπηφ καο, ή 

πάιη φηαλ βξηζθφκαζηε ζε άξλεζε. Ση πξνηείλεη γηα λα επέιζεη ε ηζνξξνπία; Να επηζηξέςνπκε 

ζε απηή ηελ ηδέα ηεο εγγχηεηαο κέζσ ηεο απφζηαζεο, λα θάλνπκε βήκαηα πξνο ηα πίζσ ψζηε λα 

πιεζηάζνπκε απηφ πνπ βιέπνπκε κπξνζηά καο ή γχξσ καο. Να αθνχζνπκε ηε δηαίζζεζή καο, ε 

νπνία θηάλεη κέρξη ην βάζνο, καο θαιεί ζεκηαλ εηο βάζνο ςειάθεζε ή «ζπζηξνθή ηνπ εαπηνχ 

πάλσ ζηνλ εαπηφ». Καη ζηηο δχν απηέο πεξηπηψζεηο, ηεο απφιπηεο επαθήο ή ηεο ηέιεηαο απνρήο, 

ράλσ ηελ επαθή κε ηνλ εαπηφ. Ζ εξψηεζε
831

, ε νπνία απαζρνιεί ηε θηινζνθία, αλαδχεηαη ζηελ 

επηθάλεηα: ηη ππάξρεη ζην βάζνο, πψο απνθηψ επαθή κε ηνλ ίδην κνπ ηνλ εαπηφ ζην ίδην ζψκα, 

πψο είκαη θνληά θαη καθξηά, εληφο θαη εθηφο ηελ ίδηα ζηηγκή. Κάζε εξψηεζε δελ είλαη απιψο κηα 

εηπσκέλε δηαπίζησζε πνπ δίλεη ηέινο ζε θάπνηα απνξία. Κάζε εξψηεζε εθθέξεηαη 

πξνζδνθψληαο ζηελ απνθάιπςε ηνπ εαπηνχ, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζησπειά πίζσ απφ θάζε 

παξαδνρή ή άξλεζή καο, πίζσ απφ θάζε εξψηεζε πνπ δηαηππψλνπκε. Αλ ε εξψηεζε αθνξά ζην 

ππνθείκελν, ηφηε ε θηινζνθία γίλεηαη «κηα αλαζπλνκηιία ηεο ζησπήο θαη ηεο νκηιίαο, ηνπ ελφο 

κέζα ζην άιιν»
832

, θαη κέζα απφ ηελ εκπεηξία, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο εληζρχεη ην ήδε 

εηπσκέλν, ή ηε ζησπή, θαηαθέξλσ λα θηάζσ ζηελ έθθξαζε ηνπ δηθνχ κνπ λνήκαηνο. Ζ 

θηινζνθία ελδηαθέξεηαη γηα φζα πξνεγήζεθαλ, θαη απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ ζέηεη ζηνλ εαπηφ ηεο 

ηελ εξψηεζε γηα ηε ζρέζε ηεο κε ηνλ θφζκν, ηε θχζε, ηε δσή, ηε ζθέςε˙ φια βξίζθνληαη ήδε 

εθεί, θαη ε εξψηεζε επαλαιακβάλεηαη θάζε θνξά. Σφηε κηιάκε γηα επηζηξνθή ζηνλ εαπηφ θαη 

ζηα πξάγκαηα, αιιά φρη ζην άκεζν – ην νπνίν θαλεξψλεηαη ελ κέξεη κέζσ ηεο θηινζνθίαο –, ην 

νπνίν βξίζθεηαη ζηνλ νξίδνληα. Ση ζεκαίλεη απηφ; Μφλν κε ην λα παξακέλνπκε ζε κηα απφζηαζε 

επηζηξέθνπκε ζηα πξάγκαηα. Τπάξρεη ε εκπεηξία ηνπ νξαηνχ πξάγκαηνο σο πξνυπάξρνληνο ζηε 

φξαζή κνπ, αιιά απηή ε εκπεηξία δελ είλαη κηα ζπγρψλεπζε, κηα ζχκπησζε. Ζ εμήγεζε κνηάδεη 

λα επαλαιακβάλεηαη: ηα κάηηα κνπ ηα νπνία βιέπνπλ, ηα ρέξηα κνπ ηα νπνία αγγίδνπλ, κπνξνχλ 

επίζεο λα είλαη νξαηά θαη αγγηγκέλα. Οη ζαξθηθέο γξακκέο καο αθφκε ηπιίγνπλ ηα νξαηά θαη 

αγγηγκέλα πξάγκαηα κε ηα νπνία ηελ ίδηα ζηηγκή είλαη πεξηθπθισκέλα. Ο θφζκνο θαη εγψ 

είκαζηε ν έλαο κέζα ζηνλ άιιν, θαη δελ ππάξρεη πξνηεξαηφηεηα ηνπ βιέπσ/percipere έλαληη ζην 
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Γίλεη επίζεο κηα δεχηεξε ηδηφηεηα ζε απηή ηε ζρέζε, απηή ηεο θαζαξήο άξλεζεο, «αθνχ απηή ε 

αληηθεηκελνπνίεζε ζηελ νπνία εγψ ππνβάιινκαη είλαη θπξηνιεθηηθά αθαηαλφεηε ζε κέλα». Ο Μerleau-Ponty 

παξαπέκπεη ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ζηνλ Sartre, ν νπνίνο έγξαςε γηα ηε ζρέζε ηνπ εαπηνχ πσο είλαη 

«ζηνηρεησκέλε» απφ έλα θαληαζηηθφ in-itself-for-itself (βι. φ.π., ζ. 80). 
830

«Ζ ζρέζε καο κε ην Δίλαη αγλνείηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο» (βι. φ.π., ζ. 127). 
831

ρη εξσηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ κηα ζέζε-ππφζεζε ή κηαλ ακθηβνιία, φπνπ ην Δίλαη θαηαλνείηαη ζησπειά. 

Οχηε εξσηήζεηο ή δηαηππψζεηο «γλσξίδσ πσο δελ γλσξίδσ ηίπνηα», αιιά «έλα αιεζηλφ „ηη κπνξψ λα γλσξίζσ‟, πνπ 

δελ κνηάδεη κε απηφ ηνπ Montaigne (βι. φ.π., ζ. 128). 
832

Βι. φ.π., ζ. 129. 
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αληηιεπηφ/percipi, ππάξρεη ζπγρξνλία ή αθφκε θαζπζηέξεζε
833

. Γηαηί ην βάξνο ηνπ θπζηθνχ 

θφζκνπ είλαη ήδε έλα βάξνο ηνπ παξειζφληνο. Κάζε ηνπίν ηεο δσήο κνπ, αθξηβψο επεηδή δελ 

είκαη κφλν ζψκα κε αηζζήζεηο, ή κφλν πλεπκαηηθή χπαξμε, αιιά κέξνο ηεο ζηέξεαο ζάξθαο ηνπ 

θφζκνπ, απνηειεί γηα κέλα απηφ ην νξαηφ κέζα ζην νπνίν ηαπηνρξφλσο ππάξρσ – θηλνχκαη, 

αληηιακβάλνκαη, επηθνηλσλψ. Απηφο πνπ θνηηάδεη δελ γίλεηαη λα είλαη μέλνο πξνο ηνλ θφζκνπ 

πνπ θνηηά
834

. Άξα, κηιψ γηα νξαηφ νξίδνληα, γηαηί είκαη κέξνο απηνχ ηνπ νξαηνχ. ζα 

πξνεγήζεθαλ απνηεινχλ ηνλ θπζηθφ θφζκν, θάζε ηνπίν, θάζε αίζζεζε ή θξίζε απνηεινχλ 

ηκήκα «ηεο ζηέξεαο ζάξθαο ηνπ θφζκνπ, ην ίδην ην νξαηφ ην νπνίν θέξεη καδί ηνπ άπεηξα άιια 

νξαηά πέξαλ ηνπ δηθνχ κνπ»
835

. 

Ζ επηζηξνθή ζηνλ εαπηφ θαη ζηα πξάγκαηα, απηή ε εξψηεζε πνπ αθνξά ζηε θηινζνθία, ζα 

κνπ δψζεη μαλά ηελ επαθή κε ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν, φπσο απηφο είλαη θάησ απφ ηα ρέξηα κνπ 

θαη πέξα απφ ην βιέκκα κνπ, αλεμάξηεηα απφ ην ζψκα κνπ θαη ηηο αηζζήζεηο πνπ ν θφζκνο κνπ 

πξνθαιεί˙ θαη ζε απηφλ ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν ζα ζπλαληήζσ πνιχ πεξηζζφηεξα απφ έλα 

αληηθείκελν. Θα βξσ ηνλ εαπηφ σο κέξνο ηνπ θφζκνπ, θαη ε φξαζή κνπ καδί κε ηελ νξαηή κνπ 

φςε, ε ιεηηνπξγία ηεο πξψηεο θαη νη πξάμεηο ηεο δεχηεξεο, ζα κε βάινπλ ζην θπζηθφ ηνπίν. Ο 

θφζκνο δελ κε «θαηαπίλεη», αιιά κάιινλ, ιφγσ ηνπ ζψκαηφο κνπ ην νπνίν ηνλ θνηηά, θαη ηνπ 

θνηηαγκέλνπ κνπ ζψκαηνο, αλνίγνκαη ζε απηφλ κε ηέηνηνλ ηξφπν πνπ «ζα πξέπεη λα πνχκε πσο 

ηα πξάγκαηα πεξλάλε κέζα καο θαζψο θαη εκείο κέζα ζηα πξάγκαηα»
836

. Σν εξψηεκα δελ είλαη 

„ηη είλαη γλσζηφ‟, ή „πνηνο είκαη‟, αιιά θαη „ηη ππάξρεη‟, ή φπσο δηεπθξηλίδεη ν Merleau-Ponty „ηη 

είλαη ην ππάξρεη‟. Σν έλζηηθηφ καο, ιέεη ν Bergson, είλαη έλαο αλαζηνραζκφο, θαη αιεζεχεη. 

πσο ζπκβαίλεη κε ηηο θηινζνθίεο ηνπ αλαζηνραζκνχ, απηφ πνπ o Bergson αθήλεη έμσ απφ ηε 

θηινζνθία ηνπ, ζχκθσλα κε ηνλ Merleau-Ponty, είλαη ε δηπιή αλαθνξά: ε απφιπηε νκνηφηεηα 

ηεο επηζηξνθήο ζηνλ εαπηφ θαη ηεο θπγήο απφ απηφλ, απφ φ,ηη βηψζεθε ζηε δηαδξνκή
837

. Χο 

εθηνχηνπ, ε εκπεηξία ηνπ πξάγκαηνο ή ηνπ παξειζφληνο ρξεηάδνληαη ηελ απφθιηζε (ecart), 

αιιηψο ζα παξέκελα ζηελ επηθάλεηα. πσο επίζεο απαξαίηεην είλαη ην άλνηγκα πάλσ ζην 

πξάγκα θαη ζην παξειζφλ, γηαηί απηή ε δηπιή επαθή ηνπ ζψκαηνο πξνζδίδεη λφεκα. ρη άλνηγκα 

κε ηελ έλλνηα ελφο μεγπκλσκέλνπ πξάγκαηνο, ή κηαο πηζηήο επαλάιεςεο ηεο παξειζνχζαο 

ζηηγκήο, αιιά ην πξάγκα έηνηκν λα δεη θαη λα αλαγελλεζεί κέζα απφ ην νξαηφ, έηνηκν λα 

ππάξμεη ζηελ αξρή θάζε λένπ γεγνλφηνο. Έλα άλνηγκα φπνπ ην παξειζφλ εκθαλίδεη θάπνηαλ 

                                                           
833

Βι. φ.π., ζ. 123. 
834

Γίλνκαη νξαηή απ‟ έμσ, κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ κπνξεί έλαο άιινο λα δεη εκέλα. Ο εαπηφο έρεη γηα αθεηεξία ηνπ ηε 

κέζε ηνπ νξαηνχ θαη αθνπκπά, πηάλεηαη απφ έλα ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ηεο ψζηε λα αξρίζεη λα αλαξσηηέηαη (βι. 

φ.π., ζ. 134). 
835

Απηφζη. 
836

Βι. φ.π., ζ. 123. 
837

Ο Merleau-Ponty δηεπθξηλίδεη πσο, κε ζεβαζκφ ζην έλζηηθην ησλ αηζζήζεσλ, έρνπκε αλαθαιχςεη έλα ζχζηεκα 

δηπιήο αιήζεηαο, ην νπνίν είλαη επίζεο έλα ζχζηεκα δηπινχ ςεχδνπο, εμεγψληαο πσο απηφ πνπ είλαη αιήζεηα ζηελ 

αξρή πνηέ δελ είλαη αιήζεηα ζηελ πξάμε θαη αληηζηξφθσο, ε αληηθεηκεληθή θαηάζηαζε πνηέ δελ δεζκεχεη ηηο αξρέο, 

θάζε κηα απφ ηηο δχν πεξηπηψζεηο θαηαδηθάδεη ηελ άιιε, θαη ηελ θαηαδηθάδεη κε αλαβνιή, αθήλνληαο ηελ 

αξκνδηφηεηα ζηε δηθή ηεο εληνιή. «Αλ ε ζχκπησζε δελ είλαη πνηέ παξά κεξηθή, δελ πξέπεη λα νξίζνπκε ηελ 

αιήζεηα απφ ην ζχλνιν ή ηελ απνηειεζκαηηθή ζπγθπξία. Καη αλ, έρνπκε ηελ ηδέα ηνπ πξάγκαηνο ηνπ ίδηνπ θαη ηνπ 

ίδηνπ ηνπ παξειζφληνο, πξέπεη λα ππάξρεη θάηη ζηελ αληηθεηκεληθή εληνιή πνπ λα απαληά ζε απηφ» (βι. φ.π., ζζ. 

123-4). 
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«αλεμήγεηε κεηαβνιή, κηαλ άγλσζηε απφζηαζε – δεκέλε ζηελ αξρή θαζψο θαη ζην γεγνλφο ηεο 

αλάκλεζεο πνπ ζπλδέεη απηήλ ηελ απφζηαζε αιιά δελ ηελ γθξεκίδεη»
838

. Ζ αλεμήγεηε κεηαβνιή 

ζα καο δψζεη κηαλ αθφκα εκπεηξία, έλα βίσκα, ηα αηζζεηά πξάγκαηα θαη ε άγλσζηε απφζηαζε 

ζα θαιπθζνχλ απφ ην ζψκα, ην νπνίν πεξπαηά δξφκνπο πνπ δελ έρεη μαλά δηαηξέμεη, θαη σο 

νξαηφ κεηακνξθψλεη νξίδνληεο πνπ δελ ήηαλ αλνηρηνί. Ο Merleau-Ponty γξάθεη πσο, απηφ ην 

δηπιφ ζψκα, ην νπνίν αλνίγεηαη ζηνλ θφζκν θαη ζηνλ ρξφλν, «πξνέξρεηαη απφ ην ζεκειηψδεο 

κπζηήξην απηψλ ησλ ελλνηψλ, φπσο ιέεη ν Proust, „ρσξίο αληίζηνηρν‟, πνπ νδεγεί ηελ ζθηψδε 

δσή ηνπο ζηε λχρηα ηνπ κπαινχ κφλν γηαηί έρνπλ ζεαζεί ζηηο ζπγθπξίεο ηνπ νξαηνχ θφζκνπ»
839

. 

Ο θηιφζνθνο κηιά γηα έλα μεπέξαζκα, κηαλ απφζηαζε πνπ θαιχπηεηαη γηα πξψηε θνξά, πνπ 

φκσο δελ απαγθηζηξψλεηαη, αιιά θξαηά σο ζεκείν θπγήο ην πεδίν πξνέιεπζήο ηνπ. Έρνπκε έλα 

παξφλ πνπ δελ αξλείηαη ην παξειζφλ, έλα ζψκα πνπ δελ εθκεδελίδεη ηηο εκπεηξίεο, έλα νξαηφ 

πνπ αλνίγεηαη ζηνλ νξίδνληα επηζηξέθνληαο. 

Αο αλαθεθαιαηψζνπκε: ην ζψκα κνπ βιέπεη, γηαηί είλαη θνκκάηη ηνπ νξαηνχ ζην νπνίν θαη 

αλνίγεηαη, ε αίζζεζε ηνπ ήρνπ επηζηξέθεη, αληαλαθιά ηνλ ήρν, θαη απηή ε δηάηαμε είλαη 

γισζζηθή. Ο θφζκνο ηνλ νπνίν βιέπσ θαη ην νξαηφ κνπ βιέκκα ραξαθηεξίδνληαη απφ «έλα 

είδνο ζπζηξνθήο, αληηζηξνθήο ή ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ θαηνπηξηζκνχ, ην νπνίν νθείιεηαη ζην 

κνλαδηθφ γεγνλφο πσο έρσ γελλεζεί»
840

. Με ηνλ ίδην ηξφπν νη ιέμεηο , νη νπνίεο έρνπλ λφεκα γηα 

εκέλα, δελ απέθηεζαλ λφεκα γηαηί αλήθνπλ ζε έλα νξγαλσκέλν γισζζηθφ ζχζηεκα, αιιά 

κάιινλ γηαηί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ππάξρνπλ ηνπο επηηξέπεη λα επηζηξέςνπλ ζε κέλα, φπσο ην 

βιέκκα κνπ επηζηξέθεη ζηνλ εαπηφ. Ο Merleau-Ponty ραξαθηεξίδεη ηνλ ελεξγφ θφζκν σο κηα 

ζθνηεηλή πεξηνρή, θαη ηελ αληαλάθιαζε ηνπ ζψκαηφο καο ζε απηφλ άερε. ηαλ ε αληαλάθιαζή 

καο ζπλαληήζεη ηνλ ελεξγφ θφζκν ηφηε έρνπκε θπζηθφ θσο, θαζψο ππάξρεη κηα 

αληηζηξεςηκφηεηα νξφληνο ζην νξαηφ. Έρνπκε δχν κεηακνξθψζεηο πνπ δηαζηαπξψλνληαη: έλα 

νξαηφ ζψκα ζε έλαλ θφζκν πνπ ην αληαλαθιά, θαη έλα αληαλαθιψκελν ζψκα ζε έλαλ νξαηφ 

θφζκν˙ θαη ην ζεκείν ζπλάληεζεο είλαη ε αληίιεςε. Απηή ε αληηζηξεςηκφηεηα νξψληνο θαη 

νξαηνχ είλαη αληηζηξεςηκφηεηα ηεο ιαιηάο, καδί κε φζα απηή ζεκαηνδνηεί
841

. Ζ ιαιηά 

ζπκπιεξψλεη ην λφεκα, φπσο ε φξαζε ζπκπιεξψλεη ηηο αηζζήζεηο, θαη φπσο ην νξαηφ – πνπ 

μεζθεπάδεηαη απφ ην βιέκκα ηνπ νπνίνπ απνηειεί κέξνο˙ έηζη θαη ε ζεκαζία, ρηίδεη θαη 

κεηαθξάδεη, επαλελψλεηπάλσ ζηα ήδε ππάξρνληα λνήκαηα. Ζ ιαιηά θάλεη θηλήζεηο πξνο ηα 

πίζσ, θαη έηζη πξνεγείηαη ηεο επηζηήκεο πνπ πξνζπαζεί λα ηελ θαινππψζεη. Μηιάκε γηα κηα 

θίλεζε αλαδξνκηθή, ε νπνία δελ κπνξεί λα θαηαξξηθζεί πιήξσο, «γηαηί ήδε, ζην άλνηγκα ηνπ 

νξίδνληα ησλ νλνκαζκέλσλ θαη ησλ αξζξσκέλσλ, ε ιαιηά αγλνεί πσο έρεη ηε ζέζε ηεο ζε απηφλ 

                                                           
838

Βι. φ.π., ζ. 124. 
839

Ο θηιφζνθνο ζέιεη λα μεθαζαξίζεη ηη ζπκβαίλεη κε ηελ θαζαξή ηδεαηφηεηα, ε νπνία δεη ζηηο δνκέο ηνπ νξίδνληα 

αιιά πάζρεη θαζψο ε νξαηφηεηα – «ε νπνία θηλεί ηνλ αηζζεηφ θφζκν» - κεηαθέξεηαη φρη έμσ απφ ην ζψκα αιιά ζε 

έλα πην δηάθαλν ζψκα, ιεο θαη εγθαηαιείπεη ηε ζάξθα ηνπ ζψκαηνο γη‟ απηήλ ηεο γιψζζαο δηεθδηθψληαο ηελ 

αλεμαξηεζία ηεο αιιά παξακέλνληαο δεκέλε ζε ζπλζήθεο απφ ηηο νπνίεο δελ κπνξεί λα μεθχγεη (βι. φ.π., ζζ. 152-

3). 
840

Βι. φ.π., ζ. 153. 
841

«Ζ ιαιηά έξρεηαη λα ζθξαγίζεη, λα θιείζεη, λα ζπιιάβεη ηελ πνιιαπιφηεηα ηνπ θπζηθνχ, θπζηνινγηθνχ, 

γισζζνινγηθνχ λνήκαηνο ηεο επγισηηίαο, λα ζπλάςεη καδί ηνπο κηα θαη κφλν πξάμε, φπσο ε φξαζε έξρεηαη λα 

ζπκπιεξψζεη ην αηζζεζηνινγηθφ ζψκα» (βι. απηφζη). 
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ηνλ νξίδνληα»˙ θαη απηή ε άγλνηα είλαη πνπ δίλεη ηελ αιήζεηα. Ζ ίδηα ε πξάμε ηεο νκηιίαο 

επηβεβαηψλεη ηελ αληηζηξεςηκφηεηα: δελ κπνξψ λα ππάξμσ σο ζπλνκηιεηήο έμσ απφ ηνλ εαπηφ 

κνπ - ν ήρνο επηζηξέθεη ζε κέλα φπσο θαη ζηνλ άιινλ˙ δελ κηιψ ρσξίο λα είκαη νξαηφο ζηνλ 

άιιν. Ζ ιαιηά είλαη κηα ρεηξνλνκία ηεο αληηζηξεςηκφηεηαο. Με κηα ηφζν απιή θαη ζπγρξφλσο 

πνιπδηάζηαηε ηνπνζέηεζε, ν θηιφζνθνο, θιείλεη ηελ παξέλζεζε πνπ είρε αλνίμεη γηα ηε ζρέζε 

πνπ έρνπκε κε ηνλ εαπηφ.  

Μηιψληαο κπνξνχκε λα γθξεκίζνπκε ή λα δηαηεξήζνπκε ηε ζησπή. Ζ ζησπή –σο έιιεηςε 

ιφγνπ- είλαη πξνο δηαπξαγκάηεπζε ή, κε θάπνηνλ ηξφπν, ξεπζηή, επηδερφκελε πνηθίισλ 

εξκελεηψλ, θαζψο δελ κπνξεί λα δειψζεη θάηη ζπγθεθξηκέλν. Ο Merleau-Ponty θάλεη ιφγν γηα 

έλα γθξέκηζκα πνπ δηαηεξείηαη, ή κηα θαηαλφεζε πνπ θαηαζηξέθεη, θαη ε νπνία ζέηεη παξά ιχλεη 

ην πξφβιεκα πεξί ζησπήο
842

. Ζ φξαζε κπνξεί λα είλαη ζησπειή, άξα ζα κπνξνχζακε λα 

ππνζηεξίμνπκε πσο ππάξρεη σο θνκκάηη ηεο ιαιηάο. Ζ ιαιηά αλνίγεη ην πεδίν ηνπ εηπσκέλνπ, 

θαη ζεσξεί ηνλ εαπηφ ηεο κέξνο απηνχ ηνπ πεδίνπ, γη‟ απηφ θαη κπνξεί λα κεηακνξθψζεη ηηο 

δνκέο ηνπ νξαηνχ θφζκνπ θαη λα γίλεη κηα καηηά ηνπ κπαινχ, ψζηε λα πάξεη ηε ζέζε ηεο ζηελ 

αιήζεηα. Ζ κεηακφξθσζε ησλ δνκψλ απνηειεί πιενλέθηεκα ηεο αληηζηξεςηκφηεηαο
843

, ζηελ 

νπνία ζπλαληάκε ηφζν ηε ζησπειή αληίιεςε φζν θαη ηε ιαιηά. Σν αλζξψπηλν ζψκα έρεη κηαλ 

αξρηηεθηνληθή δνκή, έλα νληνινγηθφ θέιπθνο, θαη αλ ζέινπκε λα θαηαιάβνπκε πψο βιέπεη θαη 

αθνχεη ηνλ εαπηφ ηνπ, ζα πξέπεη λα ςάμνπκε ζην βάζνο, θαζψο φιεο νη πηζαλφηεηεο ηεο γιψζζαο 

είλαη ήδε δνζκέλεο ζηε δνκή ηνπ ζησπεινχ ηνπ θφζκνπ. Γηαθξίλσ δχν απφ ηνπο ηξφπνπο ηνπ 

ππάξρεηλ: σο νξψλ θαη σο χπαξμε πνπ αθνχεη. Χο νξψλ κπνξψ λα ζηξέςσ ηνλ θφζκν πίζσ ζε 

κέλα, θαη λα πεξάζσ επίζεο ζηελ άιιε πιεπξά, ηφζν ηνπ θφζκνπ φζν θαη ηνπ εαπηνχ. Χο 

χπαξμε πνπ γίλεηαη αηζζεηή απφ ηνπο άιινπο, κέζσ ησλ ήρσλ θαη ηνπ ζψκαηνο, δελ κπνξψ 

παξά λα κηιψ γηα ηνλ θφζκν, αιιά θαη γηα ηελ ίδηα ηελ νκηιία, ε νπνία απφ κέζνλ γίλεηαη 

αληηθείκελν. Σν λα θαηαλνήζσ κηα θξάζε δελ είλαη παξά λα θαινδερηψ πιήξσο ηελ ερεηηθή ηεο 

χπαξμε, λα αθνχζσ, κε πην απιά ιφγηα, απηφ πνπ ιέγεηαη. Ο θηιφζνθνο δίλεη ηελ εηθφλα κηαο 

βνπηπξσκέλεο θέηαο ςσκηνχ: ην λφεκα δελ είλαη πάλσ ζηελ θξάζε, φπσο ην βνχηπξν πάλσ ζην 

ςσκί
844

. Σν λφεκα δίλεη έθηαζε ζηνλ ήρν, θαη δελ κέλεη κφλν ζε απηφ πνπ αθνχγεηαη˙ βξίζθεηαη 

ζηηο ιέμεηο γηα φζνπο έρνπλ αλνηρηά ηα απηηά. Αιιά θαη αληηζηξφθσο, ην νξαηφ κπνξεί λα 

γθξεκηζηεί απφ ηηο ιέμεηο πνπ εηζβάιινπλ, αιιά δελ δίλνπλ παξά κηα λέα εθδνρή ηνπ ήδε 

εηπσκέλνπ, «κηα παξαιιαγή ηεο νκηιίαο πξηλ απφ ηα κάηηα κνπ»
845

. Οη ιέμεηο κεηαθέξνπλ ην 

λφεκα, φκσο γηα ηνλ Merleau-Ponty, ην λφεκα ελέρεη παξαιιαγέο πνιχ πξηλ θηάζεη ζε κέλα, θαη 

θαηά κηα έλλνηα, φιε ε θηινζνθία, φπσο ιέεη ν Husserl, ζπλίζηαηαη ζηελ απνθαηάζηαζε κηαο 

δχλακεο λα ζεκαίλεη, κηαο γέλλεζεο ηνπ λνήκαηνο, ή ελφο άγξηνπ λνήκαηνο, λα αλαθαιχςεη 

κηαλ έθθξαζε ηεο εκπεηξίαο, ε νπνία λα πξνέξρεηαη απφ ηελ εκπεηξία, θαη ζηελ νπζία ηεο δνκεί 
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Βι. φ.π., ζ. 154. 
843

Μέζα απφ ηα ιφγηα ηνπ Merleau-Ponty: «Σν θαηλφκελν ηεο αληηζηξεςηκφηεηαο εθδειψλεηαη απφ κηαλ ζρεδφλ 

ζαξθηθή χπαξμε ηεο ηδέαο θαζψο επίζεο απφ κηα εμάρλσζε ηεο ζάξθαο» (βι. φ.π., ζζ. 154-5). 
844

«Σν λφεκα δελ είλαη πάλσ ζηελ θξάζε φπσο ην βνχηπξν πάλσ ζην ςσκί, φπσο έλα δεχηεξν ζηξψκα απφ „ςπρηθή 

πξαγκαηηθφηεηα‟ απιψλεη ηνλ ήρν: είλαη ην ζχλνιν απηνχ πνπ ιέεη, ην αθέξαην απφ φιεο ηεο δηαθνξεηηθφηεηεο ηεο 

δσηηθήο αιπζίδαο» (βι. φ.π., ζ. 155). 
845

Απηφζη. 
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ηε γιψζζα. Ζ γιψζζα είλαη, ινηπφλ, ην κέζνλ θαη ν ζηφρνο ηεο θηινζνθίαο: απηή ζα κε 

νδεγήζεη ζηηο απαληήζεηο, θαη κέζσ ηεο εκπεηξίαο κπνξψ λα θηάζσ ζε απηήλ. Ο Merleau-Ponty 

ζπκπιεξψλεη, γηα ηε ζρέζε γιψζζαο θαη θηινζνθίαο, απηήλ ηε θνξά επηθαινχκελνο ηνλValéry, 

ην εμήο: «ε γιψζζα είλαη ηα πάληα, αθνχ είλαη ε γιψζζα θαλελφο, αθνχ απηφ πνπ έρνπκε λα 

θαηαιάβνπκε είλαη πσο δελ ππάξρεη θακία δηαιεθηηθή αληηζηξνθή απφ θάπνην απ‟ απηά ηα 

ζεάκαηα ζε έλα άιιν. Γελ έρνπκε λα ηα επαλαζπλαξκνινγήζνπκε κέζα ζε κηα ζχλζεζε: είλαη 

δχν πιεπξέο ηεο αληηζηξεςηκφηεηαο ε νπνία είλαη ε απφιπηε αιήζεηα»
846

.  

4.4 Μεηαηόπηζε θαη κεζνδηαζηήκαηα 

Ζ κεηαηφπηζε, ε αιιαγή ή ην πέξαζκα απφ ην έλα ζεκείν ζην άιιν, είλαη κηα έλλνηα άκεζα 

ζπλδεδεκέλε κε ηελ έλλνηα ηνπ ρψξνπ ζηνλ Merleau-Ponty, ζπλεπψο θαη κε ηηο έλλνηεο ηεο 

αληίιεςεο, ηεο φξαζεο θαη, σο εθ ηνχηνπ, ηνπ ππνθεηκέλνπ. Δληφπηζα ηελ έλλνηα ηεο 

κεηαηφπηζεο ηφζν ζηε ΦΑ θαη ζηα Σεκεία, θαζψο επίζεο ζηα θείκελα ΠΚ θαη ΜΠ. Σν ζηνηρείν 

εθείλν πνπ κνπ θίλεζε ην ελδηαθέξνλ, ψζηε λα αθηεξψζσ έλα κέξνο ηεο εξγαζίαο ζε απηήλ, 

ήηαλ αξρηθά ε δπλαηφηεηα ζπζρέηηζήο ηεο κε ηελ έλλνηα ησλ κεζνδηαζηεκάησλ, απηήο ηεο 

κεζνιάβεζεο ζηελ νπνία αλαθέξζεθα πην πάλσ. Ξεθηλψληαο λα γξάθσ ηελ εξγαζία άθεζα σο 

ηειεπηαία πεγή κειέηεο ην ΟΑ, ην νπνίν θαηέιεμε λα γίλεη ε θχξηα πεγή κνπ. Ο Merleau-Ponty 

εθκεηαιιεχηεθε πεξηζζφηεξν παξά ζε νπνηνδήπνηε άιιν έξγν ηνπ, θαλεξά ή θεθαιπκκέλα, ηελ 

έλλνηα ηεο κεηαηφπηζεο θαη ηνπ κεζνδηαζηήκαηνο, απηνχ ηνπ «αλάκεζα» ην νπνίν δηαξθψο 

πξνζπαζεί λα εθκεηαιιεπηεί. Λέσ εθκεηαιιεπηεί, γηαηί δίλνληαο ηνπο νξηζκνχο ελλνηψλ φπσο 

ηνπ νξαηνχ θαη ηνπ αφξαηνπ, ηνπ ζψκαηνο θαη ηνπ θφζκνπ, ηεο αληίιεςεο θαη ησλ φξσλ for 

itself θαη in itself, κηιά αλαπφθεπθηα γη‟ απηφ πνπ βξίζθεηαη αλάκεζα: ην κεζνδηάζηεκα ην 

νπνίν ζα δηαλχζνπκε, ψζηε λα πεξάζνπκε απφ ηνλ έλαλ πφιν ηεο ζρέζεο ζηνλ άιιν. Ζ ίδηα ε 

έλλνηα ηνπ κεζνδηαζηήκαηνο ζα απνηειέζεη επίζεο επηρείξεκα θαηά ηεο δηαιεθηηθήο. 

Σνπιάρηζηνλ θαηαλνεκέλεο κε έλαλ νξηζκέλν ηξφπν, θαζψο ζα θηάζεη ζηηο ηειεπηαίεο, θπξίσο, 

ζειίδεο ηνπ ΟΑ λα κηιήζεη γηα ην ρίαζκα θαη ηε ζάξθα ηνπ θφζκνπ. 

Αλ ζεσξείηαη αλαγθαίν λα νξίζσ κηα θεληξηθή έλλνηα πνπ ζα βνεζήζεη ζηελ θαηαλφεζε ηεο 

κεηαηφπηζεο
847

 θαη ηνπ κεζνδηαζηήκαηνο, ηφηε δελ ζα ήηαλ άιιε απφ απηήλ ηεο φξαζεο, ε νπνία 

είλαη θαη ε θεληξηθή έλλνηα ηνπ θεθαιαίνπ. Ση ζπκβαίλεη ινηπφλ φηαλ, ην ζσκαηηθφ θαη 

ζθεπηφκελν ππνθείκελν, εληαγκέλν ζηνλ ρσξνρξφλν, θαιείηαη λα αλαγλσξίζεη, λα επηιέμεη, θαη 

ελ ηέιεη λα εθθξαζηεί ζρεηηθά κε φζα ζπλάληεζε; Δίλαη ζε απηήλ ηε πεξίπησζε ε κεηαηφπηζε 

ηαπηφζεκε κε ηελ επηινγή; Δπίζεο, ζα κπνξνχζε ε πξφηαζε ηνπ Merleau-Ponty γηα επηζηξνθή 

ζηελ πξψηε αληίιεςε λα απνηειεί έλα είδνο κεηαηφπηζεο απφ ην «ηψξα» ζην «πξηλ», ψζηε λα 
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Απηφζη. 
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Ο Merleau-Ponty ζην Δγθψκην ηεο Φηινζνθίαο ππνζηεξίδεη πσο ε αίζζεζε ηεο ακθηβνιίαο θαη ε πίζηε ζηα 

θαηλφκελα πξέπεη λα δηαρσξηζηνχλ απφ ηε θηινζνθία ηεο ακεζφηεηαο θαη ηεο πιεξφηεηαο (ππνλνψληαο, κάιινλ, ηε 

θηινζνθία ηνπ Bergson). Μηα ηέηνηα θηινζνθηθή επηινγή, εζηηαζκέλε ζηε ζπλείδεζε, ζηεξεί απφ ην άηνκν ηελ 

εζσηεξηθή, εμσηεξηθή θαη ρξνληθή κεηαηφπηζε. [εκαληηθή αλαθνξά θάλεη επίζεο ν Deleuze ζηελ έλλνηα ηεο 

κεηαηφπηζεο.] 
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θηάζνπκε ζην αληηιεπηφ θαη ζην νξαηφ; Αο δνχκε αξρηθά αλ ε κεηαηφπηζε απνηειεί έλα είδνο 

επηινγήο.  

Θ‟ αλαγλσξίζνπκε κηα κεζνδνινγηθή ρξήζε ηνπ φξνπ κεηαηφπηζε, αλ ιάβνπκε ππφςε πσο 

ηελ δαλείδεηαη απφ ηελ ηέρλε ηεο δσγξαθηθήο, θαη ην παξάδεηγκα ηνπ δσγξάθνπ θαη ηεο 

πηλειηάο, ηα αλνηρηά δειαδή ελδερφκελα πνπ έρεη ν θαιιηηέρλεο ηφζν σο πξνο ην ζεκείν Α ή Β, 

αιιά θαη σο πξνο ηελ έληαζε, ην ρξψκα, ηελ πθή πνπ ζα αθήζεη ζηνλ θακβά. Μηα αληίζηνηρε 

εμήγεζε δίλεη θαη γηα ηελ επηινγή ηνπ ζπγγξαθέα σο πξνο ηηο ιέμεηο θαη ηελ „κεηάθξαζε‟ πνπ 

επαθνινπζεί, αλ επηηεπρζεί ε κεηαθνξά ησλ ιέμεσλ απφ ηε ζησπειή ζθέςε ζην ραξηί θαη 

κεηέπεηηα απφ ηελ αλάγλσζε απηψλ ζηε ζθέςε ηνπ αλαγλψζηε. πλεπψο, ε εθάζηνηε επηινγή 

ηαπηίδεηαη κε αιιαγή -ζέζεο, ζθέςεο ή λνήκαηνο-, δειαδή κε ηελ κεηαηφπηζε απφ έλα ζεκείν 

ζε έλα άιιν, απφ θάηη αφξαην ζε θάηη νξαηφ, απφ θάηη πνπ βξίζθεηαη ζηε ζησπή θαη 

κεηαθξάδεηαη ζε ιέμεηο.  

ηνλ Merleau-Ponty ε ζρέζε αιιειεπίδξαζεο, ή αιιηψο ε ακθίδξνκε ζρέζε ππνθεηκέλνπ-

αληηθεηκέλνπ, νξαηνχ-αφξαηνπ, θφζκνπ-εαπηνχ, γίλεηαη θαηαλνεηή θαη θαζξεθηίδεηαη κέζα απφ 

ηηο αλαθνξέο ηνπ ίδηνπ ζηηο ζρέζεηο ζεαηή-θαιιηηέρλε θαη αλαγλψζηε-ζπγγξαθέα, αιιά θαη ζηε 

ζηηγκή ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ έξγνπ ηέρλεο, θαζψο εθεί βιέπνπκε πην θαζαξά ηελ πξαγκάησζε 

ηεο αιιειεπίδξαζεο νξφληνο θαη νξαηνχ, θαιιηηέρλε θαη θφζκνπ. Δθηφο απφ ηελ κεηαηφπηζε, 

απηφ πνπ θεληξίδεη ην ελδηαθέξνλ θαη αλαδεηψ είλαη εθείλν πνπ κεζνιαβεί, ή θαιχηεξα ην 

ζηνηρείν πνπ επηβεβαηψλεη ηελ αλαπφθεπθηε επαθή ησλ δχν φξσλ θάζε αιιειέλδεηνπ δεχγνπο. 

Παξάιιεια κε ηε κεηαηφπηζε ζπλαληάκε θαη ηελ έλλνηα ησλ κεζνδηαζηεκάησλ, ή φπσο γξάθεη 

πνιιέο θνξέο ν ίδηνο ν Merleau-Ponty,δηαθξίλνπκε απηφ ην „αλάκεζα‟: ην ελδηάκεζν θάζε 

απφζηαζεο, απηφ πνπ απνδεηθλχεη πσο ην πέξαζκα απφ ην έλα ζεκείν ζην άιιν δελ εμαληιεί ηελ 

ζρέζε αιιά ηελ δπλακψλεη. Σν λα θαιχςεηο ηελ απφζηαζε, λα κεηαηνπηζηείο, λα αιιάμεηο ζέζε 

βξίζθσ επίζεο πσο ζρεηίδεηαη κε ηελ θίλεζε ηεο ηαιάληεπζεο πνπ είδακε πξνεγνπκέλσο, κηα 

θίλεζε ε νπνία ζνπ επηηξέπεη λα πεξλάο απφ ην έλα ζην άιιν, ρσξίο λα αλαηξείο ηελ 

πξνεγνχκελε επηινγή, αιιά κάιινλ απνηειεί απφδεημε πσο ηελ θνπβαιάο ζε θάζε ζνπ λέα 

ψζεζε. 

Αο δνχκε πψο θηάλνπκε ζηελ έθθξαζε ηνπ Δίλαη εληφο ηνπ θφζκνπ, ελψ νη δχν πφινη - ζην 

κεζνδηάζηεκα ησλ νπνίσλ θξχβνληαη φζα αλαθέξεη ν Merleau-Ponty - αιιάδνπλ ακθφηεξνη θαη 

ηαπηνρξφλσο. Ξεθηλψληαο απφ ηελ κεξισπνληηαλή αλζξψπηλε βάζε, ηνλ θαιιηηέρλε, κπνξνχκε 

λα δνχκε πψο ε κεηαηφπηζε αθνξά ζηε ζρέζε έξγνπ θαη δσήο. Έξγν θαη δσή είλαη αδηαρψξηζηα 

θαζψο ην έλα ηξέθεη ην άιιν˙ αγγίδνληαη ζε θάζε δπλαηή ζπλάληεζε. Ζ κεηαηφπηζε ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ θαιιηηέρλε γίλεηαη θαλεξή ζην έξγν ηνπ. Σν έξγν ηνπ απνηειεί έθθξαζε γλψζεο 

(ηερληθήο, κεζνδνινγηθήο, εκπεηξηθήο, αληηιεπηηθήο), θαη θπζηθά δελ κπνξεί φζα εθθξάδεη λα 

κέλνπλ αλέπαθα απφ φζα βηψλεη φληαο ζάξθα ζηε ζάξθα ηνπ θφζκνπ. Σελ άπνςε ηνπ Merleau-

Ponty, γηα ηε ζπζρέηηζε έξγνπ-δσήο, αλαθέξεη θαη ν Lefort ζην ζεκείσκά ηνπ σο επηκειεηήο 

ζην Οξαηφ θαη ην αφξαην, φπνπ γξάθεη πσο, ρσξίο ακθηβνιία, ην έξγν ηνπ θηινζφθνπ παξακέλεη 

ν κεζνιαβεηήο, ην κέζν εθείλν πνπ καο επηηξέπεη λα πξνζεγγίζνπκε ηνλ παξνληηθφ θαη 

παξειζφληα θφζκν ηνπ θηινζφθνπ. Αιιά ε ζεκαληηθφηεηα απηνχ ηνπ κεζνιαβεηή είλαη φηη 
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απνηειεί κέξνο ηνπ θφζκνπ πξνο ηνλ νπνίν καο νδεγεί
848

. Τπάξρεη ινηπφλ έλα κεζνδηάζηεκα 

θνηλφ ζηε δσή ηνπ θηινζφθνπ, ηνπ θαιιηηέρλε, ηνπ αλζξψπνπ ελ γέλεη: απφ ην πξηλ ζην κεηά 

κεζνιαβεί ην ηψξα. Απηφ ην παξνληηθφ επηδηψθεη θαλείο λα εθθξάζεη κε ηηο ιέμεηο, ηηο εηθφλεο, 

ηηο πξάμεηο. πλεπψο, ην πέξαζκα απφ ην παξειζφλ ζην κέιινλ εληνπίδεηαη ζην παξφλ, φπσο ην 

πέξαζκα απφ ηελ ζθέςε κνπ ζηνλ θφζκν θαη ηνπο άιινπο βξίζθεηαη ζηελ έθθξαζε ηνπ εαπηνχ – 

ζην δηπιαζηαζκφ ηνπ ππνθεηκέλνπ.  

ην ΟΑ ν Merleau-Ponty αλαθέξεηαη ζηε ζρέζε νξφληνο θαη νξαηνχ, κε ζηφρν λα εμαιείςεη 

ηελ ακθηζεκία ηνπο θαη λα πιεζηάζεη ζε κηα λέα νληνινγία
849

. Μεγάιν κέξνο, εθηφο ηεο ζρέζεο 

νξαηνχ θαη αφξαηνπ, αθηεξψλεη ζε απηήλ πνπ δεκηνπξγείηαη αλάκεζα ζε εθείλν πνπ έρεη εηπσζεί 

θαη ζε απηφ πνπ δελ εηπψζεθε αθφκε. Απηήλ ηε ζρέζε δηαθξίλσ θαη ζε πξνεγνχκελα θείκελα 

ηνπ, φηαλ γηα παξάδεηγκα πεξηγξάθεη, ζηελ Α, ηελ πξνζπάζεηα ηνπ δσγξάθνπ λα απνδψζεη, φρη 

ηφζν ην ιεπθφ ηνπ ρηνληνχ, αιιά ηελ πθή ηνπ, «απηφ ην ηξαπεδνκάληηιν απφ θξέζθν ρηφλη» ην 

νπνίν πεξηγξάθεη ν Balzac, θαηαιήγνληαο πσο, αλ νη απνρξψζεηο θαη ε ηζνξξνπία απνδνζνχλ 

«κε ηνλ ηξφπν πνπ απηφ ζπκβαίλεη ζηε θχζε, ηφηε, (…), ην ρηφλη θαη φιν ην ξίγνο πνπ ππάξρεη 

ζ‟ απηή ηελ πεξηγξαθή, ζα ππάξμνπλ θαη ζηνλ πίλαθα»
850

. Δθεί εληνπίδσ ηελ πξφζεζε ηνπ 

δσγξάθνπ λα δηαλχζεη ηελ απφζηαζε απφ ην νξαηφ ζην αφξαην, θαη ηελ ίδηα ζηηγκή λα πεξάζεη 

απφ ηελ γλψζε ηνπ εαπηνχ ζηελ γλψζε ηνπ θφζκνπ. Ση ππάξρεη ζην κεζνδηάζηεκα; Σν 

δεηνχκελν ζην παξάδεηγκα ηνπ ρηνληνχ δελ είλαη ην ρξψκα, αιιά κηα αίζζεζε πνπ κέλεη λα 

εθθξαζηεί, θαζψο ν δσγξάθνο ζέιεη λα απνδψζεη ην απαιφ πέζηκν ηνπ ρηνληνχ πάλσ ζην 

ηξαπεδνκάληειν. Σν αλείπσην δίλεη ζην εηπσκέλν απηφ πνπ πξνζθέξεη ζην Δίλαη ε έθθξαζε: 

ηνλ δηπιαζηαζκφ ηνπ ήδε ππάξρνληνο. ηαλ ζηξεθφκαζηε πξνο ηνλ εαπηφ καο ζέηνληαο 

εξσηήζεηο γηα ηνλ θφζκν (άξα θαη γηα εκάο ηνπο ίδηνπο), ηφηε πξψηνλ, ζεκαίλεη πσο κηιάκε, πσο 

εθθέξνπκε ιφγν (ην απηνλφεην δειαδή), θαη δεχηεξνλ, απηή ε εθθνξά ιφγνπ καο πξνζθέξεη ηνλ 

εαπηφ κέζα απφ ηελ γιψζζα: κηα λέα ζπλάληεζε, κηα επηζηξνθή ζηνλ εαπηφ
851

. Απηφ πνπ 

παξαηεξψ επίζεο είλαη πσο, απφ ηνλ ιφγν ζηελ ζησπή, απφ ην εηπσκέλν ζην αλείπσην, εθείλν 

πνπ δελ γίλεηαη εκθαλέο απφ ηελ αξρή είλαη πψο ε ζησπή πξνπνξεχεηαη ηνπ ιφγνπ˙ απηή ηνλ 

ζπληεξεί θαη έηζη ζα κπνξνχζακε λα ππνζηεξίμνπκε πσο εθθέξνληαη καδί. Σν ζρήκα γηα εκέλα 

δελ δείρλεη πσο απφ ηε ζθέςε ζηελ έθθξαζε κεζνιαβεί ε ζησπή, αιιά πσο απφ θάηη 

ζησπειφπνπ ππάξρεη, θαη έλα αθφκα ζησπειφ, ε έθθξαζε κπαίλεη αλάκεζα, θαιχπηεη ηελ 

απφζηαζε θαη ηνπ δίλεη ήρν.  

Ζ κεηαηφπηζε δελ ζπληειείηαη απφ ηελ κηιηά ζηε ζησπή, αιιά ε κηιηά ζε απηή ηε ζρέζε 

απνηειεί ην ελδηάκεζν, ηνλ κεζνιαβεηή, ή αιιηψο, απηφ πνπ παξεκβάιιεηαη αλάκεζα ζε δπν 

ζησπέο˙ θαη δελ είλαη πνηέ ζε ζέζε λα ηηο αίξεη νινθιεξσηηθά. Με απιά ιφγηα, ην εηπσκέλν 

εθθξάδεη˙ πην ζπγθεθξηκέλα, εθθξάδεη ηα βηψκαηα θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπ φληνο πνπ κηιά δίλνληαο 

                                                           
848

Μεζνιαβεηή κεηαθξάδσ ηε ρξήζε ηεο ιέμεο „mediator‟ (βι.M. Merleau-Ponty, The Visible and the invisible, 

Editor‟s Foreword, φ.π., ζ. xiii). 
849

Έηζη ραξαθηεξίδεη ηελ πξνζπάζεηα απηή ν Lefrort ζην εηζαγσγηθφ ηνπ ζεκείσκα, πξνζζέηνληαο αθφκε πσο 

νξψληαο θαη νξαηφ απνθηνχλ ην δηθφ ηνπο νινθιεξσκέλν λφεκα έμσ απφ κηα ςπρνινγηθή εξκελεία (βι. φ.π., ζ. 

xxi). 
850

Βι. Μ. Μerleau-Ponty, Η Ακθηβνιία ηνπ Cézanne, φ.π., ζ. 40. 
851

Δπηπιένλ, θάζε εξψηεζε γηα ην είλαη νδεγεί ζε κηα εξψηεζε γηα ηε γιψζζα. 
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ήρν κε λφεκα. Σν θελφ πνπ ίζσο λνκίδνπκε πσο αληηζηνηρεί ζηελ ζησπή – φπσο ην ιεπθφ ρξψκα 

ζηνλ θακβά - δελ καο απνκαθξχλεη απφ ηνλ θφζκν θαη ηα πξάγκαηα, αιιά καο βνεζά λα 

αληηιεθζνχκε, λα ζηξέςνπκε ην βιέκκα πξνο απηά, θαη λα ξσηήζνπκε ηνλ εαπηφ καο γηα ηελ 

θνηλή ζπλάληεζή καο. Γη‟ απηφ ε κηιηά θαίλεηαη λα είλαη ην κέζνλ γηα λα πεξάζνπκε απφ ηε 

ζησπειή ζπλάληεζή καο κε ηνλ θφζκν ζηελ ζησπειή επηζηξνθή καο ζε απηφλ θαη ζηνλ εαπηφ 

καο. Ο Lefort παξαηεξεί πσο, αλ ε ιαιηά δελ θαηαθέξεη λα πεξάζεη ζην δεχηεξν επίπεδν ηεο 

ζρέζεο θαη παξακείλεη ν δεχηεξνο φξνο κηαο αηεινχο ζρέζεο, «απηφ ζπκβαίλεη γηαηί κεηαμχ 

εκπεηξίαο θαη γιψζζαο ππάξρεη αληαιιαγή»
852

. Σα κέζα, ηα εξγαιεία δειαδή ηεο έθθξαζεο, 

αιιειεπηδξνχλ κε ηα ήδε θαηαθηεκέλα λνήκαηα. Αλ ν θφζκνο απνηειεί ηνλ νξίδνληα εθείλνπ 

πνπ βιέπεη, ηφηε δελ κπνξεί παξά ν ηειεπηαίνο λα είλαη απ‟ απηφλ θαη κέζα ζε απηφλ
853

. Δίλαη ην 

βάζνο ηνπ λνήκαηνο ζην νπνίν ελνηθνχλ θαη ηα δχν: ην ήδε εηπσκέλν θαη απηφ πνπ ζα εηπσζεί ή, 

αλ ζέιεηε λα κηιήζνπκε κε ηνπο πξνεγνχκελνπο φξνπο, απηφ πνπ πξνεγήζεθε θαη απηφ πνπ ζα 

αθνινπζήζεη. Απηά ηα δπν κνηάδνπλ, θαη ελψ ζηελ ζπλάληεζή ηνπο ζα δψζνπλ θάηη θαηλνχξην, 

πνπ ζα ραξαρηεί ζηνλ ρξφλν, απηή ε κε επηδίσμε ηα ζέηεη ζην ίδην πεδίν.  

πσο γξάθεη ν Merleau-Ponty ζην ΟΑ, είκαη εγψ πνπ βιέπσ θαη απηφ ην νπνίν θαηαλνψ ζηε 

ζπλάληεζή κνπ κε ην νξαηφ δελ είλαη ζρέζε κεζνιαβεηή ή εκπξφζεηεο αληίθαζεο. Σν βιέκκα 

κνπ έιθεηαη απφ ηα πξάγκαηα, ε καηηά κνπ ηα θαηαθηά, ηα θαηαλνεί ζην πεξίγξακκά ηνπο, ζηελ 

πθή ηνπο, θαη ζε απηή ηελ έιμε πνπ γίλεηαη ακθίδξνκε «ζπιιακβάλνπκε ηελ φςε κηαο 

ζπκκεηνρήο»
854

. ηελ πεξίπησζε πνπ απέλαληί κνπ δελ έρσ θάπνην πξάγκα αιιά κίαλ άιιε 

χπαξμε δελ ζα πξέπεη λα μερλψ πσο, σο ππνθείκελν, αλήθσ ζηνλ νξαηφ θφζκν ησλ άιισλ, αιιά 

θαη ζηνλ δηθφ κνπ: ε δηθή κνπ φςε αλήθεη ζηα δηθά κνπ νξαηά είηε κέζσ ηεο αληαλάθιαζεο είηε 

ηεο ζπλάληεζεο πνπ έρσ κε ηα πξάγκαηα θαη ηνπο άιινπο κέζα ζηνλ θφζκν. Σν ζψκα κνπ εληφο 

ηνπ ρσξνρξφλνπ κεηαηξέπεηαη ζε ζάξθα αλ επηηχρεη ηελ έθθξαζε απηήο ηεο αληαλάθιαζεο: αλ 

επηθνηλσλήζεη, αλ αιιειεπηδξάζεη κε ηνλ θφζκν ηνπ νπνίνπ είλαη κέξνο. Σν ίδην κνπ ην ζψκα 

είλαη πνπ κε θάλεη κέηνρν ηνπ θφζκνπ, ή θαιχηεξα ηνπ βησκέλνπ θφζκνπ, θαη ν Merleau-Ponty 

μερσξίδεη δχν δπλαηφηεηεο, πέξαλ ηεο αληίιεςεο, πνπ επηβεβαηψλνπλ απηή ηε ζπκκεηνρή: ηελ 

θίλεζε εληφο ηνπ ρψξνπ θαη ηελ ηαιάληεπζε ζηνλ ρξφλν. Αλ ινηπφλ πξέπεη λα νξίζσ ηνλ 

κεζνιαβεηή ηεο ζρέζεο εαπηνχ θαη θφζκνπ, ηφηε ζα κηιήζσ γηα ην ζψκα κνπ. Ζ θχξηα επηδίσμε 

ηνπ θηινζφθνπ, θαη ην βιέπνπκε απφ ηελ ΦΑ αθφκε, είλαη λα βξεη έλαλ λέν ηξφπν λα βιέπεη ηνλ 

θφζκν, λα κάζεη απφ ηελ αξρή λα βιέπεη, θαη απηφ ζεσξεί πσο είλαη έξγν ηεο θηινζνθίαο. 

ζν ν νξαηφο θφζκνο απνηειεί ηελ άιιε φςε ηνπ εαπηνχ, ζα αλαθεξφκαζηε ζην νξαηφ, θαη 

φζν ζα ην μεγπκλψλνπκε ηφζν ζα αλαθαιχπηνπκε ηηο ζηηβάδεο ησλ γεγνλφησλ πνπ ην θαιχπηνπλ 

(ρσξίο λα είλαη αδχλαην λα θηάζνπκε ζε απηή ηε πξψηε βαζκίδα), θαη ζα επηζηξέθνπκε ζηελ 

πξψηε καο αληίιεςε γηα ηνλ θνηλφ θφζκν
855

. ηνλ Merleau-Ponty έρνπκε κηα θηινζνθία ηεο 
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Βι.Μ. Merleau-Ponty, The Visible and the invisible, Editor‟s Foreword, φ.π., ζ. xxix. 
853

Βι.φ.π., ζ. 100 
854

Βι. φ.π., ζ. 76 
855

«Αιιά, φζν πην λσξίο θαλείο πάεη πέξα απφ ηνλ θχθιν ησλ δνζκέλσλ γλσκψλ, (…) , φζν πην γξήγνξα θάπνηνο 

ζπιιάβεη ηελ αιήζεηα, δειαδή, ην αφξαην» γίλεηαη πεξηζζφηεξν θαηαλνεηφ πσο ν θάζε έλαο έρεη ην δηθφ ηνπ ζεκείν 

αλαθνξάο «θαη ζα έπξεπε κάιινλ λα καο εθπιήζζεη πνπ κεξηθέο θνξέο νη άλζξσπνη έξρνληαη ζε ζπκθσλία», αθνχ 

ε πξψηε αληίιεςε δελ κπνξεί λα είλαη θνηλή (βι. φ.π., ζζ. 13-14). 
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χπαξμεο, πνπ φκσο είλαη θάηη πέξα απφ ηνλ κνληζκφ θαη ηνλ δπτζκφ
856

, θαζψο ν ηξφπνο πνπ ην 

Δίλαη ππάξρεη, δειψλεη πσο βξίζθεηαη δηαξθψο ζε κηα απφζηαζε, ζε έλα εθεί πέξα. Σν επφκελν 

εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη αθνξά ζην ηη κεζνιαβεί ζην πέξαζκα απφ ην ζψκα κνπ ζηνλ νξαηφ 

θφζκν. Ο θηιφζνθνο δίλεη ην παξάδεηγκα ηνπ πεδίνπ θαη ηνπ ζψκαηνο: κεηαμχ ηνπ πεδίνπ ηνπ 

ηξαπεδηνχ (πνπ δελ είλαη κηα απφ ηηο ζθέςεηο κνπ, αιιά ην ηξαπέδη ην ίδην), θαη ηνπ πεδίνπ ηνπ 

ζψκαηνο (ηεο καηηάο) ππάξρεη κηα ζρέζε νξαηή. Δίλαη πάληα ηα δηθά κνπ πξάγκαηα πνπ θνηηάλε 

νη άιινη, θαη ε επαθή πνπ έρνπλ κε απηά δελ ηνπο ηνπνζεηεί ζ‟ έλαλ θφζκν πνπ ζα κπνξνχζε λα 

είλαη απνθιεηζηηθά δηθφο ηνπο. Ζ αληίιεςε ησλ άιισλ γηα ηνλ δηθφ κνπ ηξφπν αληίιεςεο ηνπ 

θνηλνχ καο θφζκνπ δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί αληαγσληζηηθή, δελ είλαη ε δηθή κνπ αληίιεςε 

ελάληηα ζηε δηθή ηνπο, δελ ππάξρεη ζσζηή θαη ιάζνο αληίιεςε ηνπ θνηλνχ θφζκνπ, παξά ε δηθή 

κνπ θαη απηή ηνπ άιινπ. Εσ ηελ αληίιεςή κνπ απφ κέζα, θαη απφ κέζα ππάξρεη κηα αζχγθξηηε, 

κνλαδηθή δχλακε νληνγέλεζεο
857

. Απηή ε δχλακε νληνγέλεζεο, φπσο αλαθέξεη ν Merleau-

Ponty, γίλεηαη ε κνλαδηθφηεηά κνπ θαη ε δηαθνξά κνπ. Σν βιέκκα ηνπ άιινπ θαη ην δηθφ κνπ 

ζπλαληηνχληαη ζηα πξάγκαηα, ε ζρέζε κνπ ινηπφλ κε ηνλ άιιν (πνπ απνηειεί επίζεο νξαηφ 

εληφο ηνπ θφζκνπ) απνδεηθλχεηαη πσο πεξλά κέζα απφ ηα ίδηα ηα πξάγκαηα, ην ζεκαληηθφηεξφ 

φκσο είλαη πσο ην βιέκκα ησλ άιισλ ζε απηά κπνξεί λα απνηειέζεη γηα κέλα έλα δεχηεξν 

άλνηγκα
858

.  

Μεηαμχ ηνπ είλαη θαη ηεο αλππαξμίαο ππάξρεη ε εκπεηξία θαη ε αλαβίσζε. Ζ επαλεμέηαζε ηνπ 

ήδε αληηιεπηνχ, εκπεηξηθνχ θαη αηζζεηνχ πξνκελχεη επηζηξνθή ζηνλ εαπηφ, θαη έλα άλνηγκα 

ζηνλ θφζκν, πνπ δελ ράλεη ηηο ηδηφηεηέο ηνπ. Σν άλνηγκα ζηνλ θφζκν εκθαλίδεηαη μαλά εδψ γηα 

λα δειψζεη ηελ ζπκκεηνρή, ηελ εκπινθή ηνπ είλαη ζηνλ θφζκν. Γηα ηνλ Merleau-Ponty, ην 

άλνηγκα ζηνλ θφζκν είλαη θάηη πέξα απφ ην θαληαζηηθφ, ην νπνίν είλαη ρσξίο ζπλνρή, κε 

αηζζεηφ, θαη ράλεηαη φηαλ θαηαλνήζνπκε ηελ ζεκαζία ηεο φξαζεο. Θα ιέγακε ινηπφλ πσο, ζην 

πέξαζκα απφ ην θαληαζηηθφ ζην αηζζεηφ ε φξαζε απνηειεί ην κεζνδηάζηεκα. Αλαθέξσ ην 

θαληαζηηθφ, δηφηη ν Merleau-Ponty ην ζεσξεί θνκκάηη ηεο δνκήο ηνπ εαπηνχ
859

, θαη αλ έπξεπε 

λα εληάμσ θάπνπ ηελ θαληαζία, ηφηε ζα ηελ ηνπνζεηνχζα ζηνλ εζσηεξηθφ εαπηφ. κσο ε ζθέςε 

ρηίδεη ηελ θαληαζία, ζησπειή ή κε, θαη ε ζθέςε είλαη πνπ πξνζδηνξίδεη ηνλ εαπηφ. Ο 

πξνζδηνξηζκφο αθνινπζεί ηελ πνξεία ηεο δσήο: κεηαβάιιεηαη. Ο Merleau-Ponty σζηφζν, 

θαίλεηαη λα καο πξνεηδνπνηεί: φζν πεξηζζφηεξν ε ζθέςε πξνζθνιιάηαη ζηελ εκπεηξία, ηφζν 
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Παξαθξάδσ: ηελ ζπλάληεζε εαπηνχ θαη θφζκνπ δελ ππάξρεη νχηε θάπνην ζεκείν ζπλάληεζεο νχηε ζεκείν 

αλαζηνραζκνχ, αθνχ απηφο είλαη Δίλαη θαη εγψ είκαη ηίπνηα. Ο Merleau-Ponty θαηαιήγεη πσο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

απηή ε ςεπδν-ζεηηθφηεηα ηεο παξνπζίαο κνπ δελ είλαη παξά κηα βαζχηεξε ή αλα-δηπιαζηαζκέλε/re-doubled άξλεζε 

(βι. φ.π., ζ. 53). 
857

Βι. φ.π., ζ. 58. 
858

Μαδί κε απηφ ην άλνηγκα ζην νπνίν ππάξρνπκε, βξίζθεη κηα απνξία ζρεηηθά κε ηνλ ζνιηςηζκφ θαη ηελ 

πηζαλφηεηα απφθιηζεο κεηαμχ ηνπ ηίπνηα θαη ηνπ είλαη. Παξακέλσ ε κνλαδηθή πεγή; Ο άιινο γελληέηαη „απφ ην 

πιεπξφ κνπ‟, «απφ έλα είδνο πνιιαπιαζηαζκνχ απφ απνθνπέο ή απφ δηαηξέζεηο, φπσο ν πξψηνο άιινο, γξάθεη ε 

Γέλεζεο, θηηάρηεθε απφ έλα κέξνο ηνπ ζψκαηνο ηνπ Αδάκ. Αλ είλαη δπλαηφλ λα ππάξρνπλ δηαθνξεηηθά είλαη, ηφηε 

ζα ππάξρνπλ άιια ηφζα ηίπνηα» (βι. φ.π., ζζ. 58-59). 
859

Ο Μerleau-Ponty ζεκεηψλεη πσο ν Sartre είρε ζέζεη ηνλ εαπηφ ηνπ έμσ απφ απηφ πνπ παξεκβαίλεη κεηαμχ Δίλαη 

θαη Με-Δίλαη (βι. φ.π., ζ. 85). 
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πεξηζζφηεξν ηελ θξαηά ζε κηα απφζηαζε
860

. Καη θαζψο θαινχκαζηε λα μαλαλαθαιχςνπκε πίζσ 

απφ ηελ φξαζε, σο άκεζε παξνπζία ηνπ είλαη, ηελ ζάξθα ηνπ είλαη θαη ηελ ζάξθα απηνχ πνπ 

γίλεηαη νξαηφ, έηζη επίζεο πξέπεη λα μαλαλαθαιχςνπκε ην θνηλφ ζεκείν φπνπ είλαη θαη κε-είλαη 

παξακέλνπλ κφλν εηπσκέλα, δνπιεχνληαο ην έλα ελάληηα ζην άιιν. Ο Merleau-Ponty ζηέθεηαη 

θξηηηθά απέλαληη ζε κηα θαζαξή θηινζνθία ηνπ αλαζηνραζκνχ, παξ‟ φηη κηιά γηα επηζηξνθή θαη 

άλνηγκα. Έλαο απφ ηνπο ιφγνπο είλαη ε έιιεηςε απφζηαζεο κεηαμχ ηεο ηδέαο θαη ηεο ηδέαο γηα 

ηελ ηδέα, κεηαμχ ηεο αληαλάθιαζεο θαη ηνπ κε εθθξαζηηθνχ
861

. πσο εμεγεί ν θηιφζνθνο, ν 

ιφγνο πνπ βιέπνπκε ηα πξάγκαηα ζηηο ζέζεηο φπνπ απηά βξίζθνληαη απνξξέεη απφ ηελ χπαξμε 

καο πνπ κνηξάδεηαη ηνλ ίδην ρψξν καδί ηνπο, θαη ηα αληηιακβάλεηαη ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ καο 

ρσξίδεη απ‟ απηά ην βιέκκα θαη ην ζψκα. Ζ απφζηαζε απηή δελ κπνξεί λα είλαη ην αληίζηξνθν 

ηεο εγγχηεηάο καο κε ηα πξάγκαηα, αιιά ζπλψλπκε κε απηήλ. Δπαλέξρεηαη ζηελ ξεπζηφηεηα ηεο 

ζάξθαο πνπ ππάξρεη κεηαμχ νξφληνο θαη πξάγκαηνο, θαη ε νπνία είλαη ζπζηαηηθφ απαξαίηεην γηα 

λα γίλεη ην πξάγκα νξαηφ, ηφζν φζν γηα ηνλ νξψληα ε ζσκαηηθφηεηά ηνπ. Μέζα απφ απηήλ ηελ 

πξνζέγγηζε, ε απφζηαζε θαη ε εγγχηεηα δελ είλαη εκπφδηα ε κηα γηα ηελ άιιε, αιιά ην ίδην ην 

λφεκα ηεο επηθνηλσλίαο. Γηα ηνλ ίδην ιφγν βξίζθνκαη κέζα ζην νξαηφ θαη ηελ ίδηα ζηηγκή είκαη 

καθξηά ηνπ, είκαη ζψκα ξεπζηφ κέζα ζηελ ξνή ηνπ θφζκνπ
862

. Δγψ πνπ βιέπσ θαη αλαδεηψ ην 

βάζνο πέξα απφ ηελ επηθάλεηα, έρσ επίζεο δηθφ κνπ βάζνο, πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ απηφ ην ίδην 

νξαηφ ην νπνίν βιέπσ, θαη ην νπνίν γλσξίδσ πνιχ θαιά πσο κε πιεζηάδεη, πσο κε ηπιίγεη απφ 

πίζσ. Με απιά ιφγηα, ν Merleau-Ponty θαηαιήγεη: ε ξεπζηφηεηα ηνπ ζψκαηνο, πέξα απφ ην λα 

αληηπαξαβάιιεηαη κε απηήλ ηνπ θφζκνπ, είλαη θπξίσο ην κέζν πνπ ζα κε θέξεη ζε επηθνηλσλία 

κε απηφλ, θαη ελ ηέιεη ζα επηηχρεη ηελ αληηζηξνθή ησλ ξφισλ: ζα θάλεη εκέλα θέληξν ηνπ 

θφζκνπ κνπ θαη ηα πξάγκαηα ζάξθα γηα εκέλα
863

. 

Αλ ινηπφλ κε ξσηάηε, γηαηί ην κεζνδηάζηεκα, θαη ζπγθεθξηκέλα ζε ηη ζπλίζηαηαη θαη πψο απηφ 

ιεηηνπξγεί, είλαη δήηεκα ζεκαληηθφ, απαληψ πσο, ε παξνπζία ηνπ θφζκνπ ζε απφζηαζε απφ ηνλ 

εαπηφ, είλαη αθξηβψο ε παξνπζία ηεο ζάξθαο ηνπ ζηε δηθή κνπ ζάξθα˙ πσο εγψ „είκαη ηνπ 

θφζκνπ‟ θαη πσο δελ είκαη απηφο. Πψο πξνθχπηεη ε ξνή απφ ηε δηθή κνπ ζάξθα ζηε „ζθιεξή 

βάζε ηνπ Δίλαη‟; Ζ ξνή εληζρχεηαη απφ ηε δηθή κνπ παξνπζία ζηνλ θφζκν, θαη είηε ε απφζηαζε 

ε νπνία ζα θαιπθζεί ππνινγίδεηαη άπεηξε είηε ππάξρεη απφιπηε εγγχηεηα˙ είηε ππάξρεη άξλεζε 
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«Ζ ζθέςε, αθξηβψο σο ζθέςε, δελ κπνξεί πηα λα θνιαθεχεη ηνλ εαπηφ ηεο πσο κεηαθέξεη φιε ηε βησκέλε 

εκπεηξία. Ζ βησκέλε εκπεηξία δελ κπνξεί πηα λα αλαγλσξίδεη ηνλ εαπηφ ηεο ζηελ ηδαληθφηεηα πνπ αληινχκε απ‟ 

απηήλ. Μεηαμχ ηεο ζθέςεο ή ηεο θαζηέξσζεο ησλ νπζηψλ, ε νπνία είλαη ε αέξηλε ζέα, θαη ηελ δσή, ε νπνία είλαη 

ζχκθπηε κε ηνλ θφζκν ή ηελ φξαζε, επαλεκθαλίδεηαη κηα δηαθνξά, ε νπνία απαγνξεχεη ζηε ζθέςε λα 

πξνζηαηεχζεη ηνλ εαπηφ ηεο εθ ησλ πξνηέξσλ απφ ηελ εκπεηξία θαη ηελ θαιεί λα μαλαξρίζεη ηελ πεξηγξαθή απφ πην 

θνληά» (βι. φ.π., ζ. 87). 
861

Χο κε εθθξαζηηθφ κεηαθξάδσ ην unreflected, ην νπνίν κπνξεί λα νξηζηεί σο απηφ πνπ δελ έρεη θαηαζηεί 

αληηθείκελν λνεκαηηθήο επεμεξγαζίαο (βι. φ.π., ζ. 88). 
862

ε αλαθνξά πξνο ηνλ Pascal θαη ηε δηαηχπσζε πσο «ν θαζέλαο είλαη ην άπαλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, θαζφηη, άπαμ θαη 

πεζάλεη, φια πεζαίλνπλ γη‟ απηφλ» ν ηακαηέινο ζεκεηψλεη πσο ην εγψ ραξαθηεξίδεηαη απφ ξεπζηφηεηα θαη είλαη 

επαλαπξνγξακκαηεχζηκν. Έλα εγψ πνπ «ζεκαηνδνηεί κφλν ηελ παξνληηθφηεηά κνπ. ηελ αλαπφθεπθηε 

παξνληηθφηεηα πνπ εγθνιπψλεη δηαξθψο –θαη ε παξνληηθφηεηα απηή δελ είλαη άιινη απφ ηνπο άιινπο. Φπζηθά „νη 

άιινη‟‟ δελ είλαη ηπραίνη. Καη ε „θνηλή δσή‟, πνπ „θαηαξγήζεθε‟ πξηλ, γίλεηαη ε κφλε δσή» (βι. Γ. ηακαηέινο. 

Σησπή: ζην ζηαπξνδξφκη θηινζνθίαο, ινγνηερλίαο θαη ηερλψλ, φ.π., ζ. 45). 
863

Βι. φ.π., ζ. 135. 
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είηε αλαγλψξηζε. Οη έλλνηεο ηεο κεηαηφπηζεο θαη ηνπ κεζνδηαζηήκαηνο καο βνεζάλε λα 

δψζνπκε θάπνηεο απαληήζεηο ζε εξσηήκαηα πέξαλ ηνπ „ηη είλαη γλσζηφ‟ θαη „πνηνο είκαη‟, θαη λα 

θηάζνπκε ζην „ηη είλαη ην ππάξρεηλ‟. Γηα ηνλ Γάιιν θηιφζνθν απηέο νη εξσηήζεηο εθθέξνληαη, 

φρη γηα λα παξνπζηάζνπλ θάηη εηπσκέλν θαη λα θηάζνπλ ζε κηα αιήζεηα, αιιά κε ζηφρν λα 

απνθαιχςνπλ φζα πξνζδηνξίδνπλ ηελ ππνθεηκεληθή καο θχζε. Κξπκκέλνη πίζσ απφ ην γλψξηκν 

θαη ην νηθείν, δελ ζα θαηαθέξνπκε παξά λα κηιάκε γηα ηα θαζνιηθά λνήκαηα. Σν δεηνχκελν 

παξακέλεη ην ίδην: λα θνηηάκε ηνλ θφζκν ζέηνληαο ηηο ίδηεο εξσηήζεηο -αλ ρξεηαζηεί- κέρξη λα 

πάξνπκε ηελ απάληεζε πνπ ηαηξηάδεη ζηηο δηθέο καο εκπεηξίεο. Καηαιήγνπκε πάιη ζην γεγνλφο 

πσο ε θηινζνθία είλαη κηα αλαζπλνκηιία
864

. Ση κεζνιαβεί αλάκεζα ζε εκέλα θαη ηελ εκπεηξία: ε 

δηεξψηεζε, ν αλαζηνραζκφο, κε πην απιά ιφγηα, ε επηζηξνθή ζηνλ εαπηφ. 

Έλα ηειεπηαίν εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη ζρεηηθά κε ην πην πάλσ είλαη, ηη πξνθαιεί ηνλ 

αλαζηνραζκφ, ηε δηεξψηεζε πάλσ ζην ήδε βησκέλν. Ζ απάληεζε θαληάδεη γλψξηκε. Σν ζψκα 

κνπ παξεκβάιιεηαη αλάκεζα ζε κέλα θαη ηα πξάγκαηα ηνπ θφζκνπ, κε ζπλδέεη άκεζα καδί ηνπο. 

Σν ζψκα, θαη κφλν απηφ, κπνξεί λα κε θέξεη θνληά ζηα ίδηα ηα πξάγκαηα, ζην λφεκα ηνπο, γηαηί 

είλαη εθείλε ε δηπιή δηάζηαζε. Σα πξάγκαηα απφ ηελ άιιε δελ είλαη φληα ρσξίο βάζνο, απιέο 

επηθάλεηεο ηηο νπνίεο ζα παξαηεξήζσ ρσξίο λα ηηο αληηιεθζψ, αιιά είλαη αλνηρηά κφλν ζε απηφλ 

πνπ κπνξεί λα αλαγλσξίζεη ηελ ηαπηφρξνλε παξνπζία ηνπο ζηνλ θφζκν. Ο Merleau-Ponty 

δηεπθξηλίδεη πσο φηαλ κηιάκε γηα ηελ ζάξθα ηνπ νξαηνχ, δελ κηιάκε γηα αλζξσπνινγηθή έξεπλα. 

Ζ πξνζπάζεηα λα πεξηγξάςνπκε έλαλ θφζκν επηθαιπκκέλν κε ηηο δηθέο καο πξνβνιέο, ε 

πξνζπάζεηα λα αθήζνπκε έμσ απ‟ απηφλ φ,ηη θξχβεηαη ζηελ άιιε φςε ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο, 

απηφ κπνξεί λα νλνκαζηεί ζάξθα ηνπ νξαηνχ.Σν νξαηφ δελ είλαη δηάθαλν, δελ είλαη πνηέ κφλν 

ηνπ αιιά είλαη (θαη) πίζσ ή κεηά ή αλάκεζα ζηα ζηνηρεία πνπ βιέπσ, θαη απηήλ ηελ αδηαθάλεηα 

αλαθαιχπησ κέζσ ηεο εκπεηξίαο, ε νπνία δελ είλαη πνηέ απνθιεηζηηθά εζσηεξηθή ππφζεζε γηα 

ηνλ εαπηφ. Γηαηί ινηπφλ είλαη ζεκαληηθφ λα κεηαηνπηζηνχκε απφ ηελ κηα φςε ηνπ νξαηνχ ζηελ 

άιιε; Ση δίλεη λφεκα ζε απηφ πνπ βιέπνπκε; Πψο πεξλάκε απφ ην νξαηφ ζην βησκέλν; Σν λφεκα 

βξίζθεηαη αθεκέλν ζηνλ θφζκν, νη ιέμεηο κπνξνχλ λα ηνλ γθξεκίζνπλ θαη λα ηνλ μαλαρηίζνπλ ζε 

θάζε λέν θνίηαγκα, κε θάζε λέα εθθνξά ιφγνπ. ζα εηπψζεθαλ ή εθθξάζηεθαλ κέζσ ηεο ηέρλεο 

δελ είλαη παξά κηα εθδνρή φζσλ κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ, κηα θαλεξή πξφηαζε. κσο ε ζησπή 

δελ είλαη πάληα αζθαιήο θξπςψλα γηα φζνπο δελ ζέινπλ λα αλνηρηνχλ ζηνλ θφζκν. 

4.5 Η ειεπζεξία ηνπ θαιιηηέρλε  

Μηα απφ ηηο ηδηφηεηεο ηνπ ππνθεηκέλνπ είλαη ε ηθαλφηεηά ηνπ λα θξχβεηαη. Απηφ πνπ ράλεηαη 

φζν παξακέλεη θξπκκέλν, ζηξακκέλν ζηνλ εαπηφ ηνπ, εμηζνξξνπείηαη απ‟ φζα θεξδίδεη 

θνηηψληαο ηελ ίδηα ηνπ ηελ πθή, ην ίδην ηνπ ην βάζνο. Κάζε αιιαγή ηεο παξνπζίαο ηνπ ζηνλ 

θφζκν νθείιεηαη ζηελ εμσηεξίθεπζε θάπνηαο θξπκκέλεο εζσηεξηθήο δφλεζεο, ε νπνία κπνξεί 

λα νδεγήζεη ζε θαιιηηερληθή εθθξαζηηθφηεηα. Ζ έθθξαζε ηνπ θξπκκέλνπ λνήκαηνο κπνξεί λα 
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ην Τη είλαη θηινζνθία ησλ Deleuze θαη Guattari δηαβάδνπκε ζηηο πξψηεο ζειίδεο: «ε θηινζνθία είλαη ε ηέρλε λα 

ζρεκαηίδεη, λα επηλνείο θαη λα θαηαζθεπάδεηο έλλνηεο», θαη ζπκπιεξψλνπλ «Δίλαη ε ζηηγκή πνπ ιεο: „„απηφ είλαη, 

αιιά δελ μέξσ αλ ην είπα θαιά, αλ ήκνπλ αξθεηά πεηζηηθφο‟‟. Καη ηφηε είλαη πνπ αληηιακβάλεζαη φηη ιίγε ζεκαζία 

έρεη αλ κίιεζεο θαιά ή πεηζηηθά, αθνχ απηφ είλαη φιν» (βι. G. Deleuze, Guattari, Τη είλαη θηινζνθία, κηθξ. η. 

Μαλδειαξά, επηκ. Πάξηο Μπνπξιάθεο, εθδ. Καιέληεο, Αζήλα, 2004, ζ. 8). 



240 

 

πάξεη πνηθίιεο δηαζηάζεηο, έρνληαο φκσο πάληα ζεκείν εθθίλεζεο ην ηδηφζσκα. πσο είδακε, ν 

θαιιηηέρλεο κπνξεί λα γίλεη ην παξάδεηγκα ηεο ειεχζεξεο παξνπζίαο καο ζηνλ θφζκν, θαζψο 

ζέιεη λα ζπιιάβεη ηε δφλεζε κέζα ζηε ξνή, αιιά θπξίσο ζέιεη λα ηελ εθθξάζεη, λα 

εμσηεξηθεχζεη απηά ηα αλεπαίζζεηα θαηλφκελα ηα νπνία ζπιιακβάλεη ζε θάζε επηζηξνθή, κε 

θάζε λέν θνίηαγκα. Βξίζθεηαη δηαξθψο ζε αλαδήηεζε θαη ακθηβάιιεη, ηφζν γηα φζα γλψξηζε φζν 

θαη γηα φζα δεκηνχξγεζε. Χο εθ ηνχηνπ, ε πνξεία ηεο δσήο ηνπ δελ αξθεί ψζηε λα δνζεί εμήγεζε 

γηα ηα ζηνηρεία ηνπ ραξαθηήξα ηνπ, απηφ ζα ην αλαθαιχςνπκε ζε ζπλδπαζκφκεηα έξγα ηνπ
865

. 

Ο ρξφλνο απνηειεί αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηεο πξαγκαηηθφηεηαο: δίλεη ηνλ ξπζκφ, εληζρχεη ην 

νξαηφ, πξνζδίδεη βάζνο ζην αληηιεπηφ, θάλεη ελεξγφ ην παξφλ. Ζ κέρξη ηψξα πνξεία ηνπ 

θαιιηηέρλε ζηνλ ρξφλν ηνπ έδσζε ραξαθηεξηζηηθά πνπ επεξεάδνπλ άκεζα ηε ζρέζε ηνπ κε φζα 

ηνλ πεξηβάιινπλ ηελ ζηηγκή ηεο δεκηνπξγίαο, αιιά έρνπλ θαη κηα άιιε ηδηφηεηα: σζνχλ ζηελ 

έθθξαζε. Μηα έθθξαζε ρσξνρξνληθή, αθνχ ρσξίο ηηο εκπεηξίεο, ηηο παξαθάκςεηο, ηηο επαθέο θαη 

ηηο απνκαθξχλζεηο, δελ ζα εθθξαδφηαλ κε ηνλ ίδην ηξφπν, θαη εκείο δελ ζα βιέπακε 

πσοβιέπνπκε, ν θαζέλαο καο, κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Γελ απνρσξηδφκαζηε φ,ηη δήζακε θαη 

δνχκε, ηαπηνρξφλσο θνπβαιάκε θάζε δηεξψηεζε γηα φζα δελ κπνξέζακε ή δελ επηηξέςακε λα 

γίλνπλ˙ γη‟ απηφ δελ κπνξεί λα ακθηβάιιεη θαλείο, πιελ ηνπ εαπηνχ καο. Σν ελδερφκελν γηα 

αιιαγή ηνπ ήδε εθθξαζκέλνπ βξίζθεηαη αλνηρηφ, θαη ην λφεκα κέλεη πάληα λα εμεγεζεί. ε 

θάζε λέα ζπλάληεζε κε ηνλ θφζκν θαη ηα πξάγκαηα έρνπκε ηελ επθαηξία επαλαπξνζδηνξηζκνχ 

ησλ επαθψλ καο κε ηελ εμσηεξηθφηεηα, αιιά θαη ηε δπλαηφηεηα αλαζηνραζκνχ. ζα 

αληηκεησπίδεη ν θαιιηηέρλεο, είηε απηά ζεσξνχληαη θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά (γηα παξάδεηγκα 

θάπνηα βιάβε ζηελ φξαζε, φπσο ν Cézanne), είηε απνθηεκέλα κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, ζηε 

πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ εληνπίδνληαη ζηα έξγα ηνπ. Γηα ηη άιιν κπνξεί λα δσγξαθίδεη ν 

δσγξάθνο παξά γηα ηνλ θφζκν πνπ θνηηά; Γηα ηη κπνξεί λα γξάθεη ν ζπγγξαθέαο παξά γηα ηηο 

ιέμεηο πνπ βξίζθεη ζηνλ θφζκν;  

ηνλ Cézanne, ν Merleau-Ponty, δηαθξίλεη ηελ ακθηβνιία ηεο πξψηεο ιαιηάο
866

, θαη απηφ 

κεηαθξάδεηαη ζε αβεβαηφηεηα, ζε κηα δηεξψηεζε ρσξίο φξηα. Ο δσγξάθνο δελ είλαη βέβαηνο γηα 

ηίπνηα, αθξηβψο γηαηί απηφ πνπ βιέπεη, θαη ζέιεη λα ην θάλεη νξαηφ γηα ηνπο άιινπο, δελ μέξεη 

αλ έρεη λφεκα γηα ηνλ θνηλφ θφζκν. Εσγξαθίδεη, θαη αληηθείκελφ ηνπ παξακέλεη ν θφζκνο, θαη 

ζηφρνο ηνπ λα κεηαθέξεη ην λφεκα πνπ απηφο έβιεπε, «λα καο θάλεη λα δνχκε κε πνηνλ ηξφπν 

απηφο ν θφζκνο καο αγγίδεη»
867

. Σν εγρείξεκα ηνπ δσγξάθνπ είλαη λα δψζεη κνξθή ζην φινλ, λα 

απνηππψζεη κηα δηάζηαζε ηνπ νξαηνχ. Με πην απιά ιφγηα, ζέιεη λα ηνπνζεηήζεη ηνλ θφζκν 

κέζα ζε έλα πιαίζην -ηνλ πίλαθά ηνπ-, θάλνληάο καο ζεαηέο ηθαλνχο λα ηνλ δνχκε ζηελ νιφηεηα 

ηεο δεδνκέλεο ζηηγκήο πνπ ηνλ ζπλέιαβε. Ζ εηθφλα ζηνλ θακβά είλαη ε ίδηα ε πξνζπάζεηά ηνπ 

γηα επηθνηλσλία, θαζψο ηελ ίδηα ζηηγκή είλαη ε επηβεβαίσζε ηεο ακθίδξνκεο θχζεο καο, φπσο 

θαη ηεο ζρέζεο ηνπ ίδηνπ κε ηνλ ζεαηή. Ο δσγξάθνο έρεη θάπνηα ζηνηρεία πνπ ηνλ ζπξψρλνπλ 
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Σελ πξνζσπηθφηεηα ην Cézanne, ζεκεηψλεη ν Merleau-Ponty, κπνξνχκε λα ηελ αληρλεχζνπκε αθνινπζψληαο ην 

έξγν ηνπ. «Ζ αβεβαηφηεηα θαη ε κνλαρηθφηεηα ηνπ Cézanne δελ κπνξνχλ, θαηά ηξφπν νπζηαζηηθφ ηνπιάρηζηνλ, λα 

εμεγεζνχλ κέζα απφ ηελ ηδηνζπγθξαζία ηνπ, αιιά κφλνλ κέζα απφ ηελ πξφζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ» (βι. Μ. Merleau-

Ponty, Η Ακθηβνιία ηνπ Cézanne, φ.π., ζ. 46). 
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Απηφζη. 
867

Απηφζη. 
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ζηελ έθθξαζε, ζηελ πξάμε πνπ ζα ηνλ απειεπζεξψζεη. Ο ζεαηήο κε ηε ζεηξά ηνπ βξίζθεη θάπνηα 

θνηλά ζηνηρεία ηνπ εαπηνχ ηνπζεφζα επεξέαζαλ ηνλ δεκηνπξγφ, ηα νπνία αλαδεηθλχνληαη κέζα 

απφ ηνλ θακβά,θαηηνλ ζπξψρλνπλ ηψξα λα ςάμεη ην λφεκα φζσλ ν θαιιηηέρλεο ιέεη θαη δείρλεη 

κε ρξψκαηα, πθέο θαη ζρήκαηα. Αλ πξάγκαηη ν θαιιηηέρλεο έρεη θάηη λα πεη, ην νπνίν δελ έρεη 

ήδε ιερζεί, θαη γηα ην νπνίν ην θνηλφ αλαδεηά απαληήζεηο, ηφηε ην έξγν ηέρλεο κεηαηξέπεηαη ζε 

θνηλφ θηήκα. Σν ζπνπδαίν φκσο κε ηελ ηέρλε βξίζθεηαη ζηελ αλαδηαηχπσζε ηνπ ήδε εηπσκέλνπ. 

Κάζε επαλάιεςε θπνθνξεί κηα λέα αιήζεηα, ηελ αιήζεηα πνπ ψζεζε ηνλ ζπγγξαθέα λα γξάςεη 

μαλά γηα ηνλ θφζκν. ηελ αλαδηαηχπσζε, είηε απηή πεξλά ην κήλπκα απφ ηνλ θαιιηηέρλε ζηνλ 

ζεαηή, είηε απφ ηνλ έλαλ θαιιηηέρλε ζηνλ άιινλ, είηε αθφκα απφ ηνλ ίδην ηνλ θαιιηηέρλε ζηνλ 

εαπηφ ηνπ, ειινρεχεη κηα θαηλνχξηα δηάζηαζε, γηαηί ν ρξφλνο αλαγθαία αλαδηακνξθψλεη.  

Πφζα πξνζρέδηα άξαγε δελ ζεσξήζεθαλ έηνηκνη πίλαθεο, θαη πφζνη πίλαθεο πνπ ν δσγξάθνο 

έθξηλε σο πξνζρέδην, δελ θαηέιεμαλ ζε θάπνην Μνπζείν; Ζ ηέρλε εθθξάδεη έλα θνηλφ λφεκα: 

έλα λφεκα πνπ παχεη λα αλήθεη θαη λα θαηαλνείηαη κφλν απφ ηνλ δεκηνπξγφ ηνπ, θαη θηάλεη 

ζηνπο άιινπο σο κηα αίζζεζε γλψξηκε, σο κηα απάληεζε ζε κηα εξψηεζε ηελ νπνία αλαδεηνχζε 

εκθαληηθά. Γηα παξάδεηγκα, ζηνλ Cézanne, δχν είλαη νη βαζηθνί παξάγνληεο πνπ απνηεινχλ ηε 

βάζε ηεο δσγξαθηθήο ηνπ: ε θχζε θαη ε ηζηνξία, εθείλεο ηνλ θαινχλ λα απνθσδηθνπνηήζεη, 

δειαδή λα βξεη πνχ ελψλνληαη νη „θιεξνλνκηθφηεηεο‟ θαη νη „επηξξνέο‟
868

. Γηα ηνλ θάζε 

θαιιηηέρλε, ν ηξφπνο πνπ ζπιιακβάλεη ηα θαηλφκελα ηεο θχζεο θαη ηεο ηζηνξίαο ζπλδέεηαη 

άκεζα κε ηελ εζσηεξηθφηεηά ηνπ θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπ. ην έξγν ηέρλεο βιέπνπκε ηε ζπλάληεζε 

ησλ πην πάλσ παξαγφλησλ, θαη κπνξνχκε λα κάζνπκε πνιιά, ηφζν γηα ηε δσή φζν θαη γηα ην 

χθνο ηνπ θαιιηηέρλε. Ο πίλαθαο, ινηπφλ, είλαη θαζξέθηεο, φρη κφλν γηα ηνλ δεκηνπξγφ ηνπ, αιιά 

θαη ησλ δηθψλ καο εκπεηξηψλ.  

Ο Merleau-Ponty πιέθεη αιπζηδσηά ην πέξαζκα απφ ηελ έθθξαζε ζηελ ειεπζεξία. Ο 

θαιιηηέρλεο επηζπκεί λα εθζέζεη ηνλ δηθφ ηνπ ηξφπν αληίιεςεο: λα απνδείμεη πσο αγγίδεη έλα 

λφεκα θπξηνιεθηηθφ, δίλνληαο σζηφζν κε ην έξγν ηνπ έλα κεηαθνξηθφ λφεκα πνπ εγθαηληάδεηαη 

κέζα απφ ηελ θαιιηηερληθή έθθξαζε
869

. Πνηεο είλαη απηέο νη δεκηνπξγίεο πνπ αιιάδνπλ ην 

λφεκα, θαη ην κεηαηξέπνπλ απφ „θπξηνιεθηηθφ‟ ζε „κεηαθνξηθφ‟ κε ζθνπφ λα εθθξαζηεί ην 

ζχλνιν ησλ επηξξνψλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ δσγξάθνπ, έηζη φπσο ηα είδε κέζα ζηε θχζε θαη 

ηελ ηζηνξία; Δίλαη δεκηνπξγίεο πνπ εθθξάδνπλ ειεπζεξία. Κάζε κνξθή έθθξαζεο είλαη πξάμε 

ειεχζεξε: ε ίδηα ε απφθαζε πσο θάηη είλαη αιιηψηηθν γηα καο ζε ζρέζε κε απηφ πνπ καο 

παξνπζηάδεηαη, ζε ζρέζε κε απηφ πνπ ζέινπλ λα καο κάζνπλ πσο ππάξρεη κε έλαλ ζπγθεθξηκέλν 

ηξφπν/ηχπν -ελψ γηα καο ππάξρεη θάπσο αιιηψο, θαη ην νπνίν καο νδεγεί ζε έλα κεηαθνξηθφ 

λφεκα. Σν δεηνχκελν είλαη ην λφεκα απηφ, ην νπνίν πξνήιζε απφ ηε κε απνδνρή ηνπ 

θπξηνιεθηηθνχ λνήκαηνο, λα κεηαηξαπεί ζε θπξηνιεθηηθφ λφεκα, θάηη πνπ ζα ζπκβεί αλ 

πξάγκαηη αθαηξέζνπκε ηνπο πξνζδηνξηζκνχο θαη θξαηήζνπκε ηε ζεκαζία ηνπ λνήκαηνο. Ζ 

γιψζζα ζα καο βνεζήζεη λα θηάζνπκε εθεί, ζ‟ απηήλ βξίζθνληαη φζα αλαδεηάκε – αθφκα θαη αλ 
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Ο παξάγνληαο θχζε θαη ν παξάγνληαο ηζηνξία καο παξέρνπλ ην θαζνιηθά απνδερηφ λφεκα, ην θπξηνιεθηηθφ 

λφεκα (βι. φ.π., ζ. 47). 
869

«Οη δεκηνπξγίεο ηνπ θαιιηηέρλε, (…), επηβάιινπλ ζ‟ απηφ ην δεδνκέλν έλα κεηαθνξηθφ λφεκα, ην νπνίν πξηλ απ‟ 

απηέο ηηο δεκηνπξγίεο θαη ηηο πξάμεηο δελ ππήξρε» (βι. απηφζη). 
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απηά κεηαθξάδνληαη κε ρξψκαηα ζηνλ θακβά ή κε θάξβνπλν ζε ιεπθφ παλί, ή αθφκε κε 

θσηνγξαθίεο βαικέλεο ζηε ζεηξά. Γεκηνπξγνχκε κηιψληαο, θαη ε δεκηνπξγία είλαη ε ειεχζεξε 

έθθξαζε ηνπ αληηιεπηηθνχ λνήκαηνο. Ζ δεκηνπξγία είλαη πξάμε ειεπζεξίαο, απνηειεί κηα 

δηαδηθαζία ελ εμειίμεη, ην πέξαζκα απφ ην αφξαην ζην νξαηφ, απφ ην εζσηεξηθφ ζηελ εμσηεξηθή 

πξαγκαηηθφηεηα. Απηή ε εζσηεξηθφηεηα πνπ πξνβάιιεηαη πξνο ηα έμσ καο μελαγεί, κέζα απφ ηα 

έξγα, ζηε δσή ηνπ δεκηνπξγνχ. Γαλείδεη θαη δαλείδεηαη ζηνηρεία απφ ηα βηψκαηα, βνεζψληαο, 

ηφζν εκάο φζν θαη ηνλ ίδην ηνλ θαιιηηέρλε, λα θαηαιάβνπκε ην λφεκα ηεο εθθξαζηηθήο 

δεκηνπξγηθήο εμέιημεο, λα δνχκε πψο εμειίζζεηαη ε έλλνηα ηεο ειεπζεξίαο γηα ηνλ δεκηνπξγφ 

κέζα απφ ην έξγν ηνπ. ζα ζπλαληάκε ζηε δσή καο δελ πξνθχπηνπλ σο αλαγθαίεο ζπλζήθεο, 

αιιά σο απνηέιεζκα πνηθίισλ παξαγφλησλ. ζα βηψζακε δελ θαζνξίδνπλ ηνλ ηξφπν πνπ δνχκε, 

αιιά ηνλ ηξφπν πνπ ιακβάλνπκε απνθάζεηο θαη πξάηηνπκε. Κάπνηα γεγνλφηα –γηα παξάδεηγκα 

ε εκπεηξία ηνπ ζαλάηνπ κέζα απφ ην ρακφ ελφο αγαπεκέλνπ καο πξνζψπνπ ή ε ραξά ηνπ 

εξρνκνχ κηαο λέαο δσήο–, είλαη ζρεδφλ αλαπφθεπθην λα κελ ηα ζπλαληήζνπκε ζηε δσή καο, γη‟ 

απηφ θαη κπνξνχλ λα πάξνπλ κνξθή, ή λα γίλνπλ ην θχξην αληηθείκελν, ζην έξγν ελφο 

θαιιηηέρλε. Ο θάζε έλαο πεξλά κέζα απφ θαηαζηάζεηο πνπ κνηάδνπλ αλαγθαίεο θαη κε 

αλαζηξέςηκεο. Ο θαιιηηέρλεο, δεκηνπξγψληαο, επηζπκεί λα θαηαθηήζεη ηα βηψκαηά ηνπ, λα ηα 

ηνπνζεηήζεη εθεί απ‟ φπνπ ζα κπνξέζεη λα θαηαλνήζεη θαιχηεξα ηελ πνξεία θαη ηελ εμέιημε ηεο 

δσήο ηνπ
870

. Θέιεη λα δεη ηε δσή ηνπ ζε κηα δεχηεξε αλάγλσζε, σο έλαο παξαηεξεηήο˙ απηή ε 

νπηηθή ζα ηνπ θαλεξψζεη ηηο θξπκκέλεο φςεηο, θαη ζα ηνλ βνεζήζεη λα εθθξάζεη ην αλέθθξαζην. 

Ζ πξάμε ηεο δεκηνπξγίαο, γηα άιιε κηα θνξά, παξνπζηάδεηαη απφ ηνλ θηιφζνθν σο ε ειεχζεξε 

εξκελεία ησλ βησκάησλ ηνπ εθθξαζηή ηεο.  

Έρνπκε ηηο ζπλζήθεο πνπ κεηαβάιινληαη ζε εκβιήκαηα κηαο ειεχζεξα απηνεξκελεπφκελεο 

δσήο. Ζ ειεπζεξία, ζηνλ Merleau-Ponty, δελ είλαη κηα αφξηζηε δχλακε ηθαλή λα αιιάμεη ηα 

πξάγκαηα: έηζη, κέζα απφ κηα ζεηξά πξνηάζεσλ, ν ίδηνο ν θηιφζνθνο απνδεηθλχεη πσο ε 

δεκηνπξγηθή ειεπζεξία δελ είλαη δπλαηφλ λα ζηαζεί αλεμάξηεηε θαη καθξηά απφ ηε κε 

πξνκειεηεκέλε ζπκπεξηθνξά
871

. Ο δξφκνο γηα λα θηάζεη θάπνηνο ζηελ έθθξαζε πεξλά απφ 

πνιιά ζηάδηα. Αο δνχκε πψο πξνζεγγίδεη ηα πην πάλσ, κέζα απφ ηε δσή θαη ην έξγν ηνπ 

θαιιηηέρλε Cézanne. Αξρηθά, ε ειεπζεξία δελ κπνξεί λα επηβάιεη, ζε φζα ζπκβαίλνπλ ζηε δσή 

ηνπ θαιιηηέρλε, φζα πξνέθπςαλ ή πξνθχπηνπλ απφ απηήλ. Γελ ππάξρεη σο κηα ππέξηεξε 

δχλακε, ε νπνία ξπζκίδεη ηηο ζπλζήθεο ηεο δσήο, θαη παίξλεη ζέζε έλαληη ηνπ παξφληνο. 

Άιισζηε, δσή θαη έξγν επηθνηλσλνχλ: ην έξγν είλαη απνηέιεζκα δεκηνπξγίαο θαη είρε σο 

αλαγθαία πξνυπφζεζε ηελ ζπγθεθξηκέλε δσηηθή χπαξμε
872

. Ο θηιφζνθνο κηιά γηα ζεκεία ζηελ 

έλσζε ησλ νπνίσλ έρνπκε κηα πεξηπέηεηα πνπ πεξηιακβάλεη ηε δσή θαη ην έξγν ηνπ 
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Σα βηψκαηα ηνπ θαιιηηέρλε απνηεινχλ κέξνο ηεο χπαξμήο ηνπ, ηα θνπβαιά καδί ηνπ ζαλ «ζέκα ππνρξεσηηθφ» 

θαη έηζη φζα έδεζε «δελ απνηεινχλ, (…) , παξά κφλνλ ην κνλφγξακκα ή ην έκβιεκα κηαο δσήο πνπ εξκελεχεη 

ειεχζεξα ηνλ ίδην ηνλ εαπηφ ηεο» (βι. φ.π., ζζ. 47-48). 
871

Δηζάγεη δχν ζηνηρεία ζηελ ειεπζεξία: δεκηνπξγηθή θαη κε πξνκειεηεκέλε ζπκπεξηθνξά κηιψληαο γηα ηνλ 

Cézanne. πγθεθξηκέλα γξάθεη «Καλείο ινηπφλ δελ ζα κπνξνχζε λα δηαρσξίζεη ηε δεκηνπξγηθή ειεπζεξία απφ ηε 

κε πξνκειεηεκέλε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ Cézanne, φπσο απηή αλαθαηλφηαλ ζηηο πξψηεο ηνπ ήδε ρεηξνλνκίεο 

θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηνλ άγγηδαλ ηα πξάγκαηα» (βι. φ.π., ζζ. 48-49). 
872

Βι. φ.π., ζ. 48. 
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θαιιηηέρλε
873

. Έρνπκε ηαπηφρξνλε ζπλεξγαζία, ζηελ χπαξμε ηνπ Cézanne, φισλ ησλ 

παξαγφλησλ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ πεξηπέηεηα, θαη δχν κνξθέο έθθξαζεο λα πξνθχπηνπλ: ε 

έθθξαζε ηνπ εαπηνχ, θαη ε έθθξαζε ηεο πξάμεο πνπ επηηειεί ν εαπηφο
874

. Σξία είλαη ηα 

δεδνκέλα πνπ καο βνεζνχλ λα ππνζηεξίμνπκε ηε ζχλδεζε θαη ζπλεξγαζία ηεο δσήο θαη ηνπ 

έξγνπ ηνπ δσγξάθνπ, γηα λα θαηαιήμνπκε ζηελ αδηαρψξηζηε ζρέζε δεκηνπξγηθήο ειεπζεξίαο 

θαη κε πξνκειεηεκέλεο ζπκπεξηθνξάο. Έρνπκε κηαλ επαγσγηθή εμήγεζε ηεο δηπιήο απηήο 

ζρέζεο
875

. Αξρηθά πξέπεη λα δερηνχκε πσο, κέζα ζην έξγν ηνπ Cézanne, δηαθξίλνπκε 

ζξαχζκαηα κηαο χπαξμεο πξνβιεκαηηθήο. Ζ δπζιεηηνπξγία ζηελ φξαζε επηβεβαηψλεη πσο 

ππάξρνπλ πνιινί ηξφπνη ηνπ αληηιακβάλεζζαη: κέζα απφ ην έξγν ηνπ κεηαθέξεηαη έλα 

«κεηαθπζηθφ λφεκα ηεο αξξψζηηαο»
876

. Γεχηεξνλ, ε ζσκαηηθή δπζιεηηνπξγία ηνπ δελ πξέπεη λα 

κεηξεζεί σο εκπφδην θαη κνηξαίν ζπκβάλ, αιιά λα ζεσξεζεί σο κέζνλ εθπιήξσζεο ηεο χπαξμεο 

ηθαλφ λα πξνβάιεη ηελ αιήζεηα ηεο εθθξαζηηθά. Έηζη θαηαιήγνπκε ζην ηξίην ζηνηρείν, 

απνηέιεζκα ησλ δχν πξνεγνχκελσλ: ν Cézanne σο πξνζσπηθφηεηα, θαη ε ζρηδνεηδήο θχζε ηνπ, 

απνηεινχλ ην άιιν κηζφ ηνπ ίδηνπ θνκκαηηνχ. Γελ κπνξνχλ λα ππάξμνπλ παξά κφλν αλαγθαία 

θαη ζπκπιεξσκαηηθά, σο εθ ηνχηνπ ε δηαθνξεηηθφηεηά ηνπ θαη ην έξγν ηνπ δηαθξίλνληαη απφ κηα 

ζρέζε ηζφηεηαο. Με άιια ιφγηα, ην λφεκα πνπ ιακβάλνπκε θνηηάδνληαο ηνπ πίλαθεο ηνπ 

Cézanne είλαη ην απνηέιεζκα ηεο ζπλάληεζεο ηνπ δσγξάθνπ κε ηνλ θφζκν, ν ηξφπνο πνπ ηα 

αληηθείκελα θαη νη άιιεο ππάξμεηο εκπιέθνληαλ ζηε δσή ηνπ. Σν λφεκα πνπ απνδίδεη ζε 

πξάγκαηα θαη πξφζσπα «ηνπ είρε ήδε πξνηαζεί κέζα απφ ηνλ ίδην ηνλ θφζκν, φπσο απηφο ηνπ 

εκθαληδφηαλ»
877

. Ο «ξφινο» ηνπ Cézanne ήηαλ λα κεηαδψζεη ην κήλπκα, λα γίλεη ν απνδέθηεο 

θαη ζηε ζπλέρεηα ν πνκπφο ηνπ λνήκαηνο ηνπ θφζκνπ, έηζη φπσο απηφο ηνπ παξνπζηάζηεθε. Με 

άιια ιφγηα, ζηελ ηέρλε έρνπκε «κηα ζπλερή εμέηαζε ηεο αληηιεπηηθήο καο επίγλσζεο θαη 

ζπλερή επέθηαζε ηεο επίγλσζήο καο ηνπ θφζκνπ πνπ καο πεξηβάιιεη»
878

. Ο θαιιηηέρλεο 

θαινχληαλ λα „απειεπζεξψζεη‟ ην λφεκα, θαη απηφ ζα ην θαηάθεξλε εθθξάδνληαο δεκηνπξγηθά 

ηε ζπλάληεζε ηνπ.  

Ο Merleau-Ponty δίλεη ζηνλ δσγξάθν ηελ ηαπηφηεηα ηνπ κεζνιαβεηή ηνπ λνήκαηνο: «ν 

Cézanne είπε απιψο απηφ πνπ εθείλα [ηα πξάγκαηα θαη ηα πξφζσπα] ήζειαλ λα πνπλ», θαη γηα 

ηνλ ιφγν απηφ ζπλερίδεη λα αλαξσηηέηαη: ζε πνην ζεκείν ζπλαληάκε ηελ ειεπζεξία ηνπ 
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Μάιινλ κηιά γηα ηηο εκπεηξίεο θαη ηελ πξάμε ηεο δεκηνπξγίαο, αθνχ απνηεινχλ, θαη ηα δχν, ζηνηρεία ηεο ζρέζε 

έξγνπ θαη δσήο. «Σα ζεκεία απηά θαζηζηνχλ ηε δσή θαη ην έξγν κηα θαη κφλε πεξηπέηεηα» (βι. απηφζη). 
874

Σα πάληα βξίζθνληαη ηαπηφρξνλα ζε ζπλεξγαζία ζηελ «χπαξμε ελφο αηψληνπ Cézanne, ε νπνία απνηειεί ηελ 

έθθξαζε ηφζν απηνχ ην νπνίν ν Cézanne ήζειε λα είλαη φζν θαη απηνχ ην νπνίν ν Cézanne ήζειε λα θάλεη» (βι. 

απηφζη). 
875

Σν πξψην θαη ην δεχηεξν ζηνηρείν είλαη ζαλ λα πξνέξρνληαη, αιιά θπξίσο ζαλ λα καο απνδεηθλχνπλ ην ηξίην 

ζεκείν (βι. απηφζη). 
876

Καη ζπλερίδεη «ε ζρηδνθξέλεηα σο αλαγσγή ηνπ θφζκνπ ζηελ νιφηεηα ησλ παγησκέλσλ θαηλνκεληθφηήησλ θαη σο 

αλαζηνιή ησλ εθθξαζηηθψλ αμηψλ» (βι. απηφζη). 
877

πλερίδεη, ζπκπιεξψλνληαο γηα ην λφεκα πνπ δίλεηαη ζε πξφζσπα θαη πξάγκαηα θαη βξίζθεηαη ζηνλ θφζκν πσο 

«Σν κφλν πνπ έθαλε ν Cézanne ήηαλ λα απειεπζεξψζεη απηφ ην λφεκα» (βι. φ.π., ζ.49). 
878

Ο Βηξβηδάθεο παξαζέηεη ηνλ νξηζκφ ηεο ηέρλεο, έηζη φπσο ηνλ έδσζε ν θαιιηηέρλεο Robert Irwin (βι. η. 

Βηξδηδάθεο, «Σν ηέινο ηεο ηέρλεο», ζην Φηινζνθία θαη ηέρλε, επηκ.εθδ. Βάζσ Κηληή, εθδ. Οθηψ, Αζήλα, 2011, ζ. 

134). 
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879

. Ο Cézanne θαίλεηαη λα κελ ηνπνζεηεί ηνλ εαπηφ ηνπ ζην θέληξν ηεο δσήο ηνπ, 

αιιά κάιινλ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο βξίζθεηαη θπιαθηζκέλνο ζηηο άζρεκεο εκπεηξίεο ηνπ
880

. 

Παγηδεχεηαη ζε φ,ηη αξλεηηθφ έρεη δήζεη, ρσξίο λα πξνζπαζεί λα μεθχγεη, παξά ειάρηζηα. 

παηαιά ην παξφλ αλαιχνληαο ην παξειζφλ, θαη γηα λα θηάζεη ζηελ απειεπζέξσζε δσγξαθίδεη, 

γηαηί, αθφκα θαη αλ ακθηβάιιεη, ηα βηψκαηά ηνπ επηβεβαηψλνπλ πσο «ε πξαγκάησζε ηεο 

ειεπζεξίαο ηνπ δελ κπνξεί λα επέιζεη δηαθνξεηηθά παξά κφλνλ κέζα ζηνλ θφζκν, πάλσ ζ‟ έλα 

κνπζακά, ρξεζηκνπνηψληαο ρξψκαηα»
881

. Ο Cézanne είλαη κηα αθφκε χπαξμε απηνχ ηνπ 

θφζκνπ, κηα ηζηνξηθή χπαξμε, θαη κηα χπαξμε ε νπνία, αθφκα θαη φηαλ βπζίδεηαη ή 

απνηξαβηέηαη απφ ηνλ εαπηφ ηεο, δελ παχεη λα είλαη θνκκάηη ελφο φινπ πνπ ηελ σζεί ζηελ 

έθθξαζε. Ζ γλψζε πσο ε έθθξαζε απειεπζεξψλεη, ζπξψρλεη ηνλ άλζξσπν ζηε ζάξθα ηνπ 

θφζκνπ κε ηελ ίδηα έληαζε κε ηελ νπνία ε αλζξψπηλε ζάξθα ηνπ δεηά λα θαηαθηήζεη ηηο 

αιήζεηεο ηνπ. 

Ζ δσή ηνπ Cézanne δηαθξηλφηαλ απφ αηαμία πξηλ αξρίζεη λα δσγξαθίδεη: ίζσο ε δσή λα 

πεξίκελε απηφ ην ζηήξηγκα ειεπζεξίαο θαη, κε θάπνηνλ ηξφπν, απηφ μεπήδεζε απφ ηα δεδνκέλα 

ηεο δσήο ηνπ. Ζ παξνληηθή χπαξμε ηνπ δσγξάθνπ έπαηξλε δχλακε απφ ηε κειινληηθή έθθξαζε 

ηεο ειεπζεξίαο ηνπ
882

˙ αλαδεηψληαο ηελ ειεπζεξία ηνπ, ηα πηλέια θαη ηα ρξψκαηα γίλνληαλ ν 

δξφκνο πξνο απηήλ. Αξρίδνληαο λα δσγξαθίδεη, έθαλε βήκαηα πξνο ηελ ειεπζεξία ηνπ: ην έλησζε 

θάζε θνξά πνπ έβαδε ηνλ εαπηφ ηνπ ζηνλ πίλαθα. Ο θαιιηηέρλεο δελ έρεη αγγίμεη ηελ ειεπζεξία 

ηνπ κέρξη λα αληηιεθζεί πσο ε δεκηνπξγία είλαη ν κεζνιαβεηήο γηα λα ηελ θαηαθηήζεη. Αο ην 

ζθεθηνχκε αιιηψο: ν δσγξάθνο, κεηαθέξνληαο ηνλ εαπηφ ηνπ ζηνλ θακβά, ζαλ πιηθή 

κεηάθξαζε ηνπ ηδίνπ, πξνζδίδεη δηάξθεηα ζηε δηθή ηνπ θζίλνπζα θχζε ελψ παξάιιεια εληζρχεη 

ην επηρείξεκα γηα κηα ηζηνξία ηεο ηέρλεο. Εσή θαη έξγν ζπλδένληαη θαη εληζρχνληαη, είλαη νη δχν 

φςεηο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ δηαηεξνχλ κηα ζρέζε ακθίδξνκε. Μηα ζρέζε πνπ δελ είλαη 

αηηηνθξαηηθή, αιιά πξνέθπςε απφ ηε ξνή ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, σο αβίαζηε ζπλέπεηα
883

.  

ια αλαθέξνληαη ζηελ χπαξμή καο εληφο ηνπ θφζκνπ, θαη εμαξηψληαη απφ απηήλ ζχλδεζε˙ 

δελ είκαζηε ειεχζεξνη κε ηελ έλλνηα ηεο απφιπηεο αλεμαξηεζίαο καο απφ θάζε εμσηεξηθφ 

παξάγνληα. Ενχκε, πξάηηνπκε θαη εθθξαδφκαζηε κέζα ζηνλ θφζκν, δελ είκαζηε αλεμάξηεηνη 

απ‟ απηφλ, αιιά είκαζηε ειεχζεξνη λα ηνλ εθιάβνπκε φπσο ηνλ αληηιεθζήθακε. Σα πξάγκαηα 

θαη ηα πξφζσπα, νη εθθάλζεηο ηεο βησκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο, παξνπζηάδνληαη γηα παξάδεηγκα 

κέζα απφ ηηο εηθφλεο ηνπ Cézanne, φρη κηκεηηθά αιιά απνδνηηθά, δειαδή έηζη φπσο πήξαλ ζέζε 

σο αληηθείκελα εμσηεξηθά, αιιά θαη σο βησκέλε εκπεηξία. Ο Merleau-Ponty θάλεη θάπνηα 
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Απηφζη. 
880

Οη εκπεηξίεο επαλέξρνληαη ζαλ θαθφ φλεηξν γηα ηνλ δσγξάθν. «Κη απηφο ν ίδηνο φκσο πνηέ δελ βξίζθεηαη ζην 

θέληξν ηνπ ίδηνπ ηνπ εαπηνχ ηνπ ˙ ελληά κέξεο ζηηο δέθα δελ βιέπεη γχξσ ηνπ παξά κφλνλ ηε κηδέξηα ηεο εκπεηξηθήο 

δσήο ηνπ θαη ησλ απνηπρεκέλσλ πξνζπαζεηψλ ηνπ, ππνιείκκαηα κηαο άγλσζηεο δσήο» (βι. απηφζη). 
881

Απηφζη. 
882

Ζ θαιιηηερληθή θχζε θαη ε αλαδήηεζε ηεο ειεπζεξίαο βξηζθφηαλ ζε θάηη πνπ αθφκα δελ έγηλε δεκηνπξγία. Ζ 

χπαξμε «δελ έβξηζθε ηελ ηζνξξνπία ηεο παξά κφλνλ ζηεξηδφκελε ζ‟ απηφ ην κειινληηθφ αθφκα έξγν» (βι. Μ. 

Merleau-Ponty, Η Ακθηβνιία ηνπ Cézanne, φ.π., ζ. 48). 
883

«Έρνπκε ηα δχν ζεκεία, ηε δσή θαη ην έξγν, δελ είλαη αηηίεο, αιιά ζηελ έλσζή ηνπο καο δίλνπλ ηελ „πεξηπέηεηα‟. 

Σα ζεκεία απηά θαζηζηνχλ ηε δσή θαη ην έξγν κηα θαη κφλε πεξηπέηεηα» (βι. απηφζη). 
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βήκαηα γηα λ‟ απνδείμεη, φρη ηελ εμάξηεζή καο απφ ηε δσή, αιιά ηελ εμάξηεζε ηεο δσήο καο 

απφ ηνλ θφζκν, μεθηλψληαο απφ ηελ παξαδνρή πσο ε ζπλείδεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ δελ απνηειεί 

κφλνλ ην ζχλνιν φζσλ πξνβάιινπλ κπξνζηά ηεο σο δεδνκέλα. Γεχηεξνλ, φζα ζπλαληάκε 

βξίζθνληαη αξρηθά σο αληηθείκελα ηεο νξαηήο πξαγκαηηθφηεηάο καο, έηζη γλσξίδνπκε ηνλ εαπηφ 

καο θνηηάδνληαο γχξσ καο ηα πξάγκαηα πνπ έρνπλ θάπνην λφεκα γηα ηελ χπαξμή καο. Έπεηηα, ε 

δσή κνηάδεη πξνζρεδηαζκέλε ή εμαξηεκέλε απφ καο, αθνχ ρσξίο ηελ χπαξμή καο ηα αληηθείκελα 

δελ ζα είραλ λφεκα - εθείλν πνπ εκείο ηνπο δψζακε
884

. Πξνζρεδηαζκέλε, γηαηί ηα πξάγκαηα 

εκθαλίδνληαη κπξνζηά καο θάησ απφ θάπνηεο ζπλζήθεο, θαη σο επηινγή επεηδή, αλ δελ ηα 

θνηηάμσ θαη δελ ηα αληηιεθζψ, αλ δελ ηνπο απνδψζσ λφεκα, δελ ζα έρνπλ ηζρχ ζηνλ θφζκν κνπ. 

Έηζη, θάλνπλ ηε δσή λα θαληάδεη σο απνηέιεζκα απζφξκεησλ δηαδηθαζηψλ. Αθφκε, δελ 

κπνξνχκε λα δερζνχκε πσο ε δσή καο είλαη κέξνο ελφο ζρεδίνπ, ή θαζνξηζκέλε εθ ησλ 

πξνηέξσλ, ψζηε λα θαηαιήμεη ζε ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα. Σφηε νη αξρηθέο καο πξάμεηο ζα 

ήηαλ θεθαιαηψδνπο ζεκαζίαο γηα ηελ πνξεία καο θαη θαζνξηζηηθέο γηα ην ηέινο. Δπίζεο, ηίπνηα 

εμσηεξηθφ, θαλέλαο εμσγελήο παξάγνληαο, δελ καο ζπξψρλεη πξνο έλα ζπγθεθξηκέλν κνλνπάηη, 

γηαηί «είκαζηε ην φινλ ηεο εμσηεξηθφηεηάο καο»
885

.  

Ο Merleau-Ponty αλαξσηηέηαη αλ ν Cézanne πνπ μέξνπκε είλαη ν ίδηνο Cézanneκε απηφλ πνπ 

ζα βιέπακε πξηλ πξνιάβνπκε λα δνχκε ηηο επηξξνέο θαη ηα ζπκβάληα πνπ εκείο ζεσξνχκε 

εμσηεξηθά πξνο εθείλνλ, θαη φζα ηνλ επεξέαζαλ
886

. Ο ίδηνο θαηαλνεί φηη είλαη ειεχζεξε ε ζηάζε 

ηνπ απέλαληη ζε θάζε ηη εμσηεξηθφ; Δκείο γλσξίδνπκε ηνλ Cézanne κέζα απφ ην έξγν θαη ηε δσή 

ηνπ, θαη κπνξνχκε λα ζηεξηρηνχκε ζην έλα γηα λα εμεγήζνπκε ην άιιν –θαη ζην άιιν γηα λα 

εμεγήζνπκε ην έλα. Σν δεηνχκελν είλαη ζε πνηνλ βαζκφ ν θαιιηηέρλεο γλσξίδεη απηήλ ηελ 

αιήζεηα ή φρη, θαη αλ ηελ πηζηεχεη. Πψο, ινηπφλ, βιέπεη ηνλ εαπηφ ηνπ ζε ζρέζε κε ηελ 

αληηθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα; Γηα κηα ζηηγκή γελληέηαη ε ακθηβνιία ζηνλ θηιφζνθν, γηαηί αλ 

είκαζηε ζρέδηα πξνο εθαξκνγή «ηφηε είλαη αδχλαην λα δηαθξίλσ ηη είλαη κέζα κνπ δεδνκέλν θαη 

ηη δεκηνπξγεκέλν», ηφηε φια κπνξεί λα είλαη είηε πξνθαζνξηζκέλα είηε απζφξκεηα
887

. Μήπσο ε 

άγλνηα ησλ δπλαηνηήησλ νδεγεί επίζεο ζηελ ειεπζεξία
888

; Αθφκα θαη φηαλ ζπλαληψ θάηη 

θαηλνχξην, ε αληίδξαζή κνπ ίζσο λα κελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί απζφξκεηε, εθφζνλ είκαη 

ζρέδην ηνπ θφζκνπ. Δλ ηέιεη, φπνηα θαη αλ είλαη ε απφθαζή καο ζα είκαζηε θαηαδηθαζκέλνη ζε 

κηα ηειενινγηθή αλαθνξά, πξάγκα θαηαζηξνθηθφ θαη αδχλαην λα ηαηξηάμεη κε ηε δεκηνπξγία θαη 

ηελ έθθξαζε, θαη θαη‟ επέθηαζε κε ηελ ειεπζεξία. Να ζεκεηψζνπκε πσο, ε ειεπζεξία ζηνλ 

Merleau-Ponty, δελ είλαη κηα αφξηζηε δχλακε, ηθαλή λα αιιάδεη ηα πξάγκαηα, δελ εκθαλίδεηαη 

σο απφ κεραλήο ζεφο, αιιά θαηαθηηέηαη κέζσ ηεο πξάμεο. Ο Merleau-Ponty δελ εληνπίδεη ηελ 

ειεπζεξία κέζα ζηνλ δηραζκφ πξαγκαηηθφηεηαο θαη ςπρνθπζηθνχ παξάγνληα, δειαδή δελ 
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«Ζ δσή καο έρεη πάληνηε ηε κνξθή ηνπ ζρεδίνπ ή ηεο επηινγήο θαη εκθαλίδεηαη έηζη ζ‟ εκάο απζφξκεηε» (βι. Μ. 

Merleau-Ponty, Η Ακθηβνιία ηνπ Cézanne, φ.π., ζ. 49). 
885

Απηφζη. 
886

Ο δηθφο καο αηψληνο Cézanne «… πξνθάιεζε ζηνλ άλζξσπν Cézanne ηα ζπκβάληα εθείλα θαη ηηο επηξξνέο, ηα 

φ.π.νία πηζηεχνπκε φηη βξίζθνληαη έμσ απ‟ απηφλ» (βι. απηφζη). 
887

Βι. φ.π., ζ. 50. 
888

Βι. φ.π., ζζ. 49-50. 
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ζηεξίδεη ηελ εμήγεζή ηνπ γηα ηελ ειεπζεξία ηνπ αλζξψπνπ ζε κηα αλάγθε γηα απνκάθξπλζε απφ 

ην πξάγκα απηφ θαζ‟ εαπηφ θαη ηε ζηξνθή ζηα θαηλφκελα
889

. 

Ο Merleau-Ponty αλαθέξεη πσο, γηα λα ππάξμνπκε ειεχζεξα, ζα πξέπεη λα αθεζνχκε ζηε 

ξνή, θαζψο αθνινπζνχκε ην ξεχκα ηεο δσήο, θαη απηφ ππνλνεί πσο έρνπκε αθήζεη πίζσ ηελ ήδε 

γλψξηκε ζηάζε καο απέλαληη ζηνλ θφζκν
890

, θαη αθελφκαζηε, φρη παξαζπξφκελνη ή ράλνληαο 

ηελ έιινγε θχζε καο, αιιά ζπκκεηέρνληαο ζηε δηαδξνκή. Ξεπεξλψληαο ηελ αξρηθή θαηάζηαζε 

δελ αθήλνπκε ηνλ γλψξηκν εαπηφ καο, νχηε ηνλ αξλνχκαζηε, αιιά εληζρχνπκε ηελ ήδε ελεξγή 

ζπλείδεζε. Δκπινπηίδνπκε, εληζρχνπκε, κεηαηξέπνπκε ηα ήδε ππαξθηά λνήκαηα. Άιισζηε, 

είκαζηε ε αξρή, ε δηάξθεηα, θαη ην ζεκείν ζπλάληεζεο, ηεο σξηκφηεηάο καο. Απνηεινχκε ην 

ζχλνιν ησλ εμσηεξηθψλ επηξξνψλ θαη ησλ θιεξνλνκηθνηήησλ, είκαζηε ην θξάκα ησλ πξψησλ 

καο πξάμεσλ, ελψ παξάιιεια αληηδξνχκε ζηηο λέεο ζπλαληήζεηο καο κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

Καηά ζπλέπεηα κπνξνχκε λα είκαζηε ειεχζεξνη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο καο, απφ ηελ 

πξψηε καο επηινγή κέρξη ηελ πην πξφζθαηε˙ ε χπαξμή καο δηαλζίδεηαη ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, 

ελψ ηαπηνρξφλσο παξακέλεη ίδηα. Κάζε κνξθή έθθξαζεο δειψλεη ηελ ειεχζεξε ζηάζε ηνπ 

ππνθεηκέλνπ απέλαληη ζηελ δσή. Ή, κε ηα ιφγηα ηνπ ίδηνπ ηνπ θηινζφθνπ, «δελ κπνξεί λα 

ππάξμεη ειεπζεξία παξά κφλν κέζα ζην ξεχκα ηεο δσήο, κέζα δειαδή απφ ην μεπέξαζκα ηεο 

αξρηθήο θαηάζηαζεο, κνινλφηη, ηαπηφρξνλα, δελ παχνπκε λα είκαζηε νη ίδηνη»
891

. Ίδηνη κε ηελ 

έλλνηα πσο, έρνπκε ην ίδην ζψκα απφ ηελ αξρή ηεο χπαξμήο καο˙ κε απηφ βηψζακε φζα 

ζπλέβεζαλ κέρξη ηψξα. Σν δεηνχκελν είλαη λα ππάξρνπκε εθθξαζηηθά: λα κπνξνχκε λα 

παξεκβαίλνπκε ζηε ζάξθα ηνπ θφζκνπ θαη λα κεηαθέξνπκε ζηε δηθή καο ζάξθα θάπνηα 

θνκκάηηα ηνπ (έηζη φπσο έγηλαλ αληηιεπηά, έηζη φπσο έγηλαλ βίσκα), θαη, ηέινο, κέζσ ηνπ 

αλαζηνραζκνχ, λα δεκηνπξγνχκε λέα λνήκαηα. Άιισζηε, αλ ην ζψκα καο είλαη ν νξαηφο ηξφπνο 

καο λα ππάξρνπκε ζηνλ θφζκν, ηφηε δελ κπνξνχκε λα απνθιείζνπκε ηνλ αλαζηνραζκφ, δηφηη ε 

πλεπκαηηθφηεηα είλαη κηα άιιε φςε ηεο ζσκαηηθφηεηαο.  

Δίκαζηε ειεχζεξνη, φηαλ κπνξνχκε λα ηαηξηάμνπκε νξαηφ θαη αφξαην εληφο ηεο χπαξμήο καο, 

θαη λα ηα εθθξάζνπκε ψζηε λα θαλεξψζνπκε πψο ν θφζκνο γίλεηαη αληηιεπηφο απφ καο, κέζα 

απφ εκάο, ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. Κνπβαιάκε ηελ αξρή ηεο χπαξμήο καο ζπλερψο καδί καο 

κέρξη ην ηέινο. Πηζαλφλ λα κπαίλνπκε ζε κηα δηαδηθαζία ζχγθξηζεο ηνπ ηφηε θαη ηνπ ζήκεξα, 

αιιά δηα ηεο πξνζπάζεηαο λα θαηαλνήζνπκε ηηο αιιαγέο, θαη κε αθνξκή ην θαηλνχξην πνπ 

θνηηάκε, θηάλνπκε ζηελ πξάμε ηεο δεκηνπξγίαο. Καηαιήγνπκε, αθνινπζψληαο ηνλ Merleau-

Ponty, πσο νη αιήζεηεο πεξί ειεπζεξίαο είλαη νη εμήο δχν: πξψηνλ δελ είκαζηε ζρέδηα ελ θηλήζεη, 

«δελ είκαζηε πνηέ θαζνξηζκέλνη», θαη δεχηεξνλ είκαζηε πάληα ηα ίδηα άηνκα, γηαηί απνηεινχκε 

ην ζχλνιν ηνπ παξειζφληνο καο κέζα απφ ην νπνίν εμειηζζφκαζηε θαη πάληα επηζηξέθνπκε ζε 
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Βι. Fr. Evans θαη L. Lawlor, Chiasms: Merleau-Ponty‟s notion of flesh, φ.π., ζ. 3. 
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ηε ξνή εληνπίδσ ηελ ειεπζεξία αθνχ «δελ κπνξεί λα ππάξμεη αιεζηλή ειεπζεξία παξά κφλνλ κέζα ζην ξεχκα 

ηεο δσήο, κέζα δειαδή απφ ην μεπέξαζκα ηεο αξρηθήο θαηάζηαζεο, κνινλφηη, ηαπηφρξνλα, δελ παχνπκε λα είκαζηε 

νη ίδηνη» (βι. Μ. Merleau-Ponty, Η Ακθηβνιία ηνπ Cézanne, φ.π., ζ. 50). 
891

Απηφζη. 
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απηφ
892

. Ζ ζηαζεξφηεηα εδψ έρεη ζεηηθή ζεκαζία, αθνχ δελ είκαζηε δηαδηθαζίεο πνπ 

θαηαιήγνπλ βάζεη ζρεδίνπ ζε έλα απνηέιεζκα. Αληηζέησο, είκαζηε ππάξμεηο κε εζσηεξηθφηεηα˙ 

έηζη αληηιακβαλφκαζηε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Δίκαζηε ειεχζεξνη λα επηιέμνπκε κε βάζε ηα φζα 

δήζακε, λα ληψζνπκε ειεχζεξνη πξνβάιινληαο πξνο ηα έμσ απηήλ ηελ αίζζεζε ε νπνία 

εγθισβίζηεθε, γηαηί ην παξειζφλ κάο εγγπάηαη ηελ αίζζεζε ηεο θαηαθηεκέλεο ειεπζεξίαο, θαη, 

ηέινο, κελ μερλάκε πσο απνηεινχκε κέξνο ηνπ θφζκνπ, φρη ππνδνπισκέλεο ππάξμεηο˙ 

ζπκκεηέρνπκε ζηελ πνξεία ηνπ. Γελ ππάξρεη ειεπζεξία γηα ην ππνθείκελν έμσ απφ ηνλ θφζκν, 

εμάιινπ φζα εθθξάδεη ιέλε κηαλ αιήζεηα γηα ηε ζρέζε ηνπ θφζκνπ κε ην ίδην. 

Παξάιιεια, νξζφ ζα ήηαλ ζε φ,ηη ελαληησλφκαζηε λα δίλνπκε ηδηαίηεξε πξνζνρή, γηαηί πξηλ 

εθθξαζηνχκε αξλεηηθά επαλαηνπνζεηψληαο θάηη ζηνλ θφζκν, ζα πξέπεη λα έρνπκε θαηαλνήζεη 

πνηεο πηπρέο ηνπ αξλνχκαζηε, θαη γηαηί ηηο ζεσξνχκε αλνχζηεο
893

. Σελ πεξί άξλεζεο ζηάζε καο 

ζηνλ θφζκν ζηεξίδεη ν Merleau-Ponty κέζα απφ έλαλ αθφκα δσγξάθν, ηνλ Leonardo daVinci. 

Γηαθξίλεη ζε απηφλ κηα εκκνλή γηα ηε γλψζε, πνπ ηνλ θξαηά ζηελ αλσξηκφηεηα, θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ζεκεηψλεη πσο ε θαξδηά ηνπ κνηάδεη θιεηδσκέλε θαη ην κπαιφ αλνηρηφ ζηε 

γλψζε. Φαίλεηαη πσο ν DaVinci ζέιεη λα γλσξίζεη ηνλ θφζκν, ρσξίο φκσο λα μεθεχγεη απφ ηηο 

πξσηαξρηθέο ηνπ εκπεηξίεο. Λεο θαη θξάηεζε ηα πξψηα βηψκαηά ηνπ θαη κεηά αξθέζηεθε λα 

γλσξίδεη ηα πάληα κέζα απφ ην ίδην πξίζκα
894

. Υαξαθηεξηζηηθά, ν Merleau-Ponty αλαθέξεη πσο, 

πνηέ δελ νινθιήξσλε ηα έξγα ηνπ, γεγνλφο πνπ καο παξαπέκπεη ζηελ εγθαηάιεηςε πνπ είρε 

βηψζεη απφ ηνλ παηέξα ηνπ. Χζηφζν, ν δσγξάθνο καο δίλεη κηα λέα πξννπηηθή ζηελ έλλνηα ηεο 

ειεπζεξίαο: ληψζεη πξαγκαηηθά ειεχζεξνο φπνηε θαηαθέξλεη λα επηζηξέςεη ζηα πξψηα ρξφληα 

ηεο δσήο ηνπ. Γελ άθελε ηε δσή λα ηνλ παξαζχξεη, αξλνχληαλ λα εγθαηαιείςεη ηα πξψηα ηνπ 

βηψκαηα θαη επέιεγε λα κέλεη πξνζθνιιεκέλνο ζε κηα πξνεγνχκελε θαηάζηαζε
895

. 

Ση έρεη ινηπφλ ζεκαζία γηα ηνλ δσγξάθν; Να απνδψζεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα ή ηηο 

ιεπηνκέξεηεο πνπ βιέπεη, λα θηηάμεη κηα πηζηή εηθφλα αληίγξαθν απηνχ πνπ βιέπνπλ φινη, ή λα 

αλαθαιχςεη ηνλ εαπηφ ηνπ κέζα ζηνλ νξαηφ ρψξν; Τπάξρνπλ δχν επηινγέο, νη νπνίεο φκσο δελ 

απνθιείνπλ ε κηα ηελ άιιε, αιιά κάιινλ ππάξρεη δηαθνξά σο πξνο ηελ έκθαζε πνπ κπνξεί λα 
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«Γχν πξάγκαηα είλαη βέβαηα ελ ζρέζεη πξνο ηελ ειεπζεξία: φηη δελ είκαζηε πνηέ θαζνξηζκέλνη θαη φηη δελ 

αιιάδνπκε πνηέ, φηη, αλαδξνκηθά, κπνξνχκε πάληα λα αλαθαιχςνπκε κέζα ζην παξειζφλ ηελ πξναλαγγειία απηνχ 

πνπ ηειηθά γίλακε» (βι. απηφζη). 
893

Ο Merleau-Ponty δίλεη ην παξάδεηγκα ηνπLeonardoDaVinci κέζα απφ ηε καηηά ηνπ Valéry γηα λα καο εμεγήζεη 

ηελ θαιιηηερληθή ειεπζεξία έηζη φπσο εθδειψλεηαη ζηελ πξάμε (βι. φ.π., ζζ. 50-51). 
894

«Ζ ζηάζε ηνπ απηή απέλαληη ζηα πξάγκαηα καο δίλεη ηελ εληχπσζε (…) φηη είρε επελδχζεη ζηα πξψηα παηδηθά 

ηνπ ρξφληα φιε ηνπ ηε δχλακε γηα ζπγθαηάζεζε θαη φηη, ηειηθά, παξέκεηλε κέρξη ην ηέινο πηζηφο ζηελ παηδηθή ηνπ 

ειηθία» (βι. φ.π., ζζ. 53-54). 
895

Ζ πεξίπησζε ηνπ δσγξάθνπ απηνχ καο δίλεη δείγκαηα κηαο θαζαξήο ζπλείδεζεο εληαγκέλεο ζηνλ θφζκν. Κακία 

ζπλείδεζε, πφζν κάιινλ κηα θαζαξή ζπλείδεζε, έηζη φπσο νξίζηεθε απφ ηνλ Merleau-Ponty, δελ ππάξρεη 

αλεμάξηεηε απφ ηηο πξψηεο ηεο εκπεηξίεο αιιά θαη απφ ηηο αιιαγέο πνπ έθεξε εξρφκελε ζηνλ θφζκν, νη νπνίεο 

επεξέαζαλ θαη ηελ ίδηα, θπξίσο ηελ ίδηα. «Σν λα γίλεηο κηα θαζαξή ζπλείδεζε είλαη αθφκα έλαο ηξφπνο λα πάξεηο 

ζέζε ζε ζρέζε κε ηνλ θφζκν θαη ηνπο άιινπο θαη απηφλ ηνλ ηξφπν ν Νηα Βίληζη ηνλ έκαζε αλαιακβάλνληαο ηελ 

θαηάζηαζε πνπ είρε δεκηνπξγεζεί γη‟ απηφλ κέζα απφ ηε γέλλεζή ηνπ θαη ηελ παηδηθή ηνπ ειηθία». Δίλαη έλαο 

ηξφπνο λα γίλεηο κέξνο ηνπ θφζκνπ θαη απηφ πξνθχπηεη απφ ηελ αληίιεςή ζνπ πσο νη θαηαζηάζεηο άιιαμαλ γηα 

ζέλα απφ ηελ πξψηε θηφιαο επαθή ζνπ κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα, φηη κε ηελ παξνπζία ζνπ θαη κφλν θάπνηα πξάγκαηα 

κεηαηίζεληαη απφ ηελ πξσηνηαγή εκπεηξία ησλ άιισλ θαη ηνπ θφζκνπ ζε κηαλ άιιε θαηάζηαζε» (βι. φ.π., ζ. 54). 
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δνζεί ζε κηα πην «ρξσκαηηθή» δσγξαθηθή, θαη κηα δσγξαθηθή πνπ ζηνρεχεη πεξηζζφηεξν ζε κηα 

γεσκεηξηθή επεμεξγαζία ηνπ ζέκαηφο ηεο
896

. ηελ πξψηε, ν δσγξάθνο κπνξεί λα εμαληιήζεη, 

ζρεδφλ, ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ παξάγνληα ρξψκα θαη, έηζη, λα καο ραξίζεη ηελ αίζζεζε ηνπ βάζνπο 

ή ηεο απαιφηεηαο κέζα απφ ηα ρξψκαηα
897

. ηε δεχηεξε, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ πξννπηηθή, 

κπνξεί λα απνδψζεη ηε ζπκκεηξία πνπ ραξαθηεξίδεη ηα αληηθείκελα. Ο Cézanne επηζπκεί κηα 

ηξίηε νδφ, έλαλ ζπλδπαζκφ ησλ δχν: ηεο δσληάληαο ηνπ ρξψκαηνο κε ηε ινγηθή ηνπ 

γεσκεηξηθνχ. κσο γλσξίδεη πσο απηή ε «κέζνδνο» δελ ηπγράλεη απνδνρήο, θαζψο ν 

ζπλδπαζκφο ηνπο θαλεξψλεη πσο απφ ηε κηα δελ ππάξρεη έληαζε ρσξίο κνξθή, θαη απφ ηελ άιιε 

δε ππάξρεη «θαζαξή» ινγηθφηεηα ρσξίο δσή. Θέιεη λα θαλεξψζεη ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ, λα 

δψζεη ραξαθηήξα ζην έξγν ηνπ, λα απνθηήζεη ηαπηφηεηα. Έηζη ζα εθθξαζηεί ειεχζεξα, φηαλ 

ζπλδέζεη ην πξνζσπηθφ ζηνηρείν κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα (ην ππνθεηκεληθφ κε ην αληηθεηκεληθφ), 

φηαλ ην απειεπζεξψζεη ζηνλ θακβά, θαη ηα πηλέια γίλνπλ ν δξφκνο πνπ ζα ηνλ νδεγήζεη καθξηά 

απφ θάζε ηππηθφηεηα. Ση δίλεη λφεκα ζε έλα πνίεκα; Σα επίζεηα, ηα ζεκεία ζηίμεο ή ν άκεηξνο 

ζηίρνο, έλα πνίεκα γπκλφ, απιφ, ρσξίο πξσηνηππία ζηε δνκή; Πψο ζα εθθξαδφηαλ ν πνηεηήο αλ 

φρη γξάθνληαο γηα λα αλαδείμεη ην χθνο ηνπ; Σν λφεκα θξχβεηαη ζην ελζαξθσκέλν πλεχκα ηνπ 

θαζελφο
898

. Ο θαιιηηέρλεο θάλεη νξαηφ ην αφξαην, εθθξάδεη ηελ εζσηεξηθφηεηά ηνπ, θαλεξψλεη 

ηε ζεκαζία πνπ έρνπλ γηα ηνλ ίδην ηα αληηθείκελα ηνπ θφζκνπ καο
899

. ινη απηφ θάλνπκε, ή 

ηνπιάρηζηνλ απηφ καο πξνθαιεί ν Merleau-Ponty λα θάλνπκε. Αο ζθεθηνχκε γηα ιίγν θάπνηα 

εξσηεκαηνιφγηα πνπ ζνπ δίλνπλ κηα ιέμε π.ρ. δψν θαη ζνπ ιέλε λα δψζεηο έλαλ ραξαθηεξηζκφ. 

Δίλαη ζίγνπξν πσο ν θαζέλαο ζα έρεη θάηη λα πεη, φκσο πνιινί ζα δψζνπλ ηνλ ίδην ραξαθηεξηζκφ 

κε θάπνηνπο άιινπο. Κάηη ηέηνην ίζσο ζα καο έθαλε λα πηζηέςνπκε πσο κπνξνχκε λα 

θαηεγνξηνπνηεζνχκε ζχκθσλα κε ηέηνηεο δηαδηθαζίεο. Απηφ δελ είλαη δπλαηφλ λα αληηζηνηρεί 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα: ν πξνζδηνξηζκφο πνπ έδσζε ν θάζε έλαο απφ εκάο δελ νθείιεηαη κφλν 

ζην θνηλφ ιεμηιφγην (θαη, ελ ηέιεη, ζηα δεδνκέλα ησλ αηζζήζεσλ), αιιά θαη ζηελ εκπεηξία, 

θπξίσο ηελ πξψηε εκπεηξία.  
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O Πνιιάηνο, αλαθεξφκελνο ζηε κεηάβαζε ησλ ρξσκάησλ ζηε δσγξαθηθή (βι. Rothko, Pollock), ζπκπιεξψλεη 

πσο «ε δε έιιεηςε πεξηγξάκκαηνο θαη ε εγγελήο αζάθεηα πνπ πξνθαιείηαη εμαηηίαο ηεο δελ πξέπεη λα καο νδεγήζεη 

ζην ζπκπέξαζκα ηεο αλαθξίβεηαο ηνπ έξγνπ» (βι. Θ. Πνιιάηνο, Ο Merleau-Ponty θαη ε θνηλνηνπία ηεο δεκηνπξγίαο, 

φ.π., ζ. 78). 
897

Ο θαιιηηέρλεο μαλαβξίζθεη ηνλ εαπηφ ηνπ ζηηο πηλειηέο ηνπ θακβά ηνπ, κπνξεί λα ηνλ δεη ζηα ρξψκαηα πνπ 

ζπλζέηεη, φπσο κπνξεί λα ηνλ δεη ζηα πξάγκαηα πνπ ηνλ πεξηβάιινπλ. Σα βιέπεη θαη απηά ηνπ επηζηξέθνπλ φ,ηη 

κνηξάζηεθε καδί ηνπο, είλαη ε εγράξαθηε πξνζσπηθφηεηά ηνπ, ηα θαλεξά ίρλε ηνπ. 
898

Πέξα απφ ηα αληηθείκελα, ν Merleau-Ponty γίλεηαη πην ζπγθεθξηκέλνο αλαθνξηθά κε ηα πξφζσπα πνπ ζπλαληάκε, 

θαζψο απνηεινχλ ελζαξθσκέλα πλεχκαηα, σο ηέηνηα ηα γλσξίδνπκε. ηελ ηέρλε ηνπ Cézanne ζπλαληάκε ην 

ελζαξθσκέλν πλεχκα φπσο ζηε θηινζνθία ηνπ Merleau-Ponty. Ο δσγξάθνο δηαθξίλεη ηηο ζρέζεηο πνπ 

δεκηνπξγνχληαη κε ηνλ θφζκν θαη ηνπο άιινπο ζηελ πξσηνηαγή εκπεηξία, ε ηθαλφηεηά ηνπ απηή λα βιέπεη ην 

δηαθνξεηηθφ ζηνλ θνηλφ θφζκν πξνζδίδεη χθνο ζε φζα εθθξάδεη. Αλ ινηπφλ πηζηέςεη πσο απαηηείηαη πξνζπάζεηα γηα 

λα εληνπίζεη φ,ηη ηνλ εθθξάδεη ηφηε κέλεη πίζσ θαη ε θχζε ηνπ επηβάιιεηαη. Ο θαιιηηέρλεο είλαη έλα ελζαξθσκέλν 

πλεχκα, ην νπνίν έρεη ηελ επθαηξία λα εθθξάδεηαη κε κνλαδηθφ ηξφπν. Αλ φκσο πάςεη λα θνηηά γχξσ ηνπ, αλ δε 

ςάρλεη ζηα βησκέλα αληηθείκελα, πνπ έρνπλ ηελ ηδηφηεηα ηεο ζπλερνχο αιιαγήο, δελ πξφθεηηαη λα βξεη ηελ 

έκπλεπζε απιά θαη κφλν επηηειψληαο ηε λνεηηθή δηαδηθαζία (βι. Μ. Merleau-Ponty, Η Ακθηβνιία ηνπ Cézanne, 

φ.π., ζ. 39). 
899

Ο Cézanne γηα λα δείμεη ην κήλπκα πνπ ήζειε λα πεξάζεη κέζα απφ ηνπο πίλαθέο ηνπ δαλείδεηαη έλα απφζπαζκα 

απφ ηνλ Balzac. Γίλεη έκθαζε ζηε θάζε ιέμε εξκελεχνληάο ηελ ζηε δσγξαθηθή ηέρλε. Δθείλν πνπ ηνλ ελδηέθεξε 

ήηαλ λα πεη ηελ δηθή ηνπ αιήζεηα (βι. φ.π., ζ. 40). 
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Ζ θάζε χπαξμε, ν θάζε ελζαξθσκέλνο λνπο, θνπβαιά φρη κφλν δηαθνξεηηθή εζσηεξηθφηεηα, 

αιιά θαη αιιηψηηθε εμσηεξηθφηεηα. Γελ έρνπκε δήζεη φινη ηα ίδηα γεγνλφηα, δελ είκαζηε 

πξνγξακκαηηζκέλνη γηα λα ζπιιέγνπκε κφλνλ νξηζκέλεο πιεξνθνξίεο, θαη πνιχ πεξηζζφηεξν 

δελ είκαζηε ηθαλνί λα αληηιακβαλφκαζηε φινη ηα ίδηα πξάγκαηα κε ηνλ ίδην ηξφπν. ζα κπνξψ 

λα δσ εγψ δελ ζεκαίλεη φηη γίλνληαη νξαηά θαη απφ ηνλ άιιν. Σν ζεκαληηθφ φκσο βξίζθεηαη 

ζηνλ ηξφπν πνπ βιέπσ έλα αληηθείκελν: λαη κελ ην κέζν είλαη ίδην, αιιά ε εκπεηξία θαη ε 

εζσηεξηθφηεηα δεκηνπξγνχλ ην πξνζσπηθφ ζηνηρείν. Σέινο, ην αληηθείκελν πνπ βιέπσ έρεη γίλεη 

κέξνο ηεο πξαγκαηηθφηεηάο κνπ κέζσ βησκαηηθήο δηαδηθαζίαο, απηφ ην θαζηζηά δηθφ κνπ, κέξνο 

ηνπ εαπηνχ, θνκκάηη ηεο αληηιεπηήο πξαγκαηηθφηεηάο κνπ. Δλ ηέιεη, ν ηξφπνο πνπ βιέπσ ηα 

πξάγκαηα έρεη άκεζε ζρέζε κε ηα βηψκαηά κνπ, ππάξρεη ε πξσηνηαγήο εκπεηξία αιιά θαη ε 

αληίιεςε, ε νπνία κπνξεί λα μαλαβξεί ηα πξάγκαηα θάζε θνξά πνπ απηά ππάξρνπλ ζην δξφκν 

ηεο. Ζ θπζηθή πξαγκαηηθφηεηα αιιάδεη δηαξθψο, θαη εγψ κέζα ζε απηήλ αθνινπζψ ηε ξνή, 

ςάρλσ λα αθνχζσ ην αλείπσην. Μπνξεί εθείλν ην βηβιίν ζην ξάθη λα καο κνηάδεη ίδην πξηλ θαη 

κεηά ηελ αλάγλσζε, κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, αιιά ηη ζα ζπλέβαηλε αλ ην μαλαδηάβαδα; Οη 

ιέμεηο ζα κνπ θαίλνληαλ ίδηεο, ε αληίιεςή κνπ ζα γξάπσλε κε ηελ ίδηα έληαζε ηηο ζθέςεηο θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ κνπ πξνθαιεί; Σίπνηα δε είλαη ην ίδην κέζα ζηελ επαλάιεςή ηνπ. ια ζα 

έρνπλ αιιάμεη, ζα κνπ θαλνχλ πην δσληαλά ή ζηάζηκα, ρξσκαηηζηά ή θάπσο ζνιά, έληνλα ή 

αληαξά. Άιισζηε ε αιιαγή απηή δελ νθείιεηαη ζηνλ έλα πφιν ηεο ζρέζεο, ην βησκέλν 

αληηθείκελν, ζηηο ιέμεηο θαη ζηηο εηθφλεο, αιιά θαη ζην ππνθείκελν πνπ βηψλεη. Ζ αληίιεςή κνπ 

γηα ην αληηθείκελν αιιάδεη γηαηί αιιάδσ εγψ, θαη θάζε λέα επαθή κε ην ήδε γλψξηκν δελ αθήλεη 

ηε ζπλείδεζε αζπγθίλεηε, αιιά πξνθαιεί κηα δφλεζε εζσηεξηθή. Ζ έθθξαζε, ε εμσηεξίθεπζε 

ηεο δφλεζεο, κπνξεί λα κνπ πξνζθέξεη κηα ζηηγκή ειεπζεξίαο. 

4.5.1 Σν βίσκα ηεο ειεπζεξίαο 

Σεξκαηίδσ ηε δηαδξνκή επηζηξέθνληαο ζε κηα απφ ηηο αξρηθέο ζέζεηο ηεο εξγαζίαο, αιιά θαη 

ζηφρν απηνχ ηνπ ηειεπηαίνπ κέξνπο: ηελ έθθξαζε σο ηελ πξάμε πνπ ζα κε νδεγήζεη ζηελ 

ειεπζεξία. Ξεθηλψ απφ ηελ παξαδνρή πσο, ε έθθξαζε, φπσο ήδε εηπψζεθε, είλαη πξάμε 

δεκηνπξγηθή. Αιιά αο πάξνπκε ηα πξάγκαηα κε ηελ ζεηξά. πσο εμεγεί ν Merleau-Ponty, ε 

έλλνηα ηεο πξάμεο ζηνλ Έγειν ζπκίδεη ηελ εθθξαζηηθή πξάμε, θαζψο «είλαη ε ζηηγκή 

εμσηεξίθεπζεο ηνπ εζσηεξηθνχ, ε ζηξνθή ή κεηαζηξνθή κε ηελ νπνία κεηαβαίλνπκε κέζα ζηνλ 

άιιν θαη ζηνλ θφζκν φπσο ν θφζκνο θαη ν άιινο κέζα καο»
900

. Ζ πξάμε κε ξίρλεη κέζα ζηνλ 

θφζκν. Αλαγθαία πξάηησ: είλαη έλαο λφκνο πνπ δελ κπνξψ λα αγλνήζσ, θαη κε θάλεη λα ζεσξψ 

ππεχζπλν φζσλ ζπκβαίλνπλ ηνλ εαπηφ κνπ. ηε δσή ζπλαληάκε ζεηηθά ή αξλεηηθά ζηνηρεία ηα 

νπνία απνδερφκαζηε, θάπνηα ηπραία γεγνλφηα πνπ ζπξψρλνπλ ζε αλαγθαίεο ζπλζήθεο, θαη ην 

αληίζεην˙ ζπλαληάκε ηνλ θφζκν, ηνπο άιινπο, ηελ ίδηα ηελ πξφζεζή καο λα πξάμνπκε: φια απηά 

γίλνληαη απνδερηά σο έρνπλ, γηαηί κέλνπλ αθφκα λα γίλνπλ εζσηεξηθφηεηα
901

. Ο Merleau-Ponty 

ζπκθσλεί ζε έλα αθφκε ζηνηρείν κε ηνλ Έγειν: δελ ππάξρεη απφιπηε αιήζεηα ή απφιπην ςέκα, 

ηίπνηα κφλν εζσηεξηθφ ή κφλν εμσηεξηθφ, ην ζεκαληηθφ βξίζθεηαη ζηελ πνξεία, ζηε δηαδξνκή, 

                                                           
900

Βι. Μ. Merleau-Ponty, Σεκεία, φ.π., ζ. 114. 
901

Βι. φ.π., ζ. 115. 
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ζηελ εμέιημε. Γηα λα ην πνχκε αιιηψο, δελ ππάξρεη νχηε κφλν ν ιφγνο ηεο έλαξμεο ηνπ έξγνπ, 

νχηε κφλν ην απνηέιεζκά ηνπ. Γηαηί ηειηθά δελ ινγνδνηνχκε «νχηε απφ ηελ πξφζεζε νχηε απφ 

ην γεγνλφο, αιιά απφ ην αλ λαη ή φρη (θάκακε) ηηο αμίεο γεγνλφηα»
902

, αλ θαηαθέξακε λα 

θηάζνπκε απφ ην ηψξα ζην κεηά πεξλψληαο απφ ηηο δηαζηάζεηο ηνπ ρξφλνπ, θαη είδακε φιεο ηηο 

απνρξψζεηο ηνπ νξίδνληα. Ζ ειεπζεξία δελ θαηαθηηέηαη κε ιέμεηο πξνζεθηηθά βαικέλεο ζηε 

ζεηξά, θεξδίδεηαη κέζα απφ ηελ ίδηα ηελ πξάμε ηεο έθθξαζεο. Αθφκα θαη αλ ε πξνζπάζεηα 

απνηχρεη, ε πξφζεζε, ε επηζπκία γηα λα θηάζεηο θάπνπ, ε ίδηα ε ζπλζήθε ηεο απνηπρίαο, δειψλεη 

ζεηηθφηεηα, φπσο ε ζησπή κηιά ή ην ιεπθφ θσηίδεη ηελ εηθφλα ή, αθφκα, φπσο ε επαλάιεςε 

πξνζζέηεη παξά αθαηξεί.  

Ζ έθθξαζε απνηειεί έλα θαηλφκελν, γηαηί ζρεηίδεηαη κε ηνλ ρξφλν, θαη ζπλεπψο κε ηελ 

ηζηνξία˙ έλα θαηλφκελν ην νπνίν «αλαζπλδέεηαη κε ηνλ εαπηφ ηνπ θαη αλαπξνσζείηαη δπλάκεη 

κηαο κπζηεξηψδνπο νξζνινγηθφηεηαο»
903

. Ζ ηζηνξία ζα απνθηνχζε πεξηζζφηεξν λφεκα αλ 

κπνξνχζακε λα πξνζζέζνπκε ζε απηήλ φζεο πεξηζζφηεξεο ζηηγκέο ηέρλεο θαη ιαιηάο 

κπνξνχζακε. Ο θηιφζνθνο θάλεη έλαλ παξαιιειηζκφ γηα ηηο κνξθέο έθθξαζεο θαη ην λφεκα: ν 

ηξφπνο πνπ ππάξρνπλ νη κνξθέο έθθξαζεο καο δίλνπλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνλ ηξφπν πνπ 

ζπλππάξρεη ην αηνκηθφ κε ην θαζνιηθφ
904

. Εσ ρσξίο λα κπαίλσ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο είηε 

απνθιεηζηηθά ηνπ εαπηνχ κνπ είηε απνθιεηζηηθά ηνπ άιινπ, γηαηί ηελ ψξα ηεο έθθξαζεο ην 

απνηέιεζκα δελ αθνξά κφλν εκέλα, αλεπηηήδεπηα θαη αλεκπφδηζηα αθνξά ζηνπο άιινπο. Γελ 

θξίλνκαη κφλν απφ ηνπο άιινπο, θαη αλ πίζηεπα πσο αξλνχκελνο ηνλ εαπηφ κνπ ζα έρσ ηελ 

εχλνηά ηνπο, ή ζα ηνπο σθειήζσ ελ γλψζεη κνπ, ηφηε ε πξνδνζία είλαη δηπιή: γηαηί, πξψηνλ, 

αξλνχκαη ηνλ εαπηφ κνπ θαη, δεχηεξνλ, αξλνχκαη ηνλ εαπηφ έηζη φπσο ππάξρεη γηα απηνχο. 

Δπεηδή «αμίδνπλ αθξηβψο φζν αμίδσ θαη εγψ, θαη φζεο εμνπζίεο ηνπο εθρσξψ, ηηο εθρσξψ σο εθ 

ηνχηνπ ζηνλ εαπηφ κνπ»
905

. Με θάζε πξάμε κνπ αλνίγνκαη, αθήλσ ηνπο άιινπο λα κε θξίλνπλ, 

θαη απηφ ηνπο βάδεη ζηελ ίδηα ζέζε κε κέλα, γηαηί δεηψ ηελ γλψκε θάπνηνπ πνπ κνπ κνηάδεη. Σν 

απνηέιεζκα ηεο πξάμεο κνπ, ηεο παξνπζίαο κνπ σο εθθξαζηηθήο ζπλείδεζεο, ζα θξηζεί ζηνλ 

ρξφλν. Ζ ηζηνξία ζα πάξεη ηε ζέζε δηθαζηή, θαζψο θαηαγξάθεη πιεξνθνξίεο, αιήζεηεο θαη αμίεο 

πνπ ζα θαλεξσζνχλ ζηα έξγα θαη ζηα ιφγηα καο
906

. ζα έπξαμα είλαη ζηελ θξίζε ησλ άιισλ, 

γηαηί δσ καδί ηνπο. Απηφ βέβαηα δελ ζεκαίλεη πσο φζα είδαλ ή άθνπζαλ ήηαλ πξνζαξκνζκέλα 

ζηελ αληνρή ησλ καηηψλ ηνπο θαη ζηνπο ήρνπο ησλ απηηψλ ηνπο. ε κηα αληηζηνηρία ηέρλεο θαη 

πνιηηηθήο, ν θηιφζνθνο επηζεκαίλεη: «ηα πεπξαγκέλα κνπ ζα ηα θξίλνπλ νη άιινη, γηαηί 

δσγξάθηζα κέζα ζην νξαηφ θαη ειάιεζα γηα ηνπο έρνληεο ψηα, φκσο νχηε ε ηέρλε νχηε ε 

πνιηηηθή ζπλίζηαληαη ζην λα ηνπο αξέζνπλ ή λα ηνπο θνιαθεχνπλ»
907

. Απηφ πνπ πξέπεη λα 

                                                           
902

Δλδηαθέξνλ έρεη θαη ε άπνςε ηνπ γηα ηελ ηζηνξία, ε νπνία ζα ήηαλ ηδαληθή ζηελ νιφηεηά ηεο αλ ήηαλ «ε 

σξίκαλζε ελφο κέιινληνο κεο ζην παξφλ» (βι. απηφζη). 
903

Βι. φ.π., ζ. 116. 
904

Βι. φ.π., ζ. 117. 
905

Απηφζη. 
906

Απηφζη. 
907

πγθξίλεη ζην ζεκείν απηφ ηνλ δσγξάθν κε ηνλ πνιηηηθφ. Βξίζθεη θαη ζηνπο δχν κηα δχλακε λα εθρσξνχλ αμίεο 

ζε φζνπο ηνπο αθνινπζνχλ. Σνπο εθπαηδεχνπλ πεξηζζφηεξν παξά ηνπο αθνινπζνχλ. Γεκηνπξγνχλ ή κηιάλε φρη 

απεπζπλφκελνη πξνο έλα θνηλφ πνπ έρεη θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά. Οη πίλαθεο θαη νη αμίεο πνπ ζα κεηαδψζνπλ ζα 
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γξαθηεί ζηελ ηζηνξία, λα δσγξαθηζηεί ζηνλ θακβά ή λα εηπσζεί, είλαη ε αέλαε ζπδήηεζε φζσλ 

αμηφινγσλ ιφγσλ θαη πξάμεσλ ππήξμαλ, απηή ε ζπδήηεζε είλαη άξλεζε θαη επηβεβαίσζε καδί, 

θαη απνηειεί θηλεηήξην δχλακε γηα φζεο άιιεο (ζπδεηήζεηο) ελδέρεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ
908

. 

Ζ επηζπκία ηνπ θαιιηηέρλε λα θξηζεί ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ δελ νδεγεί απηφκαηα ζηελ 

απνδνρή ηνπ απφ ηνπο άιινπο, αιιά κάιινλ είλαη κηα πξάμε θαλέξσζεο, ε νπνία ζα εξρφηαλ 

νχησο ή αιιηψο απφ ηα πξάγκαηα, ζα θαλεξσλφηαλ απφ απηά, είηε γηλφηαλ ν ίδηνο κεζνιαβεηήο 

είηε φρη. κσο ε βεβαηφηεηα πσο ην έξγν ηνπ ζα γίλεη ζεκείν ηζηνξηθφ πξνδίδεη ηελ επηζπκία ηνπ 

λα ζπκβεί, ζπγρξνληζκέλα ή εηεξνρξνληζκέλα, θαζψο ε ηζηνξία δηαπνηίδεηαη απφ αιήζεηα, θαη 

θαζψο ν ίδηνο, πξνθαλψο, πηζηεχεη πσο ην έξγνπ ηνπ πεξηέρεη ςήγκαηα αιήζεηαο. Ζ αιήζεηα 

βξίζθεηαη ζηα πξάγκαηα, θαη ε αλαδήηεζή ηεο δελ δίλεη παξά ηελ αληαλάθιαζή ηεο. Σν αίηεκα 

ηεο αιήζεηαο παίξλεη κηα ζέζε ζηελ ηζηνξία, θαη πεγή ηεο δελ είλαη κφλν νη ηέρλεο, αιιά θάζε 

πξάμε ηεο δσήο πνπ δηελεξγείηαη
909

. Πξάμε ηέηνηα πνπ λα κελ έρεη ηειενινγηθά νξηδφκελν 

ζθνπφ, αιιά πνπ εκπεξηέρεη παξειζφλ άμην λα εηπσζεί, γηαηί κέζα ζηνλ ρξφλν θξχβεηαη κηα 

αιήζεηα πνπ κέλεη λα αθνπζηεί, γηαηί «ε πξνζδνθία κηαο δηήγεζεο (…) ζα ηελ κεηαηξέςεη ζηελ 

αιήζεηα ηεο»
910

. Χζηφζν, γηα ηνλ Merleau-Ponty, απηή ε πξνζδνθία ζα έρεη πάληα θάηη 

αλνινθιήξσην λα ειπίδεη. Έρνπκε ηελ ηάζε λα κηκνχκαζηε, θαζψο νη άιινη επεξεάδνπλ ηελ 

δσή θαη ηε βνχιεζή καο, ηφζν πνπ κεξηθέο θνξέο είλαη δχζθνιν λα δηαθξίλνπκε ηα αιεζηλά καο 

θίλεηξα. Απηή καο ε επηζπκία, λα θνηλνπνηνχκε ηα πξαθηέα καο, εληζρχεη ην πεξηερφκελν ηεο 

δσήο καο˙ ην φηη ζέινπκε λα αθνπζηνχκε φηαλ κηιάκε είλαη ηφζν δσληαλή επηζπκία φζν απηή 

ηνπ ζπγγξαθέα λα δηαβαζηεί. Βιέπνπκε ηε δσή καο σο κηα δηήγεζε, σο κηα ηζηνξία πνπ ιέγεηαη 

γηα λα ηελ αθνχζνπλ. Ο θάζε έλαο απφ εκάο δεη κηα ηζηνξία, ηε δηθή ηνπ δηήγεζε, φκσο δελ ηελ 

δεη κφλνο, αιιά κνηξάδεηαη ηελ ζθελή ηνπ θφζκνπ. Έηζη ε δηθή κνπ ηζηνξία, καδί κε ηηο ηζηνξίεο 

ησλ άιισλ, γξάθνπλ ηελ ηζηνξία πνπ ζα κείλεη γηα ηνπο επφκελνπο σο παξειζφλ. Δίκαζηε νη 

ηξνθνδφηεο ηεο ηζηνξίαο, «θη φπσο ε πξάμε ηνπ ζψκαηνο παξακέλεη αδηάθαλε γηα κέλα, ην ίδην 

θαη ε πξάμε ησλ ιέμεσλ θαη ησλ δσγξάθσλ: νη ιέμεηο, νη γξακκέο, ηα ρξψκαηα πνπ κε 

εθθξάδνπλ βγαίλνπλ απφ κέζα κνπ ζαλ ηηο θηλήζεηο κνπ, ην ηη ζέισ λα πσ κνπ ηηο απνζπά φπσο 

ην ηη ζέισ λα πξάμσ κνπ απνζπά ηηο θηλήζεηο κνπ»
911

. Δίκαη έλα ππνθείκελν πνπ ελεξγεί ζε 

θάπνηνλ βαζκφ απζφξκεηα, αθφκα θαη αλ ζέισ λα επηβιεζψ δελ είλαη πάληα θαηνξζσηφ λα 

ζπκβεί. Τπάξρνπλ θάπνηα ζεκεία πνπ κε ελψλνπλ κε ηηο άιιεο ζπλεηδήζεηο απηνχ ηνπ θφζκνπ: 

ηέηνηα ζεκεία είλαη νη ιέμεηο: ηηο εθθέξσ θαη ηελ ίδηα ζηηγκή ηηο αθνχσ καδί κε ηνπο άιινπο πνπ 

βξίζθνληαη ζηνλ ίδην ρψξν κ‟ εκέλα. Απηέο νη ιέμεηο έρνπλ θάπνηεο ζεκαζίεο ζηνλ θφζκν ηνπ 

θαζελφο, εθθέξνληαο ηεο φκσο, θάλνληάο ηεο ήρν, ηηο κνηξάδεζαη κε ηνπο άιινπο. Ζ απζφξκεηε 

ιαιηά καο δελ είλαη θάηη εμσηεξηθφ, επηβαιιφκελν απφ θάπνηαλ δχλακε έμσ ή πάλσ απφ εκάο, 

                                                                                                                                                                                           

δεκηνπξγήζνπλ ην θνηλφ ηνπο, απηφ δελ ππάξρεη απφ πξηλ. Δπίζεο απηνί πνπ ζα ζπλδεζνχλ καδί ηνπο έρνπλ 

πξνζαξκνζηεί γηα λα ηαηξηάμνπλ κε απηφλ (βι. απηφζη). 
908

Βι. φ.π., ζ. 118. 
909

Απηφζη. 
910

Απηφζη. 
911

Βι. φ.π., ζζ. 119-120. 
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αιιά «είλαη εκείο νη ίδηνη κε ηηο ξίδεο καο, ην βιάζηεκά καο θαη, φπσο ιέγνληαη, ηνπο θαξπνχο 

ηεο εξγαζίαο καο»
912

. 

Αλαθεθαιαηψλνληαο, ζην ζψκα καο ζπλαληηνχληαη ε αξρή, ε δηάξθεηα θαη ε ζπλάληεζε ηεο 

σξίκαλζεο θάζε εκπεηξίαο πνπ απέθηεζε λφεκα γηα εκάο. Κνπβαιάκε ηελ αξρή ηεο χπαξμήο καο 

ζπλερψο, κέρξη ην ηέινο. Σν ζψκα καο κπνξεί λα ζεσξεζεί ζάξθα ηνπ θφζκνπ, εθφζνλ 

αληηιεθζνχκε πσο εληαζζφκαζηε ζε απηφλ σο ρξνληθά ζεκεία ηθαλά λα επηθέξνπλ αιιαγέο 

κέζσ ηεο εθθξαζηηθήο πξάμεο. Δπίζεο, απνηεινχκε ην ζχλνιν ησλ εμσηεξηθψλ επηξξνψλ θαη 

θιεξνλνκηθνηήησλ, ελψ παξάιιεια θνπβαιάκε ηηο πξψηεο καο αληηιήςεηο. Γη‟ απηφ αληηδξνχκε 

δηαθνξεηηθά απφ θάζε άιιε χπαξμε ζηηο λέεο ζπλαληήζεηο καο κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Οη 

ηνπνζεηήζεηο ηεο χπαξμήο καο ζηνλ θφζκν δεκηνπξγνχλ ηηο θαηλνηνκίεο, ρσξίο φκσο λα 

αλαηξνχλ ηελ ηζρχ ηεο θαηαγσγηθήο εκπεηξίαο. Άιισζηε, θακηά θνξά ρξεηάδεηαη λα θνηηάδνπκε 

γηα ιίγν πίζσ, αλ ζέινπκε λα αλαθαιχςνπκε ηηο αφξαηεο πηπρέο καο
913

. Απφ ηελ πξψηε καο 

επηινγή κέρξη ηελ πην πξφζθαηε, ε χπαξμή καο δηαλζίδεηαη ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, ελψ 

ηαπηνρξφλσο παξακέλεη ίδηα, δηφηη ζε θάζε λέν λφεκα έκκεζα θξχβνληαη ηα πξνεγνχκελα. πσο 

εχζηνρα δηαηχπσζε ν Brecht, «ηίπνηα δελ πξνέξρεηαη απφ ην ηίπνηα: ην λέν πξνέξρεηαη απφ ην 

παιηφ, αιιά απηφο είλαη θαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν είλαη λέν»
914

. Μήπσο απηή ε ζπλερήο 

παξνπζία ησλ πξνεγνχκελσλ εκπεηξηψλ ζηα λέα βηψκαηα πεξηνξίδεη ηελ ειεπζεξία καο; Θεσξψ 

πσο είκαζηε ειεχζεξνη απφ ηελ πξψηε καο αλαπλνή, αιιά ε ειεπζεξία καο επηδέρεηαη 

δηαβαζκίζεηο, θαζψο κέρξη λα δηαθξίλνπκε ηα δηθά καο λνήκαηα, δε κπνξνχκε λα ληψζνπκε 

ειεχζεξνη ζε έλαλ θφζκν γεκάην απφ αιήζεηεο άιισλ. Κάζε ζηηγκή έθθξαζεο ηνπ εαπηνχ, θάζε 

δεκηνπξγηθή πξάμε, είλαη ειεχζεξε πξάμε, φκσο ην χθνο καο αλαγθαία εθβάιιεη απφ ηελ 

πξνεγνχκελε πνξεία ηεο χπαξμήο καο, θαη έηζη κπνξεί λα καο νδεγήζεη ζηελ ειεπζεξία. 

Δίκαζηε ειεχζεξνη γηαηί είκαζηε ζπκκέηνρνη ζηελ πνξεία πνπ δηαλχεη ν θφζκνο θαη φρη απινί 

παξαηεξεηέο. Ζ επηζπκία γηα ζπκκεηνρή, γηα αιιαγή, γηα κηα ελεξγή παξνπζία ζηνλ θφζκν καο 

εληάζζεη ζηηο ειεχζεξεο ππάξμεηο. Δλ θαηαθιείδη, είκαζηε ειεχζεξνη φηαλ ληψζνπκε πσο 

κπνξνχκε λα πνχκε απηφ πνπ ζθεθηφκαζηε: λα κεηαηξέςνπκε ην βίσκα ζε ζθέςε θαη έπεηηα λα 

ην εθθξάζνπκε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν. 

Γηα ηνλ Merleau-Ponty ε ειεπζεξία δελ είλαη ρεηξνπηαζηή-θπξηνιεθηηθή, νχηε ηειηθή, φπσο 

είλαη γηα ηνλ Sartre, δειαδή δελ κπνξνχκε λα ηελ ζέζνπκε σο ζηφρν θαη κεζνδηθά λα θηάζνπκε 

ζε απηήλ ζεσξψληαο ηελ ην ηειεπηαίν ζηάδην εθπιήξσζεο ηεο χπαξμήο καο, αιιά είλαη κηα 

αζαθήο ειεπζεξία
915

. ηε ΦΑ, ζπλδέεη ηελ ειεπζεξία κε ηελ ρξνληθφηεηα, παξνπζηάδνληάο 

ηελσο έλα άλνηγκα ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο πξνο ην κέιινλ, σο κηα ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο 

δσήο. Ζ έλλνηα ηεο ειεπζεξίαο ζηνλ Merleau-Ponty, ηελ ίδηα ζηηγκή, δειψλεη δέζκεπζε ηεο 

χπαξμεο ζην παξειζφλ αιιά θαη απνδέζκεπζε πξνο ην κέιινλ. Ο άλζξσπνο ζηνλ Merleau-

                                                           
912

Βι. φ.π., ζ. 120. 
913

«Γχν πξάγκαηα είλαη βέβαηα ελ ζρέζεη πξνο ηελ ειεπζεξία: α) φηη δελ είκαζηε πνηέ θαζνξηζκέλνη θαη β) φηη δελ 

αιιάδνπκε πνηέ, φηη, αλαδξνκηθά, κπνξνχκε πάληα λα αλαθαιχςνπκε κέζα ζην παξειζφλ ηελ πξναλαγγειία απηνχ 

πνπ ηειηθά γίλακε» (βι. φ.π.,ζ. 50 αιιά θαη ζην The primacy of perception, φ.π., ζ. 21). 
914

Βι. Κ. Μπαληηλάθε, «Ζ θαιιηηερληθή αμία ηεο ελλνηνινγηθήο ηέρλεο», ζην Φηινζνθία θαη ηέρλε, φ.π., ζ. 45. 
915

Βι. M  Grene, «The aesthetic dialog of Sartre and Merleau-Ponty», φ.π., ζ. 231. 
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Pontyδνκεί ηελ χπαξμή ηνπ εληφο ελφο ηζηνξηθνθνηλσληθνχ πιαηζίνπ, γη‟ απηφ θαη νη πξάμεηο ηνπ 

δελ κπνξνχλ παξά λα απεπζχλνληαη ζε απηφ ην πιαίζην, αιιά θαη λα πξνθαινχληαη απφ απηφ. 

Έηζη, φηαλ κηιά γηα ειεπζεξία ελλνεί κηα ειεπζεξία πνπ ζρεηίδεηαη κε ην πιαίζην κέζαζην νπνίν 

αιιειεπηδξά ε θάζε χπαξμε. Ζ ειεπζεξία είλαη δηθνξνχκελε: ην ζψκα κνπ απφ ηε κηα είλαη 

κέξνο ηνπ θφζκνπ, ελψ ηαπηφρξνλα είλαη απηφλνκε χπαξμε. Ζ ειεπζεξία είλαη έκκεζε θαη 

αλνινθιήξσηε, γηαηί δελ εδξαηψλεη, αιιά αλαδηακνξθψλεη. ε κηα αληηζηνηρία κε ην έξγν 

ηέρλεο, ζα δηαπηζηψζνπκε πσο, θαη απηφ, ζηνλ νξηζκφ ηνπ, θέξεη ηηο έλλνηεο ηνπ 

αλνινθιήξσηνπ, ηνπ έκκεζνπ λνήκαηνο θαη ηεο αλαδηακφξθσζεο. Θα κπνξνχζακε ζηελ ίδηα 

βάζε λα πνχκε πσο ε ηέρλε είλαη ν δξφκνο πξνο ηελ ειεπζεξία; Δίλαη ε έθθξαζε ε δίνδνο ηεο 

επηθνηλσλίαο; Καηά ηε γλψκε κνπ ην έξγν ηέρλεο είλαη κία απφ ηηο δηφδνπο επηθνηλσλίαο, γηαηί 

είλαη έλαο απφ ηνπο ηξφπνπο ηεο έθθξαζεο. πσο είδακε, θάζε ηξφπνο έθθξαζεο είλαη ηξφπνο 

χπαξμεο, άξα είλαη δήισζε ηεο χπαξμεο ελφο ειεχζεξνπ εαπηνχ. 

Καηά ζπλέπεηα νη παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ κηα αλζξψπηλε χπαξμε είλαη, πξψηνλ ε 

γέλλεζή ηεο, ην γεγνλφο φηη ζπλάληεζε ηνλ θφζκν, θαη δεχηεξνλ ην παξειζφλ. Ζ δσή κπνξεί λα 

πάξεη πνηθίισλ κνξθψλ δηαζηάζεηο απφ ηα δχν ζηνηρεία ηεο έλαξμεο-γέλλεζηο θαη ηεο πνξείαο-

παξειζφληνο
916

. Μηα χπαξμε θνπβαιά ηηο ελέξγεηεο ηνπ παξειζφληνο ηεο, αιιά ζπλαληά μαλά 

θαη μαλά ηα βηψκαηά ηεο ζην παξφλ, θαη απηφ δελ κπνξεί λα αιιάμεη, νχηε ζα έπξεπε άιισζηε, 

γηαηί ηφηε ζα έπαπε λα είλαη απηφ πνπ είλαη. Σν ζπκπέξαζκα είλαη ην εμήο: είηε παξακέλεη 

θάπνηνο πξνζθνιιεκέλνο ζηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ηνπ, φπσο βιέπνπκε λα ζπκβαίλεη ζηνλ 

DaVinci, είηε επηζπκεί ηελ απαγθίζηξσζή ηνπ απ‟ απηά ηα βηψκαηα, πνηέ δελ κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζηεί απφ θάηη πνπ δελ ηνλ ραξαθηεξίδεη, γηαηί «πνηέ δελ έπαςε λα είλαη απηφ πνπ 

ππήξμε», θαη πνηέ δελ ζα ππάξρεη αλεμάξηεηνο απφ φζα βίσζε
917

. Βεβαίσο, ππάξρνπλ θάπνηεο 

απνθάζεηο ηθαλέο λα καο θάλνπλ λα ακθηβάιινπκε γηα φζα βηψζακε. Απηφ ζπκβαίλεη φηαλ 

πξέπεη λα απνξξίςνπκε ή λα απνδερηνχκε κηα θαηάζηαζε, ε νπνία έρεη γίλεη ήδε βίσκα. Γελ 

κπνξνχκε λα απνηξέςνπκε ηελ εμέιημε κηαο θαηάζηαζεο ή λα αξλεζνχκε ηελ επηξξνή πνπ αζθεί 

ζε καο, δηφηη είηε επηιέμνπκε λα ζπκθσλήζνπκε κε ηα δεδνκέλα πνπ καο παξνπζηάδνληαη, είηε 

φρη, απηά «απνηει[νχλ] γηα καο ηελ ελζάξθσζε ηεο αμίαο πνπ εκείο η[νπο] απνδίδνπκε»
918

. Δίηε 

απνδερηνχκε ηελ θαηάζηαζε πνπ βηψλνπκε, είηε αξλεζνχκε λα ηε δνχκε σο δεδνκέλν ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο θαη ζηξαθνχκε πξνο κηαλ άιιε επηινγή, εθείλε δελ παχεη λα καο αγγίδεη, λα 

επεξεάδεη ηελ χπαξμή καο θαη λα παίξλεη κηα ζέζε εληφο καο. Άιισζηε, ε άξλεζε εκπεξηέρεη 

πάληα ηελ θαηάθαζε, φπσο ε αθεξεκέλε ηέρλε εκπεξηέρεη ηνλ νξαηφ θφζκν. 

Με βάζεη ηα πην πάλσ ινηπφλ, ε πξάμε ηεο δεκηνπξγίαο δειψλεη ηε δηαξθψο αλαλενχκελε 

ζπλάληεζε εμσηεξηθφηεηαο θαη εζσηεξηθφηεηαο, θαη δίλεη ην απνηχπσκα ηεο πξαγκαηηθφηεηαο 

πνπ ζπιιακβάλεη ε αληίιεςε. Ο θαιιηηέρλεο ακθηβάιιεη δηαξθψο, ζέηεη ππφ ακθηζβήηεζε φζα 

                                                           
916

«Αθξηβέζηεξα: ε γέλλεζε θαη ην παξειζφλ νξίδνπλ ηηο θαηεγνξίεο ή ηηο ζεκειηψδεηο δηαζηάζεηο ηεο θάζε δσήο, νη 

νπνίεο φκσο δελ επηβάιινπλ θακηά ηδηαίηεξε πξάμε ˙ απιψο δηαβάδνληαη ή μαλαβξίζθνληαη ζην ζχλνιν ησλ 

πξάμεψλ καο» (βι. Μ. Merleau-Ponty, Η Ακθηβνιία ηνπ Cézanne, φ.π., ζ. 56). 
917

«Δίηε ινηπφλ ν Λενλάξλην ελέδσζε ζηελ παηδηθή ηνπ ειηθία είηε ζέιεζε λα μεθχγεη απ‟ απηήλ, πνηέ δελ έπαςε λα 

είλαη απηφ πνπ ππήξμε» (βι. απηφζη). 
918

Απηφζη. 
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ζπλαληά ζηνλ θφζκν θαη, φπσο ππνζηεξίδεη ν Merleau-Ponty, ε ακθηβνιία ελφο δεκηνπξγνχ 

θαίλεηαη λα πξνθχπηεη απφ κηα αλέθηθηε απνζηαζηνπνίεζε ηνπ ίδηνπ, ψζηε λα κπνξέζεη λα 

θξίλεη ην έξγν ηνπ σο άιινο. Ακθηβάιιεη γηα φζα δειψλεη πσο θαηαλνεί˙ ζα ήηαλ ηδαληθφ γηα 

ηνλ ίδην αλ κπνξνχζαλ λα κηιήζνπλ νη άιινη γηα ηα δεκηνπξγήκαηά ηνπ, λα ηνλ δηθαηψζνπλ ή λα 

ηνλ απαμηψζνπλ, λα δηαθξίλνπλ θάηη θνηλφ ή λα απνξξίςνπλ ηνλ θφζκν ηνπ
919

. Ο θαιιηηέρλεο 

έρεη δηθαίσκα ζηελ ακθηβνιία, δηφηη, λαη κελ θξίλεηαη απφ ηνπο άιινπο, αιιά ε απηνθξηηηθή ηνλ 

βνεζά λα δηαρεηξηζηεί ηηο αιιαγέο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ: αλαζηνραδφκελνο αλαθαιχπηεη δηαξθψο 

κεηαβιεηνχο θαη εζσηεξηθά ελεξγνχο παξάγνληεο, νη νπνίνη πξνθαινχλ δφλεζε ζην ζψκα ηνπ. 

Ο δσγξάθνο κεηαηξέπεη ηελ ειεπζεξία ηνπ ζε εηθφλα, ηε κεηαθξάδεηκε ρξψκαηα, εθθξάδεηαη 

δεκηνπξγηθά, θαη αλακέλεη απφ ηνπο άιινπο λα θξίλνπλ ηνλ βαζκφ ειεπζεξίαο πνπ έρεη 

απνδψζεη. Υσξίο ηνπο ζεαηέο δελ ζα ππάξμεη επηθνηλσλία αλάκεζα ζην έξγν ηέρλεο θαη ηνλ 

θφζκν, αλάκεζα ζηνλ θαιιηηέρλε θαη ηνπο άιινπο. Με άιια ιφγηα, ρσξίο ηνπο άιινπο θαη ηνλ 

θφζκν, δελ κπνξεί λα ππάξμεη απηνπξνζδηνξηζκφο, αιιά νχηε ζχλδεζε λένπ θαη παιηνχ 

λνήκαηνο. Ο δεκηνπξγφο αλεζπρεί γηα φζα εθθξάδεη, γηαηί αλαξσηηέηαη ηη ζα πξνζιάβνπλ νη 

άιινη απφ ηνλ δηθφ ηνπ θφζκν. Θα κπνξέζνπλ λα ηνλ θαηαιάβνπλ; Θα αλαθαιχςνπλ φζα ζέιεη 

λα ηνπο πεη; Δίλαη ε κνξθή πνπ δεκηνχξγεζε ηθαλή λα δηεγείξεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη 

πλεπκαηηθή αληαπφθξηζε ηνπ ζεαηή; Σν ίδην θάλνπκε θαη εκείο φηαλ ζπλνκηινχκε κε θάπνηνλ: 

θαηαιαβαίλεη άξαγε ηη ζέινπκε λα πνχκε, είλαη νη ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε θαηάιιειεο θαη 

αξθεηά πεξηγξαθηθέο ψζηε λα απνδψζνπκε φζα αηζζαλφκαζηε; Δλ ηέιεη, θηάλνπκε λα 

επηθνηλσλήζνπκε, λα αληαιιάμνπκε ηδέεο θαη λνήκαηα, λα δψζνπκε θαη λα πάξνπκε ζηνηρεία γηα 

ηεο ζάξθαο ηνπ θφζκνπ; 

,ηη ππάξρεη έρεη θάπνην παξειζφλ (ρξφλνο) θαη κηα ζέζε ζηνλ θφζκν (ρψξνο), κηα έθηαζε 

(βάζνο), κηα επηζπκία γηα επηθνηλσλία (ειεπζεξία). Γίλνληαο ήρν ζηηο ζησπέο, θαζηζηψληαο 

νξαηά ηα αφξαηα, απνθηνχκε δηάξθεηα ζηνλ ρξφλν, θηλεηηθφηεηα ζηνλ ρψξν, δηαπλεφκαζηε απφ 

χθνο, θαη ππάξρνπκε σο ζάξθα κέζα ζηε ζάξθα ηνπ θφζκνπ. Γελ απαηηείηαη απφ εκάο παξά 

κφλν λα ππάξρνπκε εθθξαζηηθά, απαίηεζε κάιινλ δσηηθή αθνχ είλαη κηα απζφξκεηε πξάμε, 

θαζψο ν θφζκνο κάο σζεί ζηελ έθθξαζε. Ο θηιφζνθνο, φπσο ν θαζέλαο απφ εκάο, φηαλ 

εθθξάδεηαη, επηζπκεί απφ ηνπο ζπλνκηιεηέο ηνπ «φρη κφλν λα ληψζνπ[λ] ην ζπλαίζζεκα ην νπνίν 

εθθξάδεη αιιά, κέζσ απηήο ηεο εκπεηξίαο, λα θαηαλνήζνπ[λ] θαιχηεξα ηηο εθθάλζεηο θαη ην 

βάζνο απηνχ ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, γλσξίδνληαο θαιχηεξα κε απηφ ηνλ ηξφπν κηα πιεπξά ηνπ 

εαπηνχ [ηνπο]»
920

. Ο θηιφζνθνο, φπσο ν θαζέλαο απφ εκάο, φηαλ απεπζχλεηαη ζε θάπνηνλ ζέιεη 

λα γίλεη ηνπιάρηζηνλ θαηαλνεηφο, φρη απαξαίηεηα απνδεθηφο. Θέιεη ν αλαγλψζηεο λα βξεη ζε 

απηφλ έζησ θαη έλα ζεκείν ην νπνίν ζα ηνλ θάλεη λα ακθηβάιιεη γηα φζα είδε θαη έδεζε, γηα φζα 

                                                           
919

«Σελ απφδεημε ηεο αμίαο ηνπ δελ κπνξεί λα ηελ αλακέλεη παξά κφλνλ απφ ηνπο άιινπο, απφ ηε δηθή ηνπο 

ζπλαίλεζε» (βι. απηφζη). 
920

Σν απφζπαζκα είλαη απφ ην ζρνιηαζκφ ηεο Μπαληηλάθε κηαο ζεσξίαο ηνπ Robin George Collingwood, ν νπνίνο 

ζέιεη λα δείμεη πσο ε ηέρλε θαη ε θηινζνθία, αθφκα θαη αλ δελ νδεγνχλ ζηελ αιήζεηα, κε ηνλ ηξφπν πνπ ην θάλεη ε 

επηζηήκε, κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηνλ ηξφπν αληίιεςεο ησλ αλζξψπσλ, ε θάζε κία κε ηα κέζα πνπ δηαζέηεη. Σέρλε 

θαη θηινζνθία απεπζχλνληαη ζε έλα Δίλαη εληαγκέλν ζηνλ θφζκν θαη ελδηαθέξνληαη γηα ηνλ ηξφπν πνπ απηφ βηψλεη 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, γη‟ απηφ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηε ξνή ηεο ηζηνξίαο (βι. Κ. Μπαληηλάθε, «Ζ θαιιηηερληθή 

αμία ηεο ελλνηνινγηθήο ηέρλεο», Φηινζνθία θαη ηέρλε, φ.π., ζ. 27). 
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ζθέθηεθε θαη αηζζάλζεθε, γηαηί κφλν έηζη ζα θαηαλνήζεη πσο είλαη κέηνρνο ζηελ ίδηα ζάξθα ηνπ 

θφζκνπ (καδί κε ηνλ θηιφζνθν). Δθφζνλ κεηέρνπλ ζηνλ ίδην θφζκν, ηφηε κπνξνχλ λα 

επηθνηλσλήζνπλ, λα δψζνπλ θαη λα πάξνπλ ζηνηρεία ν έλαο απφ ηνλ άιιν, λα αλαθαιχςνπλ θάηη 

απφ ηνλ εαπηφ ηνπο ζε θάπνηνλ άιιν εαπηφ, ή ράξεζε θάπνηνλ άιιν. Ζ αίζζεζε ηεο ειεπζεξίαο, 

ην απνηέιεζκα ηεο εθθξαζηηθήο πξάμεο, ζα γίλεη βίσκα φηαλ έλα θνκκάηη ηνπ εαπηνχ καο γίλεη 

ζεκείν ηνπ θφζκνπ, πάξεη κηα ζέζε ζην ρψξν θαη ηνλ ρξφλν, θαη γίλεη αληηιεπηφ απφ κηα 

ηνπιάρηζηνλ χπαξμε: φηαλ δειαδή γίλνπκε ζάξθα απηνχ ηνπ θφζκνπ κέζα απφ ηε δηαξθή 

αιιεινπεξηρψξεζε πνπ είρακε κε απηφλ. 

Αλ ππάξρεη θάηη γηα ην νπνίν δελ πξέπεη λα ακθηβάιινπκε, απηφ είλαη πσο ζπλερψο ζα 

ακθηβάιινπκε γηα φζα ζπλαληάκε θαη βηψλνπκε, γηαηί είλαη ζηε θχζε καο λα είκαζηε εμίζνπ 

έμσ θαη κέζα ζηνλ θφζκν, εμίζνπ ζσκαηηθέο θαη πλεπκαηηθέο ππάξμεηο, λα βηψλνπκε θαη λα 

αλαζηνραδφκαζηε. Δίηε απηή ε ακθηβνιία αθνξά ζην αλ είκαζηε ή ληψζνπκε ειεχζεξνη, είηε ζην 

αλ απηά πνπ πηζηεχνπκε κπνξνχλ λα γίλνπλ πξάμεηο ή θαηαλνεηά απφ θάπνηνλ άιιν, απηφ δελ 

έρεη ηφζε ζεκαζία. Ζ ακθηβνιία ζα κπνξνχζε λα είλαη έλα πξψην βήκα πξνο ηελ ειεπζεξία. 

Δληνχηνηο, αθφκα θη φηαλ κηα ηδέα γίλεηαη πξάμε κέζα απφ έλαλ πίλαθα ή έλα βηβιίν, θαη κέζα 

απφ ηελ επηθνηλσλία, ν δεκηνπξγφο εμαθνινπζεί λα κέλεη αληθαλνπνίεηνο. Ζ αίζζεζε ηνπ 

αληθαλνπνίεηνπ δε ηνλ θαζειψλεη, αιιά ηνλ ζπξψρλεη ζηνλ θφζκν. πλερίδεη λα ακθηβάιιεη γηα 

ηνλ εαπηφ ηνπ: φζα δσγξάθηζε ή έγξαςε ηνλ αληηπξνζσπεχνπλ; Αλ ην έθαλε μαλά, ζα 

αθνινπζνχζε ηελ ίδηα δηαδξνκή; Σα ρξψκαηα θαη νη ζεκαζίεο απνδίδνπλ ην δηθφ ηνπ λφεκα; Ζ 

δηθή ηνπ πξαγκαηηθφηεηα κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηή απφ άιιεο ππάξμεηο; Με άιια ιφγηα, 

ρσξάεη ε δηθή ηνπ εμήγεζε ηνπ θφζκνπ ζηνλ θφζκν ησλ άιισλ; Μπνξεί λα γίλεη ζάξθα ηεο 

ζάξθαο ηνπ θφζκνπ; Ο θαιιηηέρλεο αλαξσηηέηαη δηαξθψο αλ ηαηξηάδεη ζε έλαλ θφζκν κέζα ζηνλ 

νπνίν θαιείηαη λα αλαδεηήζεη ηελ ειεπζεξία ηνπ, γη‟ απηφ θαη νη ζρέζεηο εμσηεξηθφηεηαο θαη 

εζσηεξηθφηεηαο, νξαηνχ θαη αφξαηνπ, πεξηγξακκάησλ θαη πεξηερνκέλνπ, αλαγθαηφηεηαο θαη 

ειεπζεξίαο, επηθάλεηαο θαη βάζνπο, νξζνινγηθφηεηαο θαη χθνπο, βξίζθνληαη θξπκκέλεο ή 

θαλεξέο ζε θάζε ζεκείν ηνπ έξγνπ. Καηά ηε γλψκε κνπ, φζν ε έθθξαζε θαζνξίδεη ηηο πξάμεηο 

καο, κπνξνχκε λα πηζηεχνπκε πσο είκαζηε ειεχζεξνη. ζν ν άλζξσπνο δηεθδηθεί ην δηθαίσκά 

ηνπ ζηελ ακθηβνιία, ηφηε ζα ζπλερίζεη λα εθθξάδεηαη δεκηνπξγηθά. Γηφηη, ηα δεκηνπξγήκαηα 

πνπ πξάηηεη ν άλζξσπνο δελ είλαη παξά ε πιηθή ζχζηαζε ηεο ειεχζεξεο έθθξαζήο ηνπ, έηζη 

φπσο πξφβαιε απ‟ ηηο ραξακάδεο ηνπ έλζαξθνπ θφζκνπ καο. 
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πκπεξάζκαηα 

Ζ θηινζνθία ηνπ Merleau-Ponty είλαη κηα θηινζνθία πνπ εθθξάδεη ηηο ηαιαληεχζεηο ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο. Μηα θηινζνθία πνπ ζην κέζν ησλ άθξσλ βξίζθεη ηελ ηζνξξνπία. ρη κε ηελ 

έλλνηα ηεο κέζεο ιχζεο, ηεο κε επηινγήο, αιιά κε ηελ κεξισπνληηαλή ζεκαζία: επηδηψθεη ηελ 

αλάδεημε ησλ ακθίδξνκσλ ζρέζεσλ. Οη κεηαηνπίζεηο δείρλνπλ ηελ φςε ησλ ακθίδξνκσλ 

ζρέζεσλ ππνθεηκέλνπ θαη θφζκνπ, εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ, εαπηνχ θαη άιινπ. Ή αθφκε, ηελ 

ακθίδξνκε ζρέζε ζθέςεσλ θαη ιέμεσλ, θαζψο νη ζθέςεηο δελ είλαη παξά άερεο ιέμεηο πνπ 

κεηαηξέπνληαη ζε εηπσκέλν λφεκα. Ή ηελ δηπιή ζρέζε ηνπ νξαηνχ κε ηηο αφξαηεο πηπρέο ηνπ, ην 

νπνίν καο πξνζθέξεη ηελ επηθάλεηα πξνθαιψληαο ηαπηνρξφλσο ην βιέκκα κνπ λα αλαδεηήζεη 

ηηο αφξαηεο δηζηάζεηο ηνπ. Απφ ηηο ζθέςεηο ζηηο ιέμεηο, απφ ην πξαγκαηηθφ ζην θαληαζηηθφ, απφ 

ην πξάγκα ζηελ ηδέα, απφ ηε ζησπή ζηνλ ήρν – θαη πίζσ -, φια δηεθδηθνχλ ην ζψκα κνπ. ην 

πέξαζκα απφ ην έλα ζην άιιν αλαδεηθλχεηαη, φρη κφλν ε παξνπζία κνπ, αιιά θαη ε ζπκκεηνρή 

κνπ, ζε έλαλ θφζκν πνπ δνλείηαη, έλαλ θφζκν ν νπνίνο είλαη νξίδνληαο θαη πεδίν δξάζεο ηελ 

ίδηα ζηηγκή. 

ηελ πνξεία ηεο εξγαζίαο επέζηξεθα δηαξθψο ζηα θείκελα ηνπ Merleau-Ponty, ειέγρνληαο 

ζειίδεο θαη πξνηάζεηο, θάζε θνξά πνπ λφκηδα πσο ζθφληαθηα ζε κηαλ επαλάιεςε ησλ ιφγσλ 

ηνπ. κσο δελ ππήξρε επαλάιεςε, αιιά κηα αίζζεζε νηθεηφηεηαο πνπ αλαδχεηαη απφ ην χθνο 

γξαθήο ηνπ, ζαλ λα εθηπιίζζεηαη έλαο δηάινγνο αλάκεζα ζηνλ θηιφζνθν θαη ηνλ αλαγλψζηε 

ηνπ. Δθείλν πνπ ν ίδηνο νλνκάδεη ζπλάληεζε, επηθνηλσλία, ζάξθα εθ ηεο ζάξθαο ηνπ θφζκνπ. 

Γπξνθέξλεη ηελ έλλνηα μαλά θαη μαλά, επηζηξέθεη, εκπινπηίδεη, εμεγεί εθ λένπ. πσο θάλεη ν 

θαιιηηέρλεο κε ην έξγν ηνπ, ην νπνίν ζεσξεί αηειέο, αθνχ ε ακθηβνιία δελ ηνλ αθήλεη, αιιά ηνλ 

ζπξψρλεη ζηελ αλαδήηεζε ηεο αιήζεηαο γηα ηε ζρέζε ηνπ κε ηνλ θφζκν. Πψο θηάλσ εγψ, θαη ν 

θαιιηηέρλεο, ζηελ αιήζεηα; Ζ απάληεζε πνπ δίλεηαη απφ ηνλ θηιφζνθν αλαθέξεηαη ζηελ πξάμε 

ηεο έθθξαζεο. 

Μηα ζεκαληηθή δηαπίζησζε γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ππάξρεη ην ππνθείκελν ζηνλ θφζκν 

θαη ζρεηίδεηαη κε ηα αληηθείκελα, είλαη ν ηξίηνο δξφκνο πνπ επηιέγεη ν Merleau-Ponty: 

απνξξίπηεη ην δπαδηθφ ζρήκα ππνθεηκέλνπ-αληηθεηκέλνπ, μεθεχγνληαο απφ ην νληνινγηθφ 

κνληέιν πνπ ζέιεη ηελ αλζξψπηλε χπαξμε λα πξνπνξεχεηαη θαη λα ξπζκίδεη ηα πάληα. Ο 

άλζξσπνο ππάξρεη ζπκκεηέρνληαο ζηνλ θφζκν, ρσξίο λα εμνπζηάδεη ηα πάληα, αιιά θαη ρσξίο λα 

αθήλεηαη ακέηνρνο ζε φζα ζπλαληά. Ζ θηινζνθία ηνπ Merleau-Ponty αλαιακβάλεη λα εμεγήζεη 

ηε ζρέζε ππνθεηκέλνπ-αληηθεηκέλνπ κέζα απφ ην ζρήκα ηνπ νξαηνχ θαη ηνπ αφξαηνπ. ηελ 

έθθξαζε ππάξρεη κηα ζπλερήο δηαδηθαζία αιιαγήο απφ ηελ επηθάλεηα ζην βάζνο θαη απφ ην 

βάζνο ζηελ επηθάλεηα. Θα κπνξνχζε ινηπφλ ε εθθξαζηηθή δεκηνπξγία λα θξηζεί σο ην 

κεζνδηάζηεκα γηα ηελ νπζηαζηηθή ζπλάληεζή καο κε ηνλ θφζκν, θαη ε ηέρλε λα ηδσζεί σο κηα 

θηινζνθία ησλ ρξσκάησλ. Ο θαιιηηέρλεο, φπσο είδακε, ραξαθηεξίδεηαη απφ κηαλ αβεβαηφηεηα 

ζρεηηθά κε ην απνηέιεζκα ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ, γηα ηνλ ηξφπν δειαδή πνπ εθθξάδεη ηελ 

ζπλάληεζή ηνπ κε ηνλ θφζκν.  

Ο Merleau-Ponty δίλεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά γηα ηνλ θφζκν: είλαη ηνπίν νξαηφ θαη θπζηθφ. 

ε κηα δεχηεξε αλάγλσζε, ν θφζκνο γηα ηνλ Γάιιν θηιφζνθν δνλείηαη, κεηαβάιιεηαη, θαζψο 

ραξαθηεξίδεηαη ρσξνρξνληθά, θαη είλαη ζάξθηλνο. Ο θφζκνο θαη εγψ ζπλαληηφκαζηε ζηηο πξψηεο 

κνπ αληηιήςεηο, σζηφζν ε επαθή έρεη δηάξθεηα. Ο θφζκνο κε θαιεί ζε κηα λέα ζπλάληεζε θάζε 

θνξά πνπ έλα εξέζηζκα, έλα ζεκείν, έλαο ήρνο ή έλα αληηθείκελν, κηα θηγνχξα ή έλα θελφ, κε 

θαινχλ ζε κηα επηζηξνθή. Ζ ζρέζε κνπ κε ηνλ θφζκν είλαη κηα ζρέζε αλνηρηή, ρσξίο φξηα, ε 

νπνία ζπκπιεξψλεηαη δηαξθψο, αλαλεψλεηαη, εκπινπηίδεηαη. Θα κπνξνχζε λα ππάξμεη 
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αληηζηνηρία θφζκνπ θαη έξγνπ ηέρλεο. πσο θαη ζηνλ θφζκν, ζην έξγν ηέρλεο κέλεη πάληα θάηη 

λα ζπκπιεξσζεί. Σν έξγν δειψλεη ην πξαγκαηηθφ, έρεη κηαλ νξαηή φςε, αφξαηεο δηαζηάζεηο θαη 

δηάξθεηα. Ζ αληίιεςή (κνπ), σο ελέξγεκα, δελ κπνξεί λα ππάξμεη έμσ απφ ηνλ θφζκν, ην ζψκα 

κνπ ππάξρεη γηα λα ηνλ θνηηά, γηαηί φζα βιέπεη ζηνλ θφζκν κε ζέηνπλ ζε θίλεζε, κνπ δίλνπλ 

ψζεζε γηα έθθξαζε θαη επηθνηλσλία. Κνηηψληαο ηνλ εαπηφ κνπ κέζα ζηνλ θφζκν αλαθαιχπησ 

ηηο δηάθαλεο φςεηο ηνπ, εληνπίδσ ηα θνηλά ζεκεία ηεο χπαξμήο κνπ θαη ηνπ θφζκνπ, θαη κέζσ 

ηεο δηθήο κνπ έθθξαζεο γίλνκαη ζάξθα ηεο ζάξθαο ηνπ.  

Ζ αληίιεςε γίλεηαη γηα ηνλ Merleau-Ponty ην εξγαιείν πνπ επηβεβαηψλεη ην βίσκα, απηή ζα 

κνπ δψζεη ηελ πξψηε εκπεηξία, ζα αλαδείμεη ην λφεκα θαη, ελ ηέιεη, ζα κε νδεγήζεη ζηελ 

έθθξαζε. Δίλαη κηα ιεηηνπξγία ζσκαηηθή, ρξεηάδεηαη ηηο αηζζήζεηο, ηελ δπλαηφηεηα θηλήζεσλ, 

ηελ νξαηή φςε ηνπ ζψκαηνο – θαη ηελ αφξαηε θχζε ηνπ. Ζ αληίιεςε αθνξά ζε έλα ζψκα ην 

νπνίν θηλείηαη θαη ππάξρεη: δξα κέζα ζηνλ θφζκν. Ο Merleau-Ponty γξάθεη «θάζε αληίιεςε, 

θάζε πξάμε [πνπ] ηελ πξνυπνζέηεη, ελ νιίγνηο θάζε αλζξψπηλε ρξήζε ηνπ ζψκαηνο είλαη ήδε 

πξσηνγελήο έθθξαζε»
921

. Πξσηνγελήο, γηαηί, ελψ θάζε λέν θνίηαγκα κπνξεί λα εκπεξηέρεη ηα 

πξνεγνχκελα, εληνχηνηο δίλεη θάηη θαηλνχξην, γηαηί ν νξίδνληαο αιιάδεη, ν ρσξνρξφλνο είλαη 

ξεπζηφο. Ζ αληίιεςε είλαη ην αλάκεζα, ζηε ζρέζε κνπ κε ηνλ θφζκν, θαη ηελ ίδηα ζηηγκή ην 

κέζνλ γηα λα θηάζσ ζηελ έθθξαζε. Με απιά ιφγηα, είλαη ε απφδεημε πσο δελ είκαη απιψο έλα 

ππνθείκελν πνπ ζθέθηεηαη, αιιά δσ εμίζνπ κε ην ζψκα κνπ κέζα ζηνλ θφζκν   ֗  θαη κάιηζηα έλα 

ζψκα ζχλζεην. 

Δηπψζεθε πνιιέο θνξέο πσο είκαη έλα ππνθείκελν κε δηπιή θχζε, πσο είκαη νξψλ-βιέπσ ηνλ 

θφζκν γχξσ κνπ, ηνπο άιινπο, ηα πξάγκαηα, φ,ηη κε πεξηβάιιεη-, θαη ηελ ίδηα ζηηγκή είκαη 

νξαηφο απφ ηνλ θφζκν κέζα ζηνλ νπνίν ππάξρσ, νξαηφο απφ ηνπο άιινπο θαη -ην πην 

ζεκαληηθφ-, νξαηφο απφ ηνλ ίδην κνπ ηνλ εαπηφ. Βιέπσ ηνλ εαπηφ κνπ ζηηο απνθξίζεηο ησλ 

άιισλ, ή φηαλ αξλνχκαη λα απαληήζσ ζε κηα δηθή ηνπο εξψηεζε κε αληηθξίδσ ζηηο αληηδξάζεηο 

ηνπο. Βιέπσ επίζεο ηνλ εαπηφ κνπ ζε έλα παιηφ κνπ θείκελν, ή ζηηο πξάμεηο ηνπ παξειζφληνο 

πνπ αλαδχνληαη ζην παξφλ. Βιέπσ, αθφκε, ηνλ εαπηφ κνπ ζηνλ θαζξέθηε, μεθάζαξα νξψλ θαη 

νξαηφ ζεκείν ηελ ίδηα ζηηγκή. Πην έληνλν φκσο είλαη ην θνίηαγκα ζηνλ αλαζηνραζκφ, φηαλ νη 

ζθέςεηο κνπ απαληνχλ κε ζθέςεηο, φηαλ νη ιέμεηο δελ είλαη αθφκε έηνηκεο λα γίλνπλ ήρνο θαη 

πεξηθέξνληαη, πνιιαπιαζηάδνληαη ή δηαθεχγνπλ. Ο αλαζηνραζκφο ζηνλ Merleau-Ponty, φπσο νη 

ηδέεο θαη ην θαληαζηηθφ, δελ πεγάδνπλ απφ ηε λφεζε, αιιά απφ ην πξαγκαηηθφ, ηνλ θφζκν, απφ 

ην νξαηφ θαη αληηιεπηφ λφεκα. Γηα λα πεξάζσ απφ ηνλ αλαζηνραζκφ ζηελ έθθξαζε ε πνξεία 

έρεη σο εμήο: αληηιακβάλνκαη θάηη εμσηεξηθφ πξνο ην ζψκα κνπ - ίζσο εληνπίδσ θνηλά ζεκεία 

κε ηελ πξψηε κνπ αληίιεςε -, ην θαηαθηψ αξρηθά κέζσ ησλ αηζζήζεσλ, βησκαηηθά, έηζη γίλεηαη 

θνκκάηη ηνπ εαπηνχ κνπ. Σν νηθεηνπνηνχκαη, ηνπ δίλσ κηα γισζζηθή κνξθή θαζψο ην ζθέθηνκαη 

θαη, ηέινο, κηιψ γηα εθείλν, εθθξάδσ ηε ζπκκεηνρή κνπ ζηε ζάξθα ηνπ θφζκνπ. Ο 

αλαζηνραζκφο κε νδήγεζε ζηελ πίζσ φςε: ν αλαζηνραζκφο γηα ην νξαηφ. Μηα 

εζσηεξηθεπκέλεεμσηεξηθφηεηα, έλα νξαηφ ζηε δεπηέξα, ή αιιηψο έλα νξαηφ πνπ έγηλε βίσκα θαη 

θαλεξψλεη ηελ αφξαηε φςε ηνπ θφζκνπ, ε νπνία γηα κέλα αλήθεη πιένλ ζηα νξαηά, παίξλεη 

κνξθή κέζσ ηεο γιψζζαο. Πάκε έλα βήκα παξαθάησ: αθνχ είδα θάηη πνπ κέρξη ηελ 

πξνεγνχκελε ζηηγκή ήηαλ αφξαην, πψο αληηδξψ; Ο Merleau-Ponty απαληά κε κεγάια γξάκκαηα: 

                                                           
921

Ζ πξψηε εθείλε πξάμε πνπ ζέηεη ζε θίλεζε ηελ έθθξαζε α) ζπγθξνηεί ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ ζεκείσλ σο 

κνλάδσλ θαη φρη σο ζχλνιν έηνηκσλ ζεκείσλ, β) κέζα ζηα ζεκεία, ζηνλ ηξφπν πνπ απηά ηαηξηάδνπλ θαη ππάξρνπλ 

κεηαμχ ηνπο, εδξάδεηαη ην εθθξαδφκελν, γ) πξνζδίδεη λφεκα ζε απηφ πνπ κέρξη ηψξα δελ είρε θαη δ) δελ παχεη λα 

έρεη ζεκαζία άκα πιένλ έρεη εθαξκνζηεί αιιά εθείλε αθξηβψο ηε ζηηγκή απνθηά κηα ζέζε ζηνλ θφζκν (βι. M. 

Merleau-Ponty, Σεκεία, φ.π., ζ.107). 
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εθθξαζηηθά. Ζ έθθξαζε ηνπ νξαηνχ ζα κε νδεγήζεη ζηελ ειεπζεξία. Κάλσ έλα βήκα πξνο ηελ 

ειεπζεξία ζε θάζε πξνζπάζεηά κνπ (ε νπνία ελέρεη λφεκα) λα κηιήζσ γηα ηε ζρέζε κνπ κε ηνλ 

θφζκν. Χζηφζν, ε επηζπκία γηα έθθξαζε θάπνηεο θνξέο δειψλεη άξλεζε απέλαληη ζην νξαηφ, 

φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ αθεξεκέλε ηέρλε, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ν Merleau-Ponty, ή ζηε 

ζησπή. Σν ζεκαληηθφ βξίζθεηαη ζηελ εμήγεζε ηνπ θηινζφθνπ, θαη είλαη απηφ πνπ έγξαςα ζηελ 

αξρή: πξφθεηηαη γηα κηα θηινζνθία ησλ ηζνξξνπηψλ: ε άξλεζε δελ κεδελίδεη, δελ ελαληηψλεηαη 

ζην πξαγκαηηθφ, αιιά είλαη κηα άιιε φςε ηνπ βηψκαηνο. Δίλαη ε ζηάζε πνπ θξαηά ην ελζψκαην 

ππνθείκελν κέζα ζηνλ θφζκν: δελ θαηαθάζθεη ην νξαηφ, αιιά αξλείηαη απηφ πνπ θαίλεηαη, 

εθείλν πνπ βιέπεη εθείλε ηε ζηηγκή θαη, κέρξη λα βξεη ηελ δηθή ηνπ αιήζεηα, εκκέλεη ζηελ 

άξλεζε. ρη ηνπ θφζκνπ ελ γέλεη, αιιά ηνπ δηθνχ ηνπ εθήκεξνπ νξαηνχ θφζκνπ.  

Ζ αιήζεηα, φπσο ην έξγν ηέρλεο αιιά θαη ν ίδηνο ν θφζκνο, δελ έρεη ζηέξεα πθή: είλαη 

πξνζσπηθή θαη ηαπηφρξνλα ξεπζηή, γηαηί ελνηθεί ζηνλ ρσξνρξφλν φπσο θαη ζην ζψκα κνπ, ην 

νπνίν επίζεο αιιάδεη. Ζ εθθξαζηηθή πξάμε καο βνεζά λα δψζνπκε κνξθή ζε απηφ πνπ εκείο 

βιέπνπκε ζηνλ θφζκν, απηφ πνπ αλαδχεηαη απφ ην βάζνο ηεο ζρέζεο καο καδί ηνπ. Με ιίγα 

ιφγηα, απηφ πνπ θάλεη ε έθθξαζε είλαη λα δίλεη έληαζε ζην βίσκα, γηαηί ε δεκηνπξγία επηδηψθεη 

ηελ επαλάιεςε, ηελ επηζηξνθή ζηα πξάγκαηα, ην μαλαθνίηαγκα ηνπ νξαηνχ. Έηζη θηάλνπκε ζηε 

δηθή καο αιήζεηα. Πψο φκσο ζπλππάξρνπκε κε ηνπο άιινπο, αθνχ δελ ππάξρεη κία θαη κφλε 

αιήζεηα γηα φ,ηη καο πεξηβάιιεη; Ο Merleau-Ponty απαληά: έρνπκε έλα θνηλφ ζεκείν αλαθνξάο, 

ηνλ θφζκν, θαη έηζη ζηξέθεηαη ζηελ ηέρλε γηα ηηο εμεγήζεηο ηνπ. Ζ ηέρλε – ε ινγνηερλία, ε 

δσγξαθηθή, ε θσηνγξαθία, ε γιππηηθή, ν θηλεκαηνγξάθνο, ε πνίεζε – απνβιέπνπλ ζηνλ θφζκν, 

ή, θαιχηεξα, ζηηο ακέηξεηεο, πνιχρξσκεο δηαζηάζεηο ηνπ. θεθηείηε ηε ιέμε «δέληξν», κπνξεί 

λα δσγξαθηζηεί απφ εθαηφ αλζξψπνπο κε εθαηφ δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. Σν λφεκα φκσο 

αλαδχεηαη, ην δέληξν έρεη πάξεη κνξθή κέζα απφ ηα ρξψκαηα, ηα πεξηγξάκκαηα, ηελ έληαζε, ην 

θσο, ή αθφκε απφ ηελ αθαίξεζε απηψλ ησλ ζηνηρείσλ. Ζ θνηλή εκπεηξία κπνξεί, κέζσ ηεο 

έθθξαζεο, λα πάξεη ππνθεηκεληθή κνξθή, ρσξίο λα απνρσξίδεηαη κηαλ αιήζεηα ηνπ θφζκνπ. Δθεί 

εληνπίδεηαη ε ζπλάληεζε ηνπ θαιιηηέρλε κε ηνλ ζεαηή ηνπ, εθεί εληνπίδεηαη επίζεο ε ζπλάληεζε 

ηεο ζάξθαο καο κε ηε ζάξθα ηνπ θφζκνπ. ηαλ ν νξαηφο, γηα ηνλ θαιιηηέρλε, θφζκνο κπνξεί λα 

γίλεη θαη ζηα δηθά κνπ κάηηα νξαηφο, κέζσ ηεο δηθήο ηνπ έθθξαζεο θαη ηεο δηθήο κνπ 

αληίιεςεο, ηφηε ε επηθνηλσλία έρεη επηηεπρζεί, ην λφεκα έρεη κεηαηνπηζηεί. Ο Merleau-Ponty 

ζην ΟΑ γξάθεη γηα κεηάθξαζε, απηφ ζεσξψ πσο δίλεη ηελ εμήγεζε πνπ αλαδεηάκε. Ο θάζε έλαο 

κεηαθξάδεη ηα λνήκαηα ηνπ θφζκνπ, ηε δηθή ηνπ επηζηξνθή ζηα πξάγκαηα, θαη ζηελ πξάμε ηεο 

έθθξαζεο ην λφεκα πεξλά απφ ηνλ έλαλ ζηνλ άιιν. ηε γιψζζα θαηαθηηέηαη ε επηθνηλσλία, 

φπνηα κνξθή θαη αλ έρεη απηή. 

πκπεξαζκαηηθά, ν θφζκνο κε σζεί ζηελ έθθξαζε. Κνηηψληαο ηνλ θφζκν, δελ κπνξψ παξά 

λα ζέισ λα κηιήζσ γη‟ απηφ πνπ βιέπσ. Καη φηαλ κηιψ γηα ην νξαηφ, ε επηζπκία γηα δηάινγν 

γίλεηαη πην έληνλε, πξνζδνθψ κηα λέα επαθή ε νπνία ζα δψζεη θάηη θαηλνχξην, θαη ζηελ νπνία 

απζφξκεηα δίλσ θάηη απφ κέλα. Απζφξκεηα, γηαηί ε ζρέζε είλαη ακθίδξνκε: δελ ειέγρσ φζα κε 

πεξηβάιινπλ, ηελ δηάξθεηα ή ηνπο άιινπο. Δθθξάδνκαη, ελ ηέιεη, γηα λα επηθνηλσλήζσ κε ηνλ 

θφζκν, ηνπο άιινπο θαη ηνλ εαπηφ κνπ. Καη αθνχ ε έθθξαζε είλαη πξάμε ζσκαηηθή, ηφηε είλαη 

ρξνληθή. Κάζε πξνζπάζεηα γηα έθθξαζε θέξεη θάηη απφ ην παξειζφλ, ηελ πξψηε ζπλάληεζε, ε 

νπνία εληζρχεηαη απφ ην παξφλ θαη ζέιεη λα γίλεη πξάμε. ηαλ αληηιεθζψ θάηη θαηλνχξην ή έλα 

μαλά ηδσκέλν ζεκείν ζηνλ θφζκν, ζην νπνίν φκσο ηψξα βιέπσ θάηη αθφκα, ε έθθξαζε ζα γίλεη 

αλάγθε. Απηφ ην λέν θνίηαγκα κε θαιεί ζηελ απηνέθθξαζε, γηαηί ελέρεη κηαλ αιήζεηα ηνπ 

θφζκνπ -πνπ (σζηφζν)δελ είλαη κφλν δηθφο κνπ. Δθθξάδνληαο ηηο ζθέςεηο κνπ, ηηο νξαηέο κνπ 

αλαθαιχςεηο, εθθξάδσ ηνλ ίδην ηνλ θφζκν, ηνπ νπνίνπ απνηειψ κέξνο. πσο εχζηνρα αλαθέξεη 
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ν Merleau-Ponty, ε έθθξαζε είλαη αλαπλνή, κηα ακθίδξνκε θπζηθή θίλεζε, κηα δηαδξνκή απφ 

κέζα πξνο ηα έμσ θαη ην αληίζηξνθν. Κάζε εηζπλνή κνπ δίλεη, θάζε εθπλνή επηζηξέθεη, θάζε 

εηζπλνή κε θεξδίδεη, κε θάζε εθπλνή θαλεξψλνκαη. Υσξίο ηελ έθθξαζε ν άλζξσπνο είλαη 

λεθξφο, ράλεη ηελ επαθή ηνπ κε ηνλ θφζκν, απνκαθξχλεηαη απφ θάζε είδνπο επηθνηλσλία, παχεη 

λα ζπκκεηέρεη ζηε ζάξθα ηνπ θφζκνπ, θαη, ελ ηέιεη, απνθφπηεηαη απφ ηελ αιήζεηα ηνπ, απφ θάζε 

πιεζίαζκα ζηελ ειεπζεξία. ηελ ειεπζεξία θηάλσ φηαλ έρσ θαηαθέξεη λα θαηαλνήζσ ηε δηπιή 

θχζε ηνπ ζψκαηφο κνπ, ηε δπλαηφηεηα λα είκαη έμσ απφ ην ζψκα κνπ θαη κέζα ζε απηφ ηελ ίδηα 

ζηηγκή, θαζψο θαη ην πιενλέθηεκα λα αλήθσ ζηνλ θφζκν, αιιά θαη εθείλνο λα αλήθεη ζε κέλα. 

ηελ Ακθηβνιία ηνπ Cézanne ν θφζκνο καο θαιεί, ηνλ θαζέλα ρσξηζηά, λα θέξνπκε ζηελ 

επηθάλεηα ηνλ θαιιηηέρλε πνπ θξχβνπκε κέζα καο θαη λα θηάζνπκε ζηελ ειεπζεξία ˙ καο θάλεη 

λα πηζηεχνπκε πσο ε έθθξαζε είλαη ν αλαγθαίνο ζπληειεζηήο δφκεζεο ηεο ειεπζεξίαο. Απφ ηελ 

αληίιεςε ζηελ έθθξαζε, απφ ηνλ θφζκν ζηνλ εαπηφ, απφ ην νξαηφ ζην αφξαην, ην ζψκα κνπ 

κεζνιαβεί. ηηο κέξεο καο, ε επηινγή ηεο ελδηάκεζεο ιχζεο ραξαθηεξίδεηαη „δηπισκαηία‟, θαη 

ζπλήζσο ν φξνο απηφο πξνθαιεί αξλεηηθή αίζζεζε. Ίζσο γηαηί ε επηινγή ελφο εθ ησλ δχν πφισλ 

ζε θαηαηάζζεη ζηνπο „ζπλεηδεηνπνηεκέλνπο‟ θαη απηφ ζπλεπάγεηαη παγησκέλεο δνκέο θαη 

αληηιήςεηο, νη νπνίεο δχζθνια γθξεκίδνληαη. ηελ κεξισπνληηαλή θηινζνθία φκσο, δελ ηίζεηαη 

δήηεκα επηινγήο. Ο Merleau-Ponty δελ θέξεηαη δηπισκαηηθά, δελ επηιέγεη λα είλαη ηαπηφρξνλα 

ππαξμηζηήο θαη ηδεαιηζηήο, αιιά θηηάρλεη, ζηα πξφηππα ηεο θαηλνκελνινγίαο κηα αηζζεηηθή 

νληνινγία. Γελ αλαδεηά ηελ Αιήζεηα, θαη σο άιινο Αξρηκήδεο θσλάδεη «Δχξεθα!», αιιά 

αλαζηνραδφκελνοδεκηνπξγεί  ֗  θαη απηή ε δεκηνπξγία δελ απνξξίπηεη, δελ αξλείηαη, αιιά 

παξνπζηάδεη ην δηθφ ηνπ χθνο, φπσο νη θαιιηηέρλεο νη νπνίνη δεκηνπξγνχλ επηζπκψληαο λα 

θαηαθηήζνπλ ηνλ ρξφλν. 
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Conclusion 

The philosophy of Merleau-Ponty is a philosophy of balances. Not in the sense of finding the 

middle ground, of not choosing, but rather in the merlopontian sense: it attempts to promote the 

idea of bidirectional relationships. The transitions/ shifts indicate the bidirectional relationship 

between the subject and the world, of the internal and the external, of the self and the other. 

More still, (they indicate) the bidirectional relationship between thoughts and words, considering 

that thoughts are not but silent words which transform into voiced meaning. Or the dual 

substance of the visible, which provides the primary site/the foundation, all the while inviting my 

sight to seek for its invisible dimensions. From thoughts to words, from reality to fantasy, from 

the thing to the idea, from silence to sound – and vice-versa – everything claims my body. Not 

only is my presence revealed during such a transition from the one to the other, but also my 

participation to a world that is constructed; a world that is realised as the horizon/destination and 

the context/field for/of action at the same time.  

Throughout this work, I kept returning to Merleau-Ponty‟s texts, cross-referencing page 

numbers and sentences, wheneverI felt that I committed myself to the act of repeating his words. 

But, there was no repetition, rather a sense of familiarity which derives from his way of writing, 

as if a dialogue was occurring between the philosopher and his reader. What he himself defines 

as a meeting, communication, flesh of the flesh of the world. He revisits the notion again and 

again, he returns, enriches it, explains it once more. How dowe arrive, the artists and I, to the 

truth? The answer given by the philosopher refers to the act of expression.  

Merleau-Ponty elects a third way to talk about objects, and this serves as an important 

realisation of how the subject exists in the world: he debunks the subject-object duality, escaping 

at the same time from the ontological model which suggests the superiority of human existence 

and its regulatory force upon everything. The man exists whilst part of the world, without 

governing everything, but also without remaining uninvolved to whatever he encounters. The 

philosophy of Merleau-Ponty endeavours to explain the relationship between subject-object 

through the notion/construct of the visible and the invisible. The expression consists of a 

continuous process of transformation from the surface/ exterior to the core/ interior and from the 

interior to the exterior. The act of expression could, therefore, be regarded as the interval point to 

our encounters with the world, and art as a philosophy of colours. The artist, as argued, 

experiences uncertainties with regards to the object of his creation; that is, in relation to the way 

he expresses his encounters with the world. 

Merleau-Ponty describes the world in the following way: it is a terrain both visible and 

natural. On a second thought, the world, for the French philosopher, vibrates, changes, since its 

nature is both time-related and carnal. The world and I meet during my first perceptions, 

however such an encounter has duration. The world calls me for anew encounter each time a 

stimulus, a sign, a sound or an object, a silhouette or a vacuum space asks for my return. My 

relationship with the world is a non-restrictive one, one with no boundaries, which continually 

completes, renews, and enriches itself. There could exist a parallel relationship between the 

world and art: there is always a part of art that remains to be completed, which suggests what is 

real, it has a visible aspect, invisible dimensions and duration. We conclude that, my perception 

cannot exist outside of the world, my body exists to inspect, because whatever observes in the 

world put me into motion, provide me with the impulse to express and communicate. Looking at 
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myself through the world I discover the transparent sides of it, I trace the similarities between my 

existence and the world, and through self-expression I become flesh of its flesh.  

Perception becomes for Merleau-Ponty an instrument/tool through which he confirms the 

experience; it is it that will provide me with my first experience, it will show me the meaning of 

essence and, ultimately, it will guide me to expression. It is a physical function; it needs the 

senses, the act of movement, the visible aspect of the body – and its invisible nature. Perception 

is relevant to a body that moves, and exists, acts within the world. Merleau-Ponty writes “[if in 

English put in exact quotes] each perception, each act [with which] it is implied, in short every 

humane use of the body, is already a primal expression”. Primal because, whilst any new sight 

might include the previous ones, it nevertheless provides something new, since the horizon 

changes, the space-time is fluid. Perception is what lies in between my relationship with the 

world, and at the same time it is the medium with which I can reach expression. In simple words, 

it is the proof that I am not merely a subject that thinks, but rather I live as my body exists within 

the world and, importantly, a complex body.  

It has been stated many times that I am a subject of a dual nature, that is, I am a spectator/ 

observer/viewer – I see the world around me, the others, the objects, whatever surrounds me – 

and at the same time I am visible to the world within which I exist, visible to others and from 

others and – above all – visible to myself. I see myself through other people‟s expressions, or 

when I refuse to answer to one of their questions I see myself in their reactions. I also see myself 

in an old text of mine, or in my past actions that transfer themselves to the present. I also see 

myself in the mirror.  

Even more intense is the look towards reflection, when my thoughts answer to me with 

thoughts, when words are not yet ready to be transformed into sound and wonder around, they 

multiply or escape (my mind). Reflection for Merleau-Ponty, just like ideas and the imaginative, 

do not derive from the cognitive but rather from what is real/ reality, the world, from the visible 

and the perceptive meaning. In order to transit from reflection to expression, the road forward is 

as follows: I perceive something external to my body – I might identify commonalities with my 

first perception – I concur it primarily with my senses, experientially, and so it becomes part of 

myself. Iappropriateit, I give it a linguistic shape whilst I think about it, ultimately, I talk about it, 

I express my participation to the flesh of the world. Reflection drove me back to the sight, a 

perception for the visible. An internal exteriority, a visible to square, or else a visible that 

became an experience and shows the invisible side of the world, one that, to me, it eventually 

belongs to the visible, it gains its shape through language.  

Let us take this a step further: how do I act/ re-act once I have seen something that was up 

until the ultimate moment visible? Merleau-Ponty answers in capital letters: with expression. The 

expression of the visible will guide me to freedom. I move a step closer to freedom on every 

attempt/ each time I try, which contains meaning/ essence, to talk about my relationship with the 

world. However, my desire for expression sometimes denotes the denial of the visible, in the 

case of abstract art, for instance, as Merleau-Ponty mentions, or in the case of silence. The most 

important (concept) lies in the way it was explained by the philosopher, and it is what I have 

referred to at the beginning; it concerns the philosophy of balances: denial does not eliminate, it 

does not contradict what is real, but rather it isjust another side of the same experience. It is the 

construct that keeps the internalised subject into the world, it does not respond/reply/answer to 
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the visible, but it denies that which appears, what it sees at that very moment and, until it finds its 

own truth, it maintains its denial. Not necessarily of the world per se, but rather of its own world.  

Truth, just like a piece of art and the world, is not solid: it is both person and fluid at the same 

time, because it resides in the space-time, just like my body, which changes as well. The act of 

expression helps us to shape what we see in the world, what emerges out from the dawns of our 

relationship with it, in other words, what expression does is to intensify our lived experience, 

because creation yearns for repetition, for the return to the status quo, for re-seeing the visible. 

This is how we arrive at our own truth. But, how do we exist with the others, considering that 

there is no sole truth for whatever surrounds us? Merleau-Ponty answers: we have a common 

point of reference; the world, and so he turns to art to explain his thoughts.  

Art – or literature – painting, photography, sculpturing, the film industry, poetry – look 

towards the world, or better, to its countless, colourful dimensions. Think about the word „tree‟, 

it can be drawn by a hundred people in a hundred different ways. However, the meaning/essence, 

however evolves anyway, the tree is enlivened by the colours, the outlines, the saturation, the 

light or even by eliminating those aspects. Through expression, collective experience can gain a 

subjective substance, without disassociating from the single truth of the world. It is there where 

the meeting of the artist and the audience occurs, it is also where the meeting of our flesh meets 

the flesh of the world.  

When the visible, to the artist, world can also become visible to my own eyes, through its own 

expression and my own perception, then communication has been achieved, the essence has been 

transposed. In VI, Merleau-Ponty writes about interpretation, this, I believe, provides the answer 

that we seek for. Each one of us interprets the meaning of the world, his own return to the status 

quo, and during the act of expression, the meaning moves from one to the other. Communication 

concurs with the language, whatever substance/ dimension the later might have.  

It can be concluded that the world encourages my expression. As I look at the world I cannot 

but wanting to talk about that which I am looking at. And as I talk about the visible, the drive for 

a dialogue intensifies, I look forward to a new encounter, which will provide me with something 

new and to which I unintentionally I give something of me. Unintentionally, because this 

relationship is bidirectional, I do notcontrol whatever surrounds me, its duration or the other 

participants. Ultimately, I express myself, so that I can communicate with the world, the others 

and myself. And given that expression is a physical act, then it is time-related. Every attempt for 

expression carries with it something from the past, the first encounter, which is strengthened by 

the present and endeavours to transform itself into action. When I become aware of something 

new or something familiar to it, which I now see something new, expression will become a 

necessity. This new sight drives me to self-expression, because it controls a truth of the world – 

which is not only mine. Whilst I express myself, my visible discoveries, I express the world 

itself, which I form part of it. As Merleau-Ponty lucidly remarks, expression is respiration, a 

two-way natural movement, a way that starts from the inside out and vis-versa. Each inhalation 

allows in, each exhale returns to the outer, each inhalation wins me over, with each exhalation I 

reveal myself. Without expression, man would be dead, he loses the touch with the world, he 

moves away from any type of communication, he ceases to participate to the flesh of the world 

and, ultimately, he disassociates from his/it truth, from each encounter with freedom. I reach 

freedom once I have managed to understand the dual nature of my body, the ability to be outside 
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of my body and inside of it at the same time, and also the advantage of belonging to the world, 

and to own it as well.  

In Cézanne‟s Doubt, the world calls for us, each of us individually, to free the artist we have 

inside; it encourages us to believe that expression is an essential tool for the construction of 

freedom. From perception to expression, from the world to the self, from the visible to the 

invisible, what exists in between is my body. Nowadays, the choice of selecting the middle 

ground can be seen as „diplomacy‟, and usually this term has negative connotations. This might 

be because the act of choosing between two poles/ alternatives can categorise you to those who 

are regarded as „conscious‟ and this leads to outmoded structures and ideals, which can hardly be 

deconstructed. In the merlopontian philosophy, however, there is no such issue with regards to 

choice. Merleau-Ponty does not act in a diplomatic way, he does not choose to simultaneously be 

existentialist and ideologist, but rather he furnishes the architype of phenomenology with 

aesthetic ontology. He does not seek for the Truth nor does he shouts out „Eurika‟ as if he was 

another Archimedes, but rather, while he ponders, we creates; and thiscreation does not reject, 

doesnot refuse, but he presents his own personality, just as the artists who createhaving in mind 

the desire to concur the world.  
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