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MERLEAU-PONTY

IDEER

weekendavisen

Filosoﬁ. I samtiden stod Maurice Merleau-Ponty i skyggen af Jean-Paul Sartre. Men i dag overskygger Merleau-Ponty
ﬁlosofkollegaen med sine originale reﬂeksioner over betydningen af kroppen, sansningen og den måde, vi oplever verden på.

Jeg kropper, altså er jeg
Af JENS QVESEL
Cand.mag., diplômé d’études
approfondies (DEA) i ﬁlosoﬁ
Chefkonsulent
I år er det 100 år siden, franskmanden Maurice Merleau-Ponty blev
født. Han indskrev sig i kongerækken af store franske ﬁlosoffer, men
selvom han var ﬁlosof, var det ikke
tænkningen, der optog ham mest.
Tværtimod. Kroppen var MerleauPontys ﬁlosoﬁske mærkesag.
Merleau-Ponty var ven med
Jean-Paul Sartre, men ﬁk ikke
samme opmærksomhed. Dels
gjorde han det ikke som bohème
på cafeerne på Saint-Germaindes-Prés og gav sig ikke af med
spektakulære politiske aktiviteter,
men brød i stedet med Sartres
hard-liner-marxisme. Dels havde
Merleau-Ponty ikke en skønlitterær produktion, der gjorde ham
kendt af det brede publikum.
Måske fordi han var mere genert
og tilbageholdende i den offentlige
debat; måske på grund af hans
følsomhed; eller måske fordi han
allerede døde som 53-årig, har
hans gennembrud ladet vente på
sig, men i dag spiller hans ﬁlosoﬁ
en betydelig rolle i fagﬁlosoﬁske
miljøer og også blandt sundhedsprofessionelle, læringsforskere,
kunstnere og arkitekter.
Merleau-Pontys originalitet
beror på hans reﬂeksioner over
betydningen af kroppen, den sansning, som knytter sig til den, og
den måde, vi oplever verden på.
Merleau-Ponty interesserede sig
for, hvordan mennesker opfatter
rummet, omgivelser og redskaber.
Han videreudviklede Edmund
Husserls fænomenologi ved at
fremhæve kroppen og den korporlige væren-i-verden som ﬁlosoﬁsk
afsæt. Bevidstheden var sekundær
til det.
Merleau-Ponty foretog studier af
børns læring og af hjerneskadede
personers motorik, og han inddrog
adfærdspsykologiske undersøgelser. På den baggrund sandsynliggjorde han, at kroppen allerede
har sanset og skabt mening, før reﬂeksion ﬁnder sted. Den kropslige
erfaring er derfor mere oprindelig.
Forståelsen af for eksempel en
kube i rummet skabes ifølge rationalisterne med René Descartes
i spidsen ved at udlede sansedata
gennem geometri og fysik: rumfang, vægtfylde, placering osv. Men
i Merleau-Pontys optik er denne
erkendelse abstrakt i forhold til den
mere oprindelige erfaring: at man
faktisk kan gå rundt om kuben,
løfte på den og mærke massen,
fordi man har en krop. Kroppen er
altings mål.
Med denne kanonisering af
kroppen indleder Merleau-Ponty
et opgør med sine franske aner
i den metafysiske tradition. Descartes’ mekaniske beskrivelse af
forholdet mellem sjæl og legeme
bliver afmonteret; der er ikke to
uafhængige substanser. Legeme
og bevidsthed bliver opløftet i en
syntese, så vi snarere er ét med os
selv, i kraft af vores kropslighed. Vi
er én aktiv, handlende, erfarende
og levet krop.
I stedet for Descartes’ Cogito:

»Jeg tænker, altså er jeg«, antager
Merleau-Ponty et andet perspektiv,
der lyder: »I kraft af min krop kan
jeg«. Det er på grund af kroppen,
man har identitet og eksistens.
Det er på denne vis Merleau-Ponty
vender sig mod dualismen, som
også gennemsyrede Sartres eksistentialisme.
Filosoﬁen løber tør for ord til
at beskrive denne nye erkendelsesform, men man kan med en
omskrivning af Descartes’ Cogito,
udtrykke menneskets væren-iverden med et nyt begreb: Jeg
kropper, altså er jeg – der er tale
om et personligt perspektiv som
opleves og sanses, når man handler
og håndterer verden. Parallellen
er kunstmalerens kompetence til
at opdage og afbilde nye meningsdimensioner ved genstandene.
Kroppen er ifølge Merleau-Ponty
som et kunstværk, der rummer en
mangfoldighed af mening, der ligger åben for fortolkning.
DETTE nye menneskesyn har
tilført psykologien nye perspektiver: eksempelvis skriver MerleauPonty i sit berømte essay, »Filmen
og den nye psykologi«, at »psykologien begyndte først at udvikle
sig den dag, den gav afkald på sjællegeme-distinktionen ... Vi lærte
intet om stemning, så længe vi begrænsede os til at måle åndedrætsfrekvensen eller hjerterytmen ved
vrede, men først når vi prøvede at
gengive den kvalitative og usigelige
nuance ved den levede vrede. At
skabe en psykologi om vrede er at
søge at fæstne vredens mening, at
spørge sig, hvad dens funktion er i
et menneskes liv, og hvilket formål
den på en eller anden måde tjener.«
Med udtrykket den levede krop
vil Merleau-Ponty sige, at vores
erkendelse ikke er uafhængig af
vores krop, og endda at vi er vores
krop. Måden, vi kan komme dette
forhold nærmere på, er ved en fænomenologisk tilgang, det vil sige
at vende tilbage til fænomenerne
og den korporlige oplevelse af verden. Merleau-Pontys ﬁlosoﬁ bliver
dermed en kropsfænomenologi.
Merleau-Ponty giver eksempler
på, hvordan det er at opfatte verden korporligt. Tænk på, hvor stor
forskel, der er på at kigge på et
bykort, der nok kan give det store
overblik, men som jo slet ikke
giver den samme oplevelse som at
gå ned ad Boulevard St. Michel og
mærke den karakteristiske luft,
der kommer op fra metroen ved
Cluny. Kun i den virkelige by kan
vi blive fortrolige med de sansepåvirkninger, vi har i kraft af vores
krop, når vi bevæger os rundt i
Latinerkvarteret om vinteren og
indsnuser duften af kastanjer ristet
over trækul. Dét overblik, som kortet skaber, kan ikke sammenlignes
med fodgængerens blik, skridt for
skridt gennem gaden. Med kortet
mister man i familiaritet, hvad man
vinder i overskuelighed. Sagt med
andre ord: der er intet, der måler
sig med oplevelsen af en virkelig
by, det vil sige en oplevet by.
Når der er tale om at opleve
rummet, er det tydeligt, at der ikke
er tale om det geometriske rum
eller fysikkens rum. I fysiklokalet
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undersøger vi blot en abstraktion.
Forskellen mellem de to rumforståelser kan illustreres ved på den ene
side at beskrive et forsøg med det
frie fald i en fysiktime og beregne
tyngdeaccelerationen til 9,8 m/s2,
og på den anden side at forstå,
hvad der sker, når man falder ned
ad trappen eller skal løfte en ﬂyttekasse, der er pakket med bøger
eller gamle lp’er. Hvor forstår man
bedst, hvad tyngdekraft er?
Vi er altid i færd med noget i
rummet. Vi er altså »viet til verden«, men vore legemer er i ikke i
verden, som mælken er i køleskabet. Merleau-Ponty udtrykker derimod, at kroppen bebor rummet – at
bebo hedder på fransk habiter, der
er beslægtet med habitus, vane.
Det siger noget om, hvordan vi
bebor rummet. Vi har vænnet os til
det, vores rumlige kropslighed er
stedkendt, hjemmevant. Vi kender
rummet som vores egen bukselomme. Vi træder sikkert hen over
det lidt for høje dørtrin, for ikke
(igen) at slå tæerne, og afstanden
fra hånden til kaffekoppen har vi
på ﬁngrene. Forståelsen er inkorporeret, og i kraft af kroppen »udkorporerer« vi forståelse af de ting,
vi håndterer kompetent: værktøj,
pensler mv. Vi bliver nærmest ét
med vores omverden i kraft af det
mellemværende, som vi med vores
krop har med tingene. Rummet
og kroppen er så at sige to sider af
samme sag. I rummet får tingene
mening og væren. Ja, rummet bli-

ver værelset i den grundlæggende
betydning af ordet.
Merleau-Ponty giver et yderligere eksempel: den blindes stok
som redskab til sansning. Her kan
man begribe, at kroppen kan indoptage redskaber og blive meget
fortrolig med dem, for stokken
sanses ikke mod håndﬂaden, men
mod en kantsten eller et platantræ
ved boulevarden. Kroppen udfolder sig i rummet, og efterhånden
bliver vi så fortrolige og vævet ind
i omgivelserne, at vores brugende
omgang med genstandene nærmest
gør dem til en del af os. Dette gør
sig også gældende i sproget. Når vi
kører bil, siger vi: »Jeg kører i garagen,« eller cyklisten forklarer på
skadestuen: »Jeg kørte i grøften,«
skønt det ret beset var cyklens
forhjul.
KROPPEN er, hvad den kan. Derfor møder vi også verden på en ny
måde, hvis vi bliver ramt af sygdom
eller – over tid – af alderdom og
dermed ikke længere besidder den
sædvanlige kunnen. Har man for
eksempel været syg eller i lang tid
sengeliggende efter en operation,
kan man vanskeligt holde balancen,
når man skal op at gå første gang.
Kroppen glemmer. Patienten er så
at sige blevet usikker på, hvad der
er op og ned, usikker på om væggen er loftet eller omvendt. Kroppens indre gyroskop er sat ud af
spil, og noget så dagligdags som at
holde balancen, når man er stået ud

af sengen, er blevet kropumuligt,
fordi det netop er uvant. Vanen
er netop en viden, vi har på »rede
hånd« – vi kan noget på ﬁngrene,
såsom den velkendte afstand fra
spisestuen til køkkenet, som man
»har i benene«.
Merleau-Pontys beskrivelse af
vanen som en evne, der er indlejret
i kroppen, har givet et betydningsfuldt bidrag til moderne læringsteori. Merleau-Ponty har slået fast,
at viden i høj grad dannes gennem
vores erfaringer, er praksis-nær og
knyttet til en person. Den betoning
spiller i dag en central rolle i diskussionen om, hvad der skal til for
at danne forskellige erhvervsgruppers professionalisme. Dermed
rammer Merleau-Ponty lige lukt
ned i den aktuelle diskussion på
professionshøjskoler og læreanstalter om, hvordan kompetencer kan
udvikles, for eksempel inden for
ledelse. Det gælder også inden for
sygeplejen, hvor alle kompetente
handlinger heller ikke kan læres på
professionshøjskolen, for eksempel
hvordan en sygeplejerske skal afkode, om en patient er dårlig. I den
situation kan sygeplejersken selvfølgelig konstatere en række objektive fakta som puls og blodtryk,
men at handle kompetent og se om
patienten er på vej i chok, kræver
mønstergenkendelse og et klinisk
blik. Det handler om erfaring, og
først derefter om reﬂeksion over
handlingerne, når faglighed i praksis skal blive bedre.

