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Abstract 

 

In what is usually referred as Merleau-Ponty´s ”early philosophy” the concept of the primordial is 

of major significance in relation to his ambition to ground the philosophical reflection in human 

embodiment. The concept plays a key role in his understanding of the paradoxical nature of 

perception and thus in Merleau-Ponty's endeavor to overcome both the idealist and the realist 

conceptions of reality. The concept is also of great importance in the essay Cézannes Doubt, which 

Merleau-Ponty wrote during the same period he was working on Phenomenology of Perception. 

According to most interpreters this essay mirrors his early philosophy, and above all the 

phenomenological way of doing philosophy. In the essay Merleau-Ponty suggests that the essential 

importance of Cézanne's paintings lies in their ability to capture the world at a primordial level. 

Merleau-Ponty's interpretation has also been subjected to critique from Véronique M. Fóti and 

Michel Haar. A common characteristic of their critique is that it questions the relationship that 

Merleau-Ponty seeks to establish between a primordial experience of perception and Cézanne's 

paintings. From both Haar's and Fóti's point of view Merleau-Ponty's analysis is inadequate because 

he does not sufficiently take the autonomy of the painterly expression into consideration. This 

critique reflects a broader critique that has been launched against Merleau-Ponty's early philosophy 

which considers his understanding of the impact of culture and language as naïve in his use of 

concepts like primordial. Consequently, the critique raises the question how the concept of the 

primordial really is to be understood? A point of departure for understanding this concept lies in the 

paradox of perception, that is: the impossibility to conceive of a thing in itself since the existence of 

the perceived thing always presuppose a subject that perceives. This paradox can also be understood 

as a paradox between nature and human beings since natures path to disclosure goes through human 

expression.   

Accordingly, the aim of this essay is to explore how one is to conceive of Merleau-Ponty's 

interpretation of Cézanne's paintings as the expression of a primordial experience of perception in 

the essay Cézanne's Doubt. This will be done against the background of his early philosophy as 

expressed in The Structure of Behavior and Phenomenology of Perception and take as it departure 

how the concept of the primordial is related to the paradox between human beings and nature.    

 

 

 

 

 



 

 

Innehållsförteckning 

 

1. Inledning, syfte, metod, frågeställning...............................1-5          

2. Läsningar av Cézannes tvivel.............................................5-7  

3. Gestaltteori och fenomenologi...........................................8 

4. Naturen som gestalt............................................................9-11 

5. Det primordiala subjektet...................................................11-14 

6. Uttryck................................................................................14-17 

7. En läsning av Cézannes tvivel............................................18-22 

8. Diskussion...........................................................................22-24 

9. Sammanfattning...................................................................25 

10. Litteraturförteckning…………………………………........26-27  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 

1. Inledning 

 

Landskapet, sa han, tänker sig i mig och jag är dess medvetande1  

 

Människans relation till naturen präglas av en grundläggande tvetydighet eftersom människan både 

är inbegripen i naturens begrepp samtidigt som hen distanserar sig från naturen genom att 

sammanfatta sin egen aktivitet i begreppet kultur. Dessa båda begrepp synliggör människans 

förmåga att upprätta en distans i förhållande till sig själv och i förhållande till den värld som 

omsluter hen, en distans som även återspeglas i begreppspar såsom kropp och själ eller subjekt och 

objekt.  

En vanligt förekommande karaktärisering av Maurice Merleau-Pontys filosofi är att den på ett 

grundläggande plan innebär en uppgörelse med dikotomier av detta slag, vilket med andra ord 

innebär att den gör upp med den filosofiska tradition som utkristalliserats i oppositionella 

tankeriktningar såsom idealism och realism eller empirism och rationalism. För Merleau-Ponty 

utgör således varken idealismens transcendentala subjekt eller realismens naturaliserade subjekt en 

tillräckligt stabil grund för filosofen att stå på. I sina två första verk, The Structure of Behavior och 

Phenomenology of Perception*, söker Merleau-Ponty genom en kritisk utforskning av varseblivning  

frilägga en mer ursprunglig position för filosofisk reflektion, en position med rötterna i människans 

kroppslighet. Med utgångspunkt i denna kroppsliga förankring i världen måste filosofen med 

Merleau-Pontys formulering, lära sig att se världen på nytt, dvs. gå bortom de etablerade 

föreställningar genom vilka vi förstår världen och oss själva. I Merleau-Pontys ögon är filosofen på 

så vis besläktad med konstnären, likt Balzac, Proust, Valéry och Cézanne måste filosofen närma sig 

världen "genom samma slag av uppmärksamhet och förundran, genom samma medvetandets 

fordran, genom samma vilja att gripa världens eller historiens mening i dess födelsestadium"2   

    

I essän Cézannes tvivel** får Merleau-Ponty tillfälle att utforska detta släktskap genom en analys av 

Cézannes konstnärskap. Centralt för Merleau-Pontys tes i denna essä är just Cézannes förmåga att 

gripa världen i dess ”födelsestadium”; Cézanne ville enligt Merleau-Ponty: ”måla materian som är 

                                                 
1 Maurice Merleau-Ponty, “Cézannes tvivel” i Lovtal till filosofin, översättning Anna Petronella Foultier (Eslöv: 

Symposium, 2004), 115. 
* Dessa två verk kommer hädanefter att förkortas SB respektive PP.  
2 Maurice Merleau-Ponty, ”Vad är fenomenologin?” i Lovtal till filosofin, översättning Anna Petronella Foultier (Eslöv: 

Symposium, 2004), 60.    
** Skriven 1942 (enligt Foultier) publicerad för första gången 1945 i Fontaine ”a monthly review of poetry and French 

letters, utgör även det inledande kapitlet i Sense and Non-Sense från 1948. (MPER 3)  
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på väg att ta form, den ordning som håller på att födas genom en spontan organisation”3, han menar 

vidare att Cézanne sökte den ”primordiala värld”4, den ”sockel av ”natur” som vi konstruerar 

vetenskaperna”5 på.  

 

Att Merleau-Pontys tolkning av Cézannes måleri även kan läsas som en karaktärisering av hans eget 

filosofiska projekt är ett väletablerat tema bland de många tolkningar som gjorts av essän.6 I en av 

de tidigaste texterna om essän skriver Forrest Williams att Cézannes "subjektiva realism" finner en 

tydlig motsvarighet i det fenomenologiska sökandet efter eidetiska strukturer.7 I Galen A. Johnsons 

introduktion till den engelska översättningen av Cézannes tvivel i The Merleau-Ponty Aesthetics 

Reader skriver Johnson att Merleau-Ponty betraktade Cézannes måleri som ett fenomenologiskt 

arbete utfört med färg,8 och att Merleau-Ponty "i Cézanne fann ett paradigm för den 

fenomenologiska epochén och förverkligandet av en för-vetenskaplig varseblivning av det synliga." 

9 Merleau-Ponty skrev essän under den period då han arbetade med att sammanställa sitt andra stora 

verk, Phenomenology of Perception, och Ted Toadvine sammanfattar relationen mellan essän och 

detta verk genom att formulera det som att essän kan ses som "en miniatyrskiss av hans egna 

filosofi så som den utarbetats i Phenomenology of Perception"10.  

 

Merleau-Pontys tolkning av Cézannes måleri har även gett upphov till en del kritik, bland annat från 

Michel Haar och Veronique M. Fóti som båda ifrågasätter den nära relation som Merleau-Ponty 

etablerar mellan Cézannes måleri och en primordial erfarenhet av seende. Haar menar bland annat 

att Merleau-Pontys förståelse av måleri på ett generellt plan är ahistorisk: "den implicita eller 

explicita relationen till den historiska världen är kanske mer avgörande än relationen till den 

naturliga varseblivningens tysta och ahistoriska värld.”11 Fótis kritik syftar till att: "ifrågasätta hans 

förståelse av Cézannes måleriska arbete som en proto-fenomenologisk undersökning av 

varseblivningen själv som primordialt uttryck [...] Cézanne sökte snarare förverkliga ett måleriskt 

                                                 
3 Merleau-Ponty, ”Cézannes tvivel,” 111.  
4 Ibid, 111.  
5 Ibid, 111.  
6 Anna Petronella Foultier, Recasting Objective Thought: The Venture of Expression in Merleau-Ponty’s Philosophy 

(avhandling Stockholms Universitet), (Stockholm: Department of Philosophy, Stockholm University, 2015), 64.    
7 Forrest Williams, ”Phenomenology, and Merleau-Ponty” i The Merleau-Ponty Aesthetics Reader. red. Galen A. 

Johnson och Michael B. Smith (Illinois: Northwestern University Press, 1993), 169.    
8 Galen A Johnson, ”Introduction to Merleau-Ponty's Philosophy of Painting,” i The Merleau-Ponty Aesthetics 

Reader, red. Galen A. Johnson och Michael B. Smith (Illinois: Northwestern University Press, 1993), 5 och 7.    
9 Ibid, 9.  
10 Ted Toadvine, ”The Art of Doubting: Merleau-Ponty and Cézanne” (1997), 545.   
11 Michel Haar, ”Painting, Perception, Affectivity” i Merleau-Ponty: Difference, Materiality, Painting 
    (Atlantic Highlands, N.J. : Humanities Press, 1996), 180.  
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uttryck som, i sitt sökande efter en "realization parallell till naturen," på ett grundläggande plan var 

autonomt."12  

Fótis och Haars kritik speglar en bredare kritik som riktats mot Merleau-Pontys tidiga filosofi* och 

som menar att hans användning av begrepp som primordial och ursprunglig är problematisk 

eftersom han bortser från den språkliga och kulturella dimension som präglar dessa begrepp. 

Kritiken väcker således frågor kring hur en egentligen ska tolka innebörden av den primordiala 

erfarenhet av seende som Cézannes måleri är ett uttryck för enligt Merleau-Ponty. En utgångspunkt 

för att närma sig en förståelse av det primordiala går att finna i den grundläggande paradox som 

enligt Merleau-Ponty präglar all varseblivning och som bygger på att det varseblivna tinget enbart 

existerar genom att någon uppfattar det, vilket således gör det omöjligt att föreställa sig ett "objekt i 

sig."13 Ted Toadvine lyfter fram den här paradoxen som central för Merleau-Pontys tidiga filosofi 

och ger genom sin egen formulering av paradoxen samtidigt en inblick i att vad som står på spel är  

relationen mellan människa och natur: 

 

     disclosing nature on its own terms requires taking it up in an expressive gesture. Already at the level of perception,     

     our contact with the natural world involves stylization and the sedimentation of a perceptual tradition. What we  

     reach through seeing, touching, painting or speaking about nature is obviously not a level of noumenal reality. But  

     neither are our stylization and creative appropriation a screen between ourselves and the world; they are, instead, the  

     condition for anything whatsoever to appear, to be disclosed. Nature, therefore, is precisely what discloses itself  

     through our expressive acts, and as requiering such expression for its disclosure.14  

 

Med utgångspunkt i det paradoxala förhållandet mellan människa och natur är syftet med den här 

uppsatsen att mot bakgrund av Merleau-Pontys tidiga filosofi undersöka innebörden av den 

betydelse som Merleau-Ponty tillskriver Cézannes strävan att genom sitt måleri närma sig naturen i 

essän Cézannes tvivel. Mina vägledande frågeställningar för uppsatsen kommer att vara:  

Hur ska en förstå den primordiala erfarenheten av seende som Cézannes måleri är ett uttryck för 

enligt Merleau-Ponty och hur relaterar detta begrepp till det paradoxala förhållandet mellan 

människa och natur?   

 

 

 

                                                 
12 Véronique M. Fóti, Tracing Expression in Merleau-Ponty, (Illinois: Northwestern University Press, 2013), 6.  
* Merleau-Pontys ”tidiga filosofi” syftar på hans två första verk The Structure of Behavior och Phenomenology of 

Perception.  
13 Maurice Merleau-Ponty, ”Varseblivningens primära ställning,” i Lovtal till filosofin, översättning Anna Petronella 

Foultier (Eslöv: Symposium, 2004), 66. 
14 Ted Toadvine, Merleau-Ponty's Philosophy of Nature (Illinois: Northwestern University Press, 2009), 15.   
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Disposition och metod 

 

På ett övergripande plan så innebär min metod att följa en grundläggande tanke som löper genom 

Merleau-Pontys tidiga filosofi och som kretsar kring människans integration i naturen.  

I det första avsnittet, Läsningar av Cézannes tvivel, ges en kort översikt över hur essän har kommit 

att tolkas. Syftet med avsnittet är att lyfta fram essäns centrala tematik men även att synliggöra   

den kritik som riktats mot Merleau-Pontys tolkning av Cézannes måleri, en kritik som återspeglar 

en bredare kritik som riktats mot hans tidiga filosofi. I det andra avsnittet, Gestaltteori och 

fenomenologi, kommer jag att lyfta fram den grundläggande problematik som är central för 

Merleau-Pontys tidiga filosofi och som kretsar kring varseblivningens paradox. Syftet med de två 

avsnitt som därpå följer: Natur och medvetande och Det primordiala subjektet, är att visa hur 

Merleau-Ponty tar sig an denna paradox genom att etablera den för-reflexiva eller primordiala 

dimension som integrerar människan i naturen. Sekundärlitteraturen till dessa första avsnitt kommer 

utgöras av Ted Toadvine, Martin Dillon och Dermot Moran. Medan Toadvine och Dillon båda har 

ett uttalat fokus att synliggöra den ontologiska dimensionen av Merleau-Pontys tidiga filosofi, har 

Moran en mer ”neutral” ingång till hans filosofi. I avsnittet Natur och medvetande kommer jag att 

gå närmare in på den, i gestaltteori grundade, naturförståelse som Merleau-Ponty utvecklar i sin 

första avhandling The Structure of Behavior vilket kommer att synliggöra det primordiala skikt som 

utgår från den grundläggande koppling som den mänskliga organismens kroppslighet upprättar med 

naturen. Övergången till avsnittet Det primordiala subjektet kommer att ske i relation till 

varseblivningens problematik (the problem of perception), dvs. den problematik som utgår från den 

delning av medvetandet i två delar som Merleau-Ponty genomför i SB. I det här avsnittet kommer 

betydelsen av den primordiala dimensionen att fördjupas genom en utläggning kring Merleau-

Pontys förståelse av det mänskliga subjektet, vilket bland annat innebär att den medvetna 

reflektionens betingade karaktär kommer att synliggöras.  

Övergången till avsnittet Uttryck sker via den radikala reflektionen, dvs. Merleau-Pontys version av 

den fenomenologiska reduktionen, en reflektion som han betraktar som nödvändig för att synliggöra 

det primordiala skiktet och som sätter begreppet uttryck i fokus. I det här avsnitt kommer jag att, 

mot bakgrund av den diskussion som Foultier för i sin avhandling Recasting Objective Thought,  

återkomma till den ”språkkritik” som är relaterad till begreppet om det primordiala och som 

introducerades i avsnittet Läsningar av Cézannes tvivel. Jag kommer att lyfta fram hur kritiken är 

relaterad till en skiljelinje i synen på Merleau-Pontys filosofiska utveckling och hur detta enligt 

bland andra Foultier och Toadvine lett till att viktiga aspekter av hans tidiga filosofi har förbisetts. 
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Den här diskussionen kommer leda in på begreppet uttryck som bland annat Toadvine lyfter fram 

som centralt för Merleau-Pontys tidiga filosofi och för den gestalt-ontologi som enligt Toadvine har 

en grundläggande betydelse för hans filosofi i dess helhet.  

I avsnittet En läsning av Cézannes tvivel kommer jag att göra en läsning av denna essä med fokus 

på hur den primordiala erfarenheten av seende kommer till uttryck i hans tolkning av Cézannes 

måleri och dess betydelse mot bakgrund av hans tidiga filosofi. Jag kommer att dela upp detta 

avsnitt i två delar, där den första delen i stort sett kommer att vara en återgivning av de för min 

uppsats centrala delarna av essän. I den andra delen kommer jag att, med utgångspunkt i Haars 

kritik, föra en diskussion kring betydelsen av det primordiala i relation till Merleau-Pontys tidiga 

filosofi. I ett avslutande avsnitt kommer jag att göra en kortfattad sammanfattning av uppsatsen.  

De citat som förekommer i löpande text och där ursprungsspråket är engelska har jag själv översatt 

för att behålla ett visst flöde i texten medan de engelska citat som förekommer i blockformatet har 

lämnats oöversatta. 

 

 2. Läsningar av Cézannes tvivel  

 

Essän Cézannes tvivel intar en intressant plats i Merleau-Pontys samlade produktion eftersom den 

skrivs i slutskedet av vad som brukar räknas till hans tidiga filosofi. Gunter Figal beskriver det som 

att essän har en avgörande betydelse för hans tidiga tänkande eftersom den återspeglar den teori 

kring varseblivning som han utvecklar i PP.15 Merleau-Pontys egna reflektioner kring essän 

synliggör samtidigt att den pekar i riktning mot någonting nytt eftersom han skriver att denna essä, 

tillsammans med två andra samtida essäer, saknar ett filosofiskt fundament som det återstår att 

utforma. Samtidigt som den alltså bär på en tillbakablickande dimension så innebär essän ett nytt 

steg i Merleau-Pontys filosofiska utveckling. Enligt Anna Petronella Foultier är essän avgörande för 

att förstå den betydelse som begreppet uttryck kom att få i hans sena filosofi.16 I förordet till den 

essäsamling som Merleau-Ponty gav ut strax efter publikationen av PP och där essän ingår, placerar 

Merleau-Ponty Cézanne i centrum för en diskussion kring gränsen mellan förnuft och oförnuft i 

relation till den meningsformande process som exempelvis ett konstverk är underkastad. Han 

skriver att Cézannes liv och verk synliggör den osäkerhet som präglar all form av uttryck och 

kommunikation eftersom den mening som exempelvis ett konstverk kommer att få aldrig på 

                                                 
15 Gunter Figal, ”Merleau-Ponty and Cézanne on Painting”, i Merleau-Ponty at the Limits of Art, Religion, and 

Perception, (London: Continuum, 2010), 32.     
16 Foultier, Recasting Objective Thought, 65.   
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förhand går att förutspå.17 I Foultiers läsning av essän tar hon fasta på denna problematik då hon 

formulerar de två teman som enligt henne är centrala för essän: relationen mellan erfarenhet och 

uttryck samt relationen mellan primärt och sekundärt uttryck. Den övergripande frågan är således 

hur det konstnärliga uttryckets mening relaterar till den erfarenhet som det kämpar med att 

uttrycka.18 Precis som hos Williams, Johnson och Toadvine (se inledningen) är det relationen mellan 

fenomenologi och måleri som står i fokus i Foultiers läsning, och mer specifikt det konstnärliga 

uttryckets potential att fungera som en fenomenologisk reduktion.  

Även i Figals kritiska läsning av essän är det relationen mellan fenomenologi och måleri som är 

central. Figal formulerar en kritik som menar att Merleau-Ponty brister i den fenomenolgiska analys 

som han gör av Cézannes målningar. Figal menar att hans analys misslyckas eftersom den inte tar 

målningarnas exterioritet, dvs. deras vara som objekt med i analysen.19 Jag kommer dock inte att gå 

närmare in på Figals kritik eftersom den inte är central för uppsatsens tema. Förutom kritiken så 

lyfter även Figal fram hur konst kan förstås som en reduktion, och att den därför bär på en förmåga 

att synliggöra människan i sin ursprungliga natur. Ett centralt tema i Figals tolkning men även i 

flera andra tolkningar är således hur konstnärens relation till den verklighet som hen söker uttrycka 

ska förstås. Figal formulerar konstnärens möte med verkligheten i termer av en "översättning", med 

en betoning på konsntärens opersonliga och medierande roll i detta möte.20 Även Galen A. Johnson 

betonar den reciproka dimensionen av mötet mellan konstnär och motiv genom att formulera det 

som att Merleau-Ponty i essän för fram "en teori kring konstnärligt skapande som en fusion av själv 

och värld, inte en imitation av världen som objekt och konstnären som subjekt, men inte heller en 

subjektiv projektion av världen med rötterna i konstnärens fantasi."”21. Toadvine lyfter fram 

Cézannes återvändande till naturen som ett av essäns centrala teman, vid sidan av relationen mellan 

konsnärens liv och verkets betydelse.22Toadvine skriver:  

      

     The perennial theme of Merleau-Ponty's philosophy is the aim he imputes to Cézanne: the return to nature as  

     revealed in our perceptual contact with the world. [...] Merleau-Ponty seeks the foundation of all cultural acquisitions  

     in the spontaneous organization of the world given to perception.23 

 

Samtidigt som relationen mellan konstnär och natur är ett tema som berörs i flera av tolkningarna så 

är det framförallt i Toadvines tolkning som den metafysiska dimensionen av människans 

                                                 
17 Maurice Merleau-Ponty, Sense and Non-Sense, (Illinois: Northwestern University Press, 2009), 3-4.   
18 Ibid, 65-68.  
19 Figal, ”Merleau-Ponty and Cézanne on Painting,” 39.  
20 Ibid, 34-35.  
21 Johnson, ”Introduction to Merleau-Ponty's Philosophy of Painting”, 13.  
22 Toadvine, ”The Art of Doubting,” 547.  
23 Ibid, 548-549.  
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förhållande till naturen på ett uttryckligt plan lyfts fram. Han formulerar det som att naturens väg 

till självmedvetande går via den mänskliga anden.24  

I Haars och Fótis läsningar av essän utgör relationen mellan konstnär och natur en viktig källa för 

deras kritik*, en kritik som problematiserar den, enligt deras mening, reduktionistiska tolkning som 

Merleau-Ponty gör av Cézannes måleri. Från sina respektive håll menar de att Merleau-Ponty  

reducerar måleri till att primärt handla om relationen till en primordial erfarenhet av seende. Denna 

kritik speglar samtidigt den bredare kritik som riktats mot Merleau-Pontys tidiga filosofi och som 

menar att hans användning av begrepp som primordial och ursprunglig är problematisk eftersom 

han bortser från den språkliga och kulturella dimension som präglar dessa begrepp*. Som Haars  

citat från inledningen visade så menar han alltså att Merleau-Ponty förbiser centrala språkliga och 

historiska aspekter hos måleri. Den språkliga dimensionen går att finna även i Fótis kritik, då hon 

menar att Merleau-Ponty bortser från den autonomi som det måleriska uttrycket enligt henne måste 

tillerkännas.25 Detta blir även tydligt då hon ifrågasätter Merleau-Pontys påstående att Cézanne 

genom sin konst eftersträvade en förening av natur och konst. Enligt Fóti såg Cézanne dessa båda 

sfärer som parallella: 

 

     Cézanne regarded the proper achievment of painting as the achievement of "a harmony parallell to nature," [...] To   

     parallell is not to rejoin [...] ”This reconfiguration or parallell thus constitutes a self-contained artistic order of  

     expression, rather than functioning as the painterly interrogation of ”wild being,” as which Merleau-Ponty  

     understands it.26 

 

Den gemensamma nämnare som går att återfinna i de skilda tolkningar som gjorts av essän, kritiska 

eller ej, är det idiosynkratiska drag som präglar Merleau-Pontys tolkning av Cézannes måleri. En 

djupare förståelse av essän kräver således en vändning till Merleau-Pontys tidiga filosofi.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 Toadvine, ”The Art of Doubting,” 547.  
* Haars text rör inte enbart essän Cézannes tvivel utan alla texter om måleri som Merleau-Ponty skrivit men en stor del 

av texten kretsar kring denna essä.  
* En kritik som kommer att få en mer utförlig behandling i avsnittet Uttryck.  
25 Fóti, Tracing Expression in Merleau-Ponty, 25.  
26 Ibid, 20.  
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3. Gestaltteori och fenomenologi   

  

I en tillbakablickande passage i texten A Prospectus of His Work skriver Merleau-Ponty att hans två 

första verk ”sökte återställa varseblivningens värld”27, en strävan som syftade till att återföra ett 

medvetande som varseblir till en varseblivande kropp, att rota medvetandet i kroppen och att 

slutligen rota denna kropp i världen.28 En avgörande problematik som Merleau-Ponty tar sig an i 

denna strävan ligger i den paradox som lyftes fram i inledningen av denna uppsats som 

varseblivningens paradox. Vad som står på spel är möjligheten att medla mellan idealismens 

immanenta förståelse av verkligheten och realismens transcendenta förståelse av densamma. Med 

andra ord kan problematiken formuleras på följande vis: hur är det möjligt att undvika att låta 

världen reduceras till det meningsmässiga innehållet hos ett medvetande utan att låta detta få som 

konsekvens att världen istället reduceras till en ansamling av odifferentierade atomer utan 

inneboende mening?29  

Merleau-Pontys metod för att närma sig denna problematik innebär att han angriper den från två 

håll samtidigt, vilket återspeglas i de två teoribildningar som har störst betydelse i hans tidiga 

filosofi: gestaltteori* och fenomenologi. Ted Toadvine belyser deras inbördes förhållande genom att 

formulera det som att fenomenologin balanserar upp gestaltteorins realistiska tendenser samtidigt 

som gestaltteorin balanserar upp fenomenologins idealistiska tendenser, vilket han menar i 

slutändan syftar till att grundlägga en naturens transcendentalfilosofi "som fångar både realismens 

och idealismens filosofiska sanning samtidigt som den undviker deras respektive begränsningar."30 

Syftet med de två följande avsnitten är att synliggöra hur Merleau-Ponty närmar sig denna paradox 

genom att introducera den dimension som i SB bland annat går under beteckningen för-reflexiv men 

som i PP även går under beteckningen primordial.** Detta tar sin början i Merleau-Pontys första 

                                                 
27 Maurice Merleau-Ponty, ”A Prospectus of His Work,” i The Merleau-Ponty Reader, red. Leonard Lawler och Ted 

Toadvine. (Illinois: Northwestern University Press, 2007), 283.   
28 Ibid, 283-284.   
29 M.C Dillon, Merleau-Ponty's Ontology, (Bloomington: Indiana University Press, 1988), 59.     
* Gestaltteorin har sitt ursprung i Christian von Ehrenfels arbete kring varseblivning från slutet av 1800-talet. Ehrenfels 

centrala tes lyder att en helhet är mer än summan av de enskilda delarna. Hans arbete fick en avgörande betydelse för de 

så kallade ”gestaltpsykologerna” som vidareutvecklade hans teorier. Filosofilexikonet, u.o. ”gestalt”.   
30 Toadvine, Merleau-Ponty's Philosophy of Nature, 21.   
** I SB använder inte Merleau-Ponty begreppet primordial utan han talar om en nivå som föregår den medvetna 

reflektionen. Själva begreppet måste enligt Figal förstås i relation till Husserl och fenomenologin. Begreppet 

förekommer genomgående i PP vilket således kan förstås mot bakgrund av Merleau-Pontys fenomenologiska ingång i 

detta verk. Figal för en diskussion kring relationen mellan Husserls respektive Merleau-Pontys förståelse av det 

primordiala och formulerar det som att Husserl återvänder till ett transcendentalt subjekt medan Merleau-Ponty 

återvänder till världen. Han poängterar samtidigt att Merleau-Pontys förståelse av detta begrepp i själva verket ligger 

väldigt nära Husserls förståelse eftersom återvändande till världen just innebär en reduktion till subjektets egenhetssfär. 

Figal, Merleau-Ponty and Cézanne on Painting, 34.  
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avhandling, The Structure of Behavior, i vilken han integrerar medvetandet i naturen.  

 

3.1 Naturen som gestalt  

 

I inledningen av SB formulerar Merleau-Ponty avhandlingens syfte som en strävan att förstå 

relationen mellan medvetande och natur: ”organisk, psykologisk eller till och med social. Med natur 

menar vi här en mångfald av händelser som är externa i relation till varandra och sammanlänkade 

genom kausala förhållanden."31 Toadvine tolkar detta syfte på en ontologisk nivå; som en strävan att 

förstå verklighetens grundläggande väsen32, vilket i hans mening innefattar en vilja att förena 

medvetande och natur; "genom att utgå från de hollistiska och meningsfulla konfigurationer som  

redan möter oss i den varseblivna världen."33 Det som möter varseblivningen på denna nivå är 

organismens beteende i relation till sin omgivning, vilket fungerar som utgångspunkt för Merleau-

Pontys analys i SB. En utgångspunkt som enligt Dermot Moran innebär att Merleau-Ponty intar en 

neutral position i relation till det psykiska och det fysiska, vilket således kan förstås som en viktig 

positionering i relation till hans övergripande ambition att hitta en medelväg mellan realism och 

idealism. Mot bakgrund av gestaltteorins hollistiska synsätt argumenterar Merleau-Ponty för att en 

organisms beteende inte kan reduceras till ett mekaniskt förhållande mellan stimuli och respons.34 

Mot detta synsätt som bygger på en atomistisk förståelse av naturen ställer Merleau-Ponty de 

gestaltteoretiska begreppen form och struktur som istället för att följa en reduktionistisk princip 

inkluderar organismens relation till sin omgivning som en icke-reducerbar helhet i analysen av dess 

beteende. Organism och omgivning ingår enligt detta synsätt en dialektisk relation präglad av 

ömsesidig påverkan där organismens beteende uppvisar en generell struktur som regleras efter de 

livsavgörande normer som organismen måste följa för att uppnå ett eftersträvat tillstånd av 

jämnvikt. Begreppet form kan förstås som den generella attityd gentemot världen som strukturen 

formar hos organismen.35  

Mot bakgrund av begreppen struktur och form träder naturen därmed fram som ett system av 

självorganiserande gestalter, differentierade utifrån den varierande grad av komplexitet som 

organismernas beteende uppvisar. Gestaltteorin gör det således möjligt för Merleau-Ponty att i 

naturen identifiera "förkroppsligade och meningsfulla relationella konfigurationer eller 

                                                 
31 Maurice Merleau-Ponty, The Structure of Behavior, (Boston: Beacon Press, 1963), 3.  
32 Toadvine, Merleau-Ponty's Philosophy of Nature, 32.  
33 Ibid, 21.  
34 Dermot Moran, Introduction To Phenomenology, (Abingdon: Rouledge, 2000), 413.  
35 Merleau-Ponty, The Structure of Behavior, 148.   
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strukturer".36 Begreppet struktur utgör därför enligt Merleau-Ponty realismens filosofiska sanning, 

men den fråga som samtidigt infinner sig är hur detta begrepps ontologiska status ska förstås?37 

 

Gestaltteoretikernas naturalistiska ramverk placerade strukturerna i naturen men för Merleau-Ponty 

vore detta att inta realismens naiva perspektiv på verkligheten, istället leder han strukturerna 

tillbaka till medvetandet, som tilldelas rollen som deras nödvändiga korrelat. För att undvika de 

idealistiska implikationer som detta för med sig är det samtidigt centralt för Merleau-Ponty att visa 

hur denna positionering inte innebär att de strukturer som möter oss i varseblivningen konstitueras 

på ett intellektuellt plan. Merleau-Pontys lösning på denna svårighet måste sökas i hans förståelse 

av medvetandet som en integrerad del av naturen, där det utgör den mest komplexa nivå av gestalt 

som naturen frambringat. Medvetandets nivå definierar Merleau-Ponty som symboliskt, då det först   

är på denna nivå som sanning och objektivitet blir möjlig vilket således innefattar den mänskliga 

organismens förmåga att upprätta en distans i förhållande till sig själv och närma sig den egna 

kroppen som objekt.   

Samtidigt som medvetandet intar denna unika position i naturen framhåller Merleau-Ponty att det är 

fullt ut integrerat i de lägre nivåerna av gestalt som det också i sista hand vilar på. Genom att betona 

hur medvetandet på så vis är rotat i naturens lägre skikt öppnar Merleau-Ponty upp för möjligheten 

att lokalisera varseblivningen till dessa underliggande strukturer, vilket får en begränsande inverkan 

på den centrala betydelse som en idealistiskt präglad filosofi vill skänka medvetandets 

konstituerande roll i varseblivningen. Ett centralt argument som Merleau-Ponty använder sig av  

för att underbygga detta är den gestaltteoretiska tesen att varseblivningens mest grundläggande nivå 

utgörs av figur mot bakgrund och således inte går att reducera till ett utbyte av stimuli och respons 

på atomnivå.38 De meningsmättade strukturer som möter varseblivningen måste därför betraktas 

som icke-reducerbara helheter. Merleau-Pontys centrala poäng är att dessa strukturer formeras på en 

nivå under den intellektuella, vilket han markerar genom att dela medvetandet i två delar:  

"perceptuellt medvetande" (perceptual consciousness) och ”intellektuellt medvetande” (intellectual 

consciousness), där den senare delen på ett grundläggande plan måste härledas ur den förra. Då en 

form möter oss i varseblivningen så varseblir vi således denna form som en meningsmättad helhet 

redan innan en intellektuell analys av formen kommit till stånd, formen utgör grunden för en 

intellektuell analys men underlaget för denna analys, formen, är inte en idé: ”den konstitueras, 

                                                 
36 Toadvine, Merleau-Ponty's Philosophy of Nature, 21.  
37 Ted Toadvine, ”Maurice Merleau-Ponty,” Stanford Encyclopedia of Philosophy.  
38 Dillon, Merleau-Ponty's Ontology, 59-60.   
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förändras och omorganiserar sig själv framför oss likt ett skådespel”"39 

Genom att dela medvetandet i två introducerar Merleau-Ponty den nivå som föregår all intellektuell 

analys av världen och integrerar på så vis medvetandet i naturen genom att förkroppsliga det. 

Delningen ger samtidigt upphov till den problematik som Merleau-Ponty formulerar som 

varseblivningens problematik (the problem of perception) och som rör förhållandet mellan dessa 

båda former av medvetande. Det vill säga: hur ska en förstå relationen mellan de strukturer som den 

mänskliga organismen varseblir på en för-reflexiv nivå och den mening som människan konstituerar 

på ett intellektuellt plan?40 Relationen mellan dessa båda nivåer av medvetande kommer att ges 

tydligare konturer i nästa avsnitt genom en närmare titt på hur Merleau-Ponty fördjupar sin analys 

av människans för-reflexiva bindning till världen i PP.  

 

3.2 Det primordiala subjektet 

 

Genom att låta de spontana strukturer som formerar sig i varseblivningen på en för-reflexiv nivå 

inta en primär ställning söker Merleau-Ponty alltså undvika realismens och idealismens snäva 

perspektiv på verkligheten. I PP fördjupar Merleau-Ponty analysen av den för-reflexiva bindningen 

mellan människa och värld. Förutom att han även i detta verk använder begreppen för-konceptuell 

och för-reflexiv så blir begreppet primordial centralt i hans beskrivningar av den nivå av 

medvetandet som i SB formuleras som perceptuell. Som del av den fenomenologiska vokabulären 

så måste Merleau-Pontys användning av begreppet primordial förstås mot bakgrund av den 

fenomenologiska ingång som han har i detta verk. Samtidigt som gestaltteorin fortsätter att spela en 

viktig roll även i detta verk så intar fenomenologin, som titeln indikerar, alltså en mer framträdande 

roll. Eftersom analysen i SB ledde tillbaka till subjektet som nödvändig utgångspunkt, blir 

fenomenologins självreflexiva metod central för att synliggöra subjektets relation till sig själv och 

till världen. Ett hinder för denna självförståelse utgörs av den naturliga inställning som med 

utgångspunkt i ett ”objektivt” tänkande tar verkligheten, och de kategorier med vilket detta 

tänkande närmar sig verkligheten, för given på ett problematiskt vis.    

 

     The unity of the subject or of the object is not a real unity, but a presumptive unity within the horizon of experience;  

     we must discover, beneath the idea of the subject and the idea of the object, the fact of my subjectivity and the object  

     in the nascent state, the primordial layer where ideas and things are born41 

 

                                                 
39 Merleau-Ponty, The Structure of Behavior, 224.  
40 Merleau-Ponty, The Structure of Behavior, 224.  
41 Merleau-Ponty, Phenomenology of Perception, 228. 
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Enligt Toadvine är det just detta moment av tillblivelse som det objektiva tänkandet är oförmöget att 

fånga eftersom det ersätter de tvetydigheter som karaktäriserar den levda erfarenheten av att 

varsebli med ett "i-sig", vilket förvränger erfarenhetens betydelse. I relation till det objektiva 

framstår den subjektiva erfarenheten som otydlig och förvirrad eftersom idén om i-sig bygger på ett 

ideal om absolut bestämbarhet, vilket förutsätter möjligheten av ett allomslutande perspektiv.42 Ur 

Merleau-Pontys synvinkel präglas dock det objektiva tänkandet av en problematisk naivitet, 

eftersom det på ett oreflekterat vis alltid förutsätter det subjekt som det är så mån om att göra sig av 

med.43 Eftersom världen alltid träder fram som ett korrelat till någon som varseblir, uppenbaras det 

objektiva tänkandets "perspektivlöshet" som en konstruktion då ett allomslutande perspektiv, med 

andra ord Guds perspektiv, inte existerar. Att ett subjekt alltid är förutsatt innebär samtidigt inte att 

världens eller tingens existens reduceras till att vara korrelat till ett varseblivande subjekt eftersom 

världen alltid transcenderar subjektet.44 

Utgångspunkten för en mer ursprunglig förståelse av människans relation till världen måste alltså 

utgå från det moment då världen blir till för subjektet, och för att förstå vad denna tillblivelse 

innebär så blir det nödvändigt att ta en närmare titt på Merleau-Pontys karaktärisering av det 

varseblivande subjektet. Föga överraskande så utgörs subjektets centrala egenskap av att det är 

förkroppsligat och att denna kropp alltid är ens egen, Merleau-Ponty ger denna kropp benämningen 

body proper. Subjektets förståelse av sig själv och av världen måste alltså sökas i det faktum att det 

först lär känna dessa dimensioner genom sin kroppslighet. Centralt för denna självkännedom är den 

kinestetiska erfarenhet där den egna kroppen träder fram som både subjekt och objekt vilket 

uppenbarar subjektets sammanflätning med världen.45 Relationen mellan body proper och den 

omgivande världen har enligt Merleau-Ponty en utpräglat anonym karaktär som utgår från en 

tudelning av subjektet i ett naturligt och ett personligt jag. Det personliga jaget lyfter Merleau-

Ponty fram som den individuella delen av subjektet och karaktäriseras av det reflekterande 

medvetandet.46 Det naturliga jaget karaktäriseras istället av anonymitet och är den kroppsliga delen 

av subjektet, det är detta jag som enligt Merleau-Ponty är "varseblivningens subjekt".47 

 

     Every perception takes place within an atmosphere of generality and is presented to us anonymous. [...] if I wanted  

     to express perceptual experience with precision, I would have to say that one perceives in me, and not that I    

                                                 
42 Toadvine, ”Maurice Merleau-Ponty”.  
43 Merleau-Ponty, Phenomenology of Perception, 214.  
44 Toadvine, ”Maurice Merleau-Ponty”.  
45 Moran, Introduction to Phenomenology, 423-424.  
46 Toadvine, Merleau-Ponty's Philosophy of Nature, 61.   
47 Merleau-Ponty, Phenomenology of Perception, 213.   
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     perceive.48  

 

Varseblivningens "anonyma" och "generella" dimension måste alltså förstås mot bakgrund av att 

kroppen alltid redan etablerat en relation till världen varigenom det egna varats existens, med 

Merleau-Pontys ord, tycks "förutbestämd för en fysisk värld, som genomströmmar mig utan att jag 

själv är dess upphovsman."49 En fysisk värld som samtidigt transcenderar varje given 

varseblivning, vilket enligt Merleau-Ponty förstärker kroppens anonyma dimension eftersom 

världens outtömlighet håller kroppens olika sinnen sysselsatta i en kontinuerlig aktivitet som, även 

om den pågår "precis framför mig"50, samtidigt överskrider det medvetna jagets förmåga att fullt ut 

närvara i det som sker.51 Varje sinneserfarenhet innebär en öppning och ger tillgång till ett specifikt 

fält som "genom ett slags primordialt kontrakt och en naturens gåva"52 sätter subjektet i kontakt 

med världen utan någon aktiv ansträngning från det medvetna jagets sida, kroppens 

sinnesförnimmande organ aktiverar sig själva.  

Det är således mot bakgrund av denna dialektiska relation mellan body proper och värld som det 

tidigare nämnda momentet av tillblivelse måste förstås. Samtidigt återstår den dualistiska 

problematik som Merleau-Pontys inre delning av subjektet gett upphov till eftersom relationen 

mellan den primordiala grunden och medvetandets reflekterande jag ännu inte klarlagts. Toadvine 

formulerar denna problematik som att medvetandet står inför två former av transcendens, där den 

första utgår från förhållandet mellan kropp och värld och den andra utgår från förhållandet mellan 

kropp och reflektion. Reflektionen har därmed alltid ett överflöd av existens att förhålla sig till, 

vilket Merleau-Ponty betraktar som dess grundläggande betingelse:   

 

     reflection only fully grasps itself if it refers to the prereflective fund it presupposes, upon which it    

     draws, and that constitutes for it, like an original past, a past that has never been present.53 

 

Det förflutna som Merleau-Ponty här talar om måste alltså förstås utifrån body-propers ”naturliga” 

förankring i världen och för att reflektionen ska förmå genomtränga verkligheten på djupet måste 

den således vara medveten om detta ursprung som sin egen förutsättning. Medvetandets möjlighet 

att uppdaga denna dimension kräver en fenomenologisk reduktion som i Merleau-Pontys 

terminologi går under beteckningen radikal reflektion. Genom att formulera det som att den 

                                                 
48 Ibid, 223.  
49 Merleau-Ponty, Phenomenology of Perception, 224.  
50 Ibid, 224.  
51 Ibid, 224.  
52 Ibid, 224.  
53 Ibid, 252.  
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radikala reflektionen måste förstås som en reduktionens reduktion, positionerar sig Merleau-Ponty 

samtidigt gentemot Husserl och den förutsättningslöshet som förknippas med hans förståelse av 

reduktionen. Den radikala reflektionen är enligt Toadvine istället just vaksam på "överflödet av 

existens över tanke och medger att den är beroende av en situation som betingar dess operationer 

samtidigt som den överskrider dess tematiska grepp."54 Den radikala reflektionen synliggör således 

sina egna begränsningar, vilka utgår från de existentiella villkor som alltid konfronterar människan 

med olika former av transcendens: den egna kroppens, världens och den andres.  

Den självreflekterande dimension som på så vis träder fram som central för den radikala 

reflektionen innebär enligt Toadvine att dess övergripande fråga rör filosofins själva grundvalar; 

"Som radikal reflektion blir filosofin till "ett evigt förnyat experiment i att skapa sin egen 

början"”55. För Toadvine innebär detta samtidigt att ett av den radikala reflektionens centrala 

karaktärsdrag ligger i dess kreativitet och att den därigenom besläktar filosofen med konstnären: 

"Likt framstående konstverk, siktar den mot att "fånga världens mening eller historiens mening i 

dess födelsestadium  [...] Naturfilosofens uppgift kretsar således kring uttryck, att omvandla tystnad 

till tal.”56   

Den centrala poängen är alltså att reflektionen alltid bär på en implicit existentiell koppling som 

filosofen inte kan bortse från utan måste svara mot. Filosofens eller konstnärens uttryck svarar 

samtidigt mot den uttrycksfullhet som återfinns på alla nivåer av natur; att förstå världen i dess 

moment av tillblivelse innebär således att förstå världen som uttryck. Det primordiala skikt som 

Merleau-Ponty frilägger som ett svar på det paradoxala förhållandet mellan människa och natur 

leder alltså i riktning mot uttryckets betydelse. Möjligheten att uttrycka en mening som Merleau-

Ponty lokaliserar till ett ursprungligt eller primordialt skikt utgör samtidigt grunden för en 

problematik som identifierats av flera uttolkare. I nästa avsnitt blir det därför nödvändigt att kort 

belysa denna problematik för att i relation till den fördjupa förståelsen av uttryckets betydelse för 

Merleau-Pontys tidiga filosofi. 

 

3.3 Uttryck 

 

I sin avhandling Recasting Objective Thought belyser Foultier den kritik som riktats mot Merleau-

Pontys tidiga filosofi. Ett gemensamt tema för kritiken rör frågan om det primordiala och utgår från 

ett ifrågasättande av möjligheten av en direkt återgång till denna sfär. Foultier lyfter fram hur detta 

                                                 
54 Toadvine, Merleau-Ponty's Philosophy of Nature, 65-66.  
55 Ibid, 66.  
56 Ibid, 66.  
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för exempelvis Renaud Barbaras innebär att Merleau-Pontys tidiga filosofi bär på en ofrånkomlig 

idealistisk prägel, trots hans strävan att undvika detta.57 Denna problematik har som Foultier lyfter 

fram gett upphov till den väletablerade men omdiskuterade synen på Merleau-Pontys filosofiska 

utveckling som menar att det föreligger en vändning i hans tänkande. Denna vändning skulle enligt 

Foultier innebära att Merleau-Ponty skiftar fokus från varseblivning och erfarenhet till uttryck och 

språk, hon beskriver det även som en vändning från fenomenologi till ontologi. Foultier 

problematiserar detta synsätt och pekar bland annat på det diskutabla i att kritiken utgår från en 

Husserliansk förståelse av Merleau-Pontys fenomenologiska perspektiv, vilket således är orsaken 

till den idealistiska stämpel som bland andra Barbaras ger hans tidiga filosofi. Foultier ifrågasätter 

att Merleau-Ponty i sin tidiga filosofi har en naiv förståelse av språket, dvs. att han där tror på 

möjligheten av att utvinna en ren mening ur erfarenheten som skulle vara obefläckad av språk och 

kultur. Hon lyfter bland annat fram att en central aspekt av den radikala reflektionen är just att den 

inte tar möjligheten av en direkt tillgång till objeken för given58. Likt Dillon59, som hon också 

referar till, menar hon att Merleau-Pontys filosofiska utveckling bär på en högre grad av kontinuitet 

än vad kritikerna vill göra gällande och att det snarare än en vändning handlar om ett skifte av 

fokus, som del av en naturlig utveckling. Mot den här bakgrunden menar Foultier att begreppet 

uttryck har en central betydelse redan i Merleau-Pontys tidiga filosofi, och att språket går från att ha 

en smalare till att få en mer generell betydelse i hans tänkande, där skillnaden står i att han i sin 

sena filosofi på ett mer explicit plan problematiserar det filosofiska språket självt.60 Hon påstår även  

att en central aspekt av Merleau-Pontys strategi i hans tidiga filosofi går ut på att dra de mest 

låntgående konsekvenserna av de traditionella positioner som han strävar efter att överskrida för att 

på så vis synliggöra deras inneboende motsägelser.61  

 

Frågan om huruvida det föreligger en vändning eller ej i Merleau-Pontys filosofiska utveckling 

kanske egentligen inte är speciellt intressant i sig, bland annat med tanke på att Merleau-Ponty själv 

pekade ut bristerna med sin tidiga filosofi och nödvändigheten av en omorientering. I sin självkritik 

lyfter Merleau-Ponty fram det problematiska i den dualism som han etablerar inom subjektet genom 

att dela medvetandet i två. Han formulerar det som att den blandning av interioritet och exterioritet 

som präglar hans analys av varseblivning präglas av en "dålig tvetydighet" men att han i sin 

omorienteringen mot uttryckets fenomen öppnar upp för möjligheten att överkomma denna dualism 

                                                 
57 Foultier, Recasting Objective Thought, 44-45.  
58  Ibid, 37-44. 
59 Dillon, Merleau-Ponty's Ontology, 85.  
60 Foultier, Recasting Objective Thought, 37-44. 
61 Ibid, 18.  
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och istället synliggöra en "bra tvetydighet"62.  

Samtidigt som diskussionen kring hur Merleau-Pontys filosofiska utveckling bör karaktäriseras kan 

framstå som hårklyveri så är det mer som står på spel eftersom den otillräcklighet som kopplats 

samman med Merleau-Pontys tidiga filosofi gett upphov till en tendens i sekundärlitteraturen att 

prioritera hans sena filosofi och tolka den tidiga filosofin mot bakgrund av den sena utvecklingen. 

Detta har enligt Foultier bland annat fått som konsekvens att avgörande aspekter av hans tidiga 

filosofi har förbisetts.63 Förutom Foultier så pekar även Toadvine ut denna tendens, han menar 

bland annat att SB är ett verk som helt och hållet har förbisetts i vad han identifierar som ett nyväckt 

intresse för Merleau-Pontys naturfilosofi. Toadvine lyfter fram att den ontologiska dimensionen av 

Merleau-Pontys gestaltteoretiska förståelse av naturen därmed har negligerats och inte givits den 

grundande betydelse som den enligt honom har i relation till hans sena filosofi. Han menar bland 

annat att Merleau-Ponty i SB föregriper de centrala insikter kring varseblivningens betydelse i 

naturen som han senare formulerar i sina föreläsningar kring naturen under slutet av 40-talet.  

Som tidigare avsnitt av uppsatsen har visat så utgår den ontologiska betydelse som Merleau-Ponty 

enligt Toadvine introducerar i SB från att naturen på ett grundläggande plan består av inkarnerade 

meningsstrukturer eller med andra ord: gestalter. Naturens gestalter är till sin natur perceptuella och 

en central aspekt av detta är enligt Toadvine att det råder identitet mellan vara och varseblivning.64 I 

sin bok Merleau-Ponty's ontology* framhåller även Dillon den ontologiska betydelsen av denna 

identitet. Enligt Dillon måste Merleau-Pontys explicita epistemologiska tes om varseblivningens 

primat förstås i relation till den implicita tes om fenomenets ontologiska primat som den korrelerar 

med. Redan Merleau-Pontys tidiga filosofi rymmer utifrån Toadvines och Dillons perspektiv 

således en ontologisk grund som bygger på den gestaltteoretiska utläggning kring naturen som han 

formulerar i SB.65 Enligt Toadvine intar begreppet uttryck en central plats i denna ontologi eftersom 

det är med utgångspunkt i detta begrepp som vi kan förstå relationen mellan organism och 

omgivning på alla nivåer av gestalt; organismens beteende uttrycker alltid en distinkt stil, som en 

följd av de specifika normer som den strävar att efterfölja för att uppnå ett tillstånd av jämnvikt.66 

Även den mänskliga organismen och medvetandets gestalt måste således förstås utifrån den 

grundläggande uttrycksfullhet som den uppvisar. I PP synliggör Merleau-Ponty denna dimension 

bland annat genom att argumentera för att tal och tanke inte står i en extern relation till varandra. 

Snarare än att tal betecknar tankar så omsluter tal och tanke varandra; "meningen är fångad i talet, 

                                                 
62 Merleau-Ponty, ”A Prospectus of His Work,” 290.  
63 Ibid, 18-20.  
64 Toadvine, Merleau-Ponty's Philosophy of Nature, 21-22.  
* Ett tidigt exempel på en ambition att lyfta fram gestaltteorins ontologiska implikationer för Merleau-Pontys filosofi. 
65 Dillon, Merleau-Pontys Ontology, 85.  
66 Toadvine, ”Maurice Merleau-Ponty”.  
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och talet är meningens yttre existens." 67 Det vill säga, kroppens gester och uttryck kommunicerar 

en mening som inte bör härledas till en tanke utan som manifesteras just genom själva den 

uttrycksakt som det talande subjektet är involverat i. Merleau-Ponty lyfter fram detta som en 

grundläggande aspekt i mötet med andra människor: "Jag kommunicerar inte först och främst med 

"föreställningar" eller med en tanke, utan med ett talande subjekt, med en viss varastil och med en 

"värld" det avser."68  

Merleau-Pontys förståelse av den mänskliga kroppen som en uttrycksenhet återspeglar alltså  

världens uttrycksfullhet i stort. Enligt Toadvine så är det just synliggörandet av denna dimension 

som utgör Merleau-Pontys övergripande mål med PP, dvs. inte att formulera en teori kring 

förkroppsligande utan att utsträcka kroppens ""uttrycksmirakel" till den sensibla världen i dess 

helhet, och att därmed erbjuda en naturfilosofi som innebär ett dramatiskt brott med vår vardagliga 

och vetenskapliga förståelse av verkligheten.”69 Den mänskliga organismens uttryck särskiljer sig 

samtidigt på ett unikt sätt från resten av naturen eftersom medvetandet utgör den mest komplexa 

nivån av gestalt. Det utmärkande draget för medvetandets gestalt är med Toadvines formulering att 

det är orienterat mot naturens gestalt som sådan; mänskligt uttryck fungerar på så vis som en 

självreflekterande del av naturen.70 Den problematik som är central i Cèzannes tvivel kretsar kring 

relationen mellan den kulturella meningssfär som mänskligt uttryck öppnar upp och naturens 

uttrycksfullhet på ett generellt plan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
67 Merleau-Ponty, Kroppens fenomenologi, 156.  
68 Ibid, 158-159.  
69 Toadvine, Merleau-Pontys Philosophy of Nature, 50.  
70 Ibid, 23.   
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4. En läsning av Cézannes tvivel 

      

    Cézanne sa att en målning till och med inrymmer landskapets doft71                   

 

Merleau-Ponty inleder Cézannes tvivel med att väcka frågan om sambandet mellan konstnärens liv 

och verkets mening. Han beskriver hur Cézannes liv präglades av diverse svårigheter; 

återkommande tvivel på det egna arbetets värde, en omgivning som först mot slutet av hans liv 

visade förståelse för detta arbete, samt ett konfliktorienterat samspel med andra människor som 

tycks ha lett till den självvalda ”isolering” i den lilla by i Provence där han växte upp.  

Mot denna bakgrunden frågar sig Merleau-Ponty retoriskt om Cézannes ”flykt från den mänskliga 

världen” förklarar den ”omänskliga” karaktär som enligt honom är ett utmärkande drag i hans 

måleri? Till skillnad från de samtida kritiker som betraktade Cézannes konst som ett tecken på hans 

galenskap konstaterar Merleau-Ponty att meningen hos Cézannes verk inte går att bestämma utifrån 

det liv han levde, utan att verkens sanna mening måste sökas i verken själva men även i den 

motivation som drev konstnären att måla. Snarare än att Cézannes ”flykt” frånkopplade honom från 

mänskligheten och transformerade hans måleri till en subjektivistisk fantasi av verkligheten 

möjliggjorde den enligt Merleau-Ponty att han i sin ensamhet kunde ”betrakta naturen såsom endast 

en människa kan göra det”72.  

 

I Cézannes tidiga måleri är det dock inte studiet av naturen som fungerar som förlaga till hans 

motiv, utan inre bilder hämtade från fantasin. Mötet med den impressionistiska stilen som byggde 

på ”det exakta studiet av framträdelser”73 fick dock en avgörande inverkan på Cézannes utveckling. 

Han överger sina ”fantasibilder” och anammar den impressionistiska estetik som tar ”naturen som 

modell”74, här finner han således det telos som därefter kom att vägleda hans måleri enligt Merleau-

Ponty. De krav som detta telos kom att ställa på Cézannes måleri fick honom att sedermera överge 

den impressionistiska stilen på grund av dess inneboende begränsningar, vilka enligt Merleau-Ponty 

låg i att endast vilja ”återge själva det sätt på vilket objekten träffar vår syn och angriper våra 

sinnen. De framställde dessa i den ögonblickliga varseblivningens atmosfär, utan absoluta konturer, 

sammanbundna genom ljuset och luften.”75 Det impressionistiska måleriet saknade därigenom en 

viktig dimension av den natur som den tog som motiv, nämligen objektens materialitet, deras ”egen 

                                                 
71 Merleau-Ponty, Phenomenology of Perception, 332-333. min översättning   
72 Merleau-Ponty, ”Cézannes tvivel”, 107.  
73 Ibid, 108.  
74 Ibid, 109. 
75 Ibid, 108. 
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tyngd”76. Merleau-Ponty menar att det är denna dimension som Cézanne såg sig tvungen att tillfoga 

sitt måleri, vilket han bland annat finner bevis för i sammansättningen av färger på hans palett: 

”Utnyttjandet av varma färger och av svart visar att Cézanne vill framställa objektet, återfinna det 

bakom atmosfären.”77 Merleau-Ponty lyfter även fram andra måleri-tekniska aspekter som syftar till 

att förstärka argumentet att Cézanne sökte objektets ”soliditet och materialitet.”78   

Mer än andra potentiella motivationer så är det alltså denna strävan att vilja återge naturen på ett 

sanningsenligt sätt som Cézanne finner den motivation som driver hans konstnärliga utveckling 

framåt enligt Merleau-Ponty. Genom att vända sig till Cézannes egna utsagor kring måleriets väsen 

betonar Merleau-Ponty samtidigt det ”radikala” i denna strävan: i ett svar till Emile Bernard som 

lyft fram att ”en tavla enligt klassikerna måste begränsas genom konturerna, kompositionen och 

ljusfördelningen”79 skriver Cézanne:  

 

     De målade tavlor och vi försöker åstadkomma en bit natur.” Han sa om mästarna att de ”ersatte verkligheten med  

     fantasin och den abstraktion som följer med denna”, och om naturen att: ”man måste böja sig inför detta fulländade  

     verk. Från det kommer allting till oss, genom det existerar vi, låt oss glömma allt annat.80   

 

Denna ”radikala” syn på måleriet fick Bernard att beskriva Cézannes förhållningssätt som ett 

självmord: ”han eftersträvar verkligheten och förbjuder sig medlen för att uppnå den”81.  

Mot bakgrund av detta uttalande lyfter Merleau-Ponty fram Cézannes måleri som en paradox, 

vilken grundar sig i att han: ”söker verkligheten utan att lämna förnimmelsen, utan någon annan 

vägvisare än naturen i det omedelbara intrycket, utan att avgränsa konturerna, utan att rama in 

färgen genom teckningen, utan att komponera vare sig perspektivet eller tavlan.”82 Cézannes 

svårigheter skulle således bero på hans oförmåga att acceptera vissa grundläggande formella regler 

som varje målare måste ta i beaktande. Om denna paradox hos Cézannes kritiker skulle kunna 

utgöra ett bevis för Cézannes irrationella natur och misslyckande som målare så utgör den i 

Merleau-Pontys ögon istället ett tecken på hans genialitet. Han skriver att om Cèzannes måleri 

framstår som paradoxalt beror detta på att han vill ”undslippa de färdigställda alternativ som man 

föreslår honom – mellan sinnena och förståndet, mellan den seende målaren och den tänkande 

målaren, mellan natur och komposition, mellan primitivism och tradition.”83 Han ville enligt 

                                                 
76 Merleau-Ponty, ”Cézannes tvivel”,, 109.  
77 Ibid, 109. 
78 Ibid, 109.  
79 Ibid, 109.  
80 Ibid, 110-111.  
81 Ibid, 110.  
82 Ibid, 110.  
83 Ibid, 110.  
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Merleau-Ponty aldrig måla som en vilde84, tvärtom tycks han mena att det var just människans 

komplexa sammansättning av förnuft och sinnlighet som Cézanne var så väl medveten om att 

målaren måste lära sig att bemästra för att göra verkligheten rättvisa på duken. För att uppnå detta 

måste målaren med Cézannes ord*: ”skapa sig en optik […] ett logiskt seende”85, vars förutsättning 

enligt Cézanne låg i samspelet mellan en personlig förnimmelse och ett strukturerande intellekt och 

vars resultat i hans ögon innebar en förening av natur och konst. Den optik som Cézanne talar om i 

citatet byggs upp av ett minutiöst förarbete som enligt Merleau-Ponty bland annat innefattade 

geologiska studier av det landskap som han sökte avbilda men även studiet av geometriska former 

hade en central betydelse och fungerade som en underliggande struktur i hans målningar. Detta 

seende skiljer sig samtidigt från ett traditionellt ”vetenskapligt” måleri som i essän på ett implicit 

plan representeras av Leonardo da Vinci, vars förhållningssätt till konst och natur har en 

kontrasterande betydelse i essän. Om da Vinci står som representant för ett vetenskapligt seende 

som utgår från ett matematiskt definierat rum så byggs Cézannes måleri istället upp av ett seende 

som utgår från en existentiell rumslighet och det levda perspektivets grundläggande tvetydighet. Det 

är således i relation till ett varseblivande subjekt som det stadium av tillblivelse som Merleau-Ponty 

relaterar Cézannes måleri till måste förstås: 

 

     Han vill inte lösgöra de fasta ting som framträder inför vår blick från deras flyktiga sätt att framträda, han vill måla    

     materian som är på väg att ta form, den ordning som håller på att födas genom en spontan organisation. Enligt   

     honom ligger brottet inte mellan ”sinnena” och ”intellektet” utan mellan de varseblivna tingens spontana ordning  

     och den mänskliga ordning av idéer och vetenskaper. Vi varseblir ting, vi är överens om dem, vi är förankrade i dem  

     och det är på denna sockel av ”natur” som vi konstruerar vetenskaperna.86  

  

En ”spontan organisation” uppkommer alltid i relation till en kropp och innebär att ett unikt 

perspektiv på världen öppnas. Världen blir till om och om igen för subjektet och det är detta 

moment av tillblivelse, denna primodiala eller ursprungliga nivå, som Cézanne enligt Merleau-

Ponty ville måla. Hans tavlor förmedlar på så vis ett intryck ”av naturen i sin upprinnelse”87 som 

Merleau-Ponty grundar i Cézannes ”trohet mot fenomenen”88, det vill säga hans trohet mot hur 

seende faktiskt upplevs.  

                                                 
84 Merleau-Ponty, ”Cézannes tvivel”, 111.  
* Samtidigt som Merleau-Ponty stödjer sig mot Cézannes egna formuleringar kring måleriet så är han mån om att 

betona att hans måleri uttrycker någonting som Cèzanne själv inte är kapabel att formulera i ord utan att hamna i det 

dikotomiska tänkande som hans måleri innebär ett ifrågasättande av: ”det är därför Cézanne inte lyckades övertyga och 

föredrog att måla.”(110)  
85 Merleau-Ponty, ”Cézannes tvivel”, 110.  
86 Ibid, 111.  
87 Ibid, 111.  
88 Ibid, 111.  
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Hur är det då möjligt att se detta i Cézannes måleri på ett mer konkret plan? Ett av Merleau-Pontys 

centrala exempel är de olika former av förskjutningar och förvrängningar som han identifierar i 

flera av Cézannes målningar och som han menar uttrycker varseblivningens tvetydigheter. För att 

visa på måleriets speciella förmåga att gestalta seende kontrasterar han det mot kamerans statiska 

återgivning av verkligheten. Som ett exempel lyfter han fram hur en cirkel som ses från sidan, 

oscillerar kring ”ellipsen utan att vara en ellips”89, en varseblivningens tvetydighet som kameran till 

skillnad från måleriet istället slätar över. I flera av Cézannes målningar finns denna typ av rörelse 

gestaltad, dvs. en rörelse som ifrågasätter det frysta ögonblick som tavlans fysiska orörlighet 

innebär, genom perspektiviska förskjutningar får flera olika synvinklar samspela i ett och samma 

motiv vilket således vittnar om förflyttning och förfluten tid.  

Merleau-Ponty sammanfattar Cézannes ”geni” 90 med att framhäva just hans förmåga att:  

 

     genom tavlans totala arrangemang få de perspektiviska förvrängningarna att upphöra att vara synliga som sådana när   

     man betraktar den som helhet, och istället helt enkelt liksom i det naturliga seendet bidra till att ge intrycket av en  

     ordning som håller på att födas, ett objekt på väg att framträda, på väg att samla ihop sig under våra ögon.91 

 

En annan aspekt av hur Cézannes måleri gestaltar varseblivning har att göra med hans användning 

av konturlinjen; denna upprättar enligt Merleau-Ponty en abstrakt gräns mellan tingen som inte hör 

till ”den synliga världen utan geometrin”92 men då Cézanne istället med hjälp av färgen markerar 

flera konturer låter han objektet behålla sin identitet som objekt samtidigt som han är trogen mot vår 

varseblivnings upplevelse av hur konturen hela tiden fluktuerar; ”en kontur på väg att födas”93.  

Färgen har slutligen en avgörande betydelsen eftersom den utgör det bärande element som måste 

inrymma alla aspekter av Cézannes strävan och uttrycka dessa genom det sätt som den appliceras på 

duken:  

 

     Om målaren vill uttrycka världen måste färgernas arrangemang i sig bära detta odelbara Allt, annars kommer hans      

     måleri att vara en allusion på tingen i stället för att framvisa dem i den oavvisliga enhet, den närvaro, den  

     oförlikneliga fullhet som för oss alla är definitionen av det verkliga. Det är därför varje penseldrag bör tillfredsställa  

     en oändlighet av villkor, det är därför Cézanne ibland mediterade i en hel timme innan han utförde det – som  

     Bernard säger bör det ”inrymma luften, ljuset, objektet, ytan karaktären, teckningen, stilen”. Uttrycket av det som  

     existerar är en oändlig uppgift.94  

                                                 
89 Merleau-Ponty, ”Cézannes tvivel”, 111.  
90 Ibid, 112. 
91 Ibid, 112.  
92 Ibid, 112.  
93 Ibid, 112. 
94 Ibid, 113.  
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Färgen utgör således enligt Merleau-Ponty måleriets centrala medel för att uttrycka verklighetens 

enhetliga karaktär, enligt denna modell bör teckningen ”framgå av färgen”95, vilket samtidigt inte 

sker på bekostnad av linjens betydelse eftersom det är när dessa båda element smälter samman som 

målaren lyckas närma sig verklighetens ”täthet”96.  

 

4.1 Diskussion 

 

Som föregående avsnitt visat så bär Merleau-Pontys beskrivning av Cézannes måleri på en tydlig 

koppling till den fenomenologiska metoden. Genom att sätta en vardaglig inställning, eller med 

fenomenologisk terminologi ”naturlig inställning”, till världen ur spel avslöjar Cézannes måleri 

”den grund av omänsklig natur som människan inrättar sig på. Det är därför hans gestalter är 

främmande och liksom sedda av en varelse som tillhör en annan art.”97 Cézannes metod och måleri  

tycks således stå i djup samklang med Merleau-Pontys egna analyser av varseblivningens 

primordiala grund. Som tidigare avsnitt visat så finns det en kritik som ifrågasätter möjligheten av 

att återvända till någonting sådant som en primordial sfär med dess konnotation av renhet och 

naturlighet. Haar skriver, som tidigare lyfts fram, att måleriets ”implicita eller explicita relationen 

till den historiska världen [...] kanske [är] mer avgörande än relationen till den naturliga 

varseblivningens tysta och ahistoriska värld."98 Frågan är dock hur pass frånkopplat från historia 

och språk detta begrepp egentligen är?  

Om Cézanne i Merleau-Pontys ögon utför ett fenomenologiskt arbete är det relevant att återigen 

återvända till den tolkning som han gör av den fenomenologiska reduktionen i förordet till PP: han 

skriver där att reduktionens viktigaste lärdom är omöjligheten av en fullständig reduktion99.  Det är 

således inte möjligt för varken filosofen eller målaren att närma sig världen utifrån en neutral eller 

förutsättningslös position, vilket är en följd av kroppens primordiala bindning till världen, vad som 

tidigare i uppsatsen formulerades som att medvetandet alltid har ett överskott av existens att förhålla 

sig till. Den övergripande struktur som målaren och filosofen har att förhålla sig till bygger därför 

på ett alltid redan, dvs. deras kroppar har alltid redan upprättat en relation till världen som föregår 

varje medveten tillgång till densamma. Denna struktur är giltig även på ett kulturellt plan; Merleau-

                                                 
95 Merleau-Ponty, ”Cézannes tvivel”, 112.  
96 Ibid, 112.  
97 Ibid, 114.  
98 Haar, ”Painting, Perception, Affectivity”, 180.  
99 Merleau-Ponty, The Phenomenology of Perception, lxxvii.  
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Pontys formulerar det som att vi föds in i förnuft och i språk100, dvs. vi har således alltid redan 

införlivat en viss uppsättning etablerade meningar och praxis. Dessa grundläggande existentiella 

villkor måste konstnären och filosofen enligt Merleau-Ponty svara mot; han skriver att konstnären 

återvänder ”till den stumma och ensliga erfarenhetsgrund på vilken kulturen och utbytet av idéer har 

byggts upp [och] slungar […] ut sitt verk så som en människa slungade ut det första talet”101. Enligt 

Foultier bör denna utsaga inte tolkas på ett bokstavligt plan utan i relation till konstverkets 

potentiella förmåga att låta en ny mening bryta fram, vilket således måste ske i relation till de 

meningar som redan är etablerade. Det är alltså inte fråga om en av kultur obefläckad mening som 

konstnären extraherar ur en ”ren” natur utan i Foultiers tolkning är det relationen mellan vad hon 

kallar för primärt och sekundärt uttryck som är central för att förstå den primordiala dimensionen i 

Merleau-Pontys tolkning.* Vad som står på spel är alltså konstverkets potentiella förmåga att bryta 

igenom kulturens sedimenterade meningar och låta en ny mening träda fram.102 Mot denna 

bakgrund är måleri, precis som all annan form av språk, inkapslat i en levande tradition som 

målaren har att förhålla sig till. Det finns således ingen position utanför den språkliga sfären, utan 

all ny mening uppkommer i relation till redan etablerade meningar.  

Även Toadvine tonar ned kopplingen mellan det primordiala och naturlighet eller renhet i sin 

läsning av essän. Han menar att Merleau-Pontys tolkning av Cézannes måleri som uttryck för en 

primordial erfarenhet inte innebär att ett tolkande seende ersätts av ett rent seende utan endast av   

en tolkning som vore främmande för seende i sig. Han lyfter vidare fram att det är centralt för varje 

målare att först och och främst lära sig bemästra sitt medium och att tillgodogöra sig den kunskap 

som traditionen förmedlar.103 Som Merleau-Ponty poängterar i essän var Cézanne inte alls 

främmande för traditionen vilket han illustrerar genom att lyfta fram att Cézanne spenderade varje 

dag på Louvren under den tid då han bodde i Paris.104 De krav som mötet med motivet kommer att 

ställa på målaren innebär samtidigt att det förberedande arbete som studiet av traditionen utgör har 

en underordnad betydelse eftersom det är en kunskap som syftar till att bistå konstverkets 

tillblivelse.105 Den ofrånkomliga koppling till en kulturell sfär som detta möte bär på innebär 

samtidigt inte att språket är frånskiljt från det som det talar om enligt Merleau-Ponty. Gemensamt 

för alla språkliga meningar är att de bär på en implicit länk till den konkreta verklighet som språket 

i sista hand symobliserar. Det är mot denna bakgrund som Merleau-Ponty förstår fenomenologins 

                                                 
100 Merleau-Ponty, Sense and Non-Sense, 3.  
101 Merleau-Ponty, ”Cézannes tvivel, 117.  
* Relationen mellan primärt och sekundärt uttryck grundar sig på den distinktion mellan talande tal och talat tal som 

Merleau-Ponty introducerar i PP s. 202.  
102 Foultier, Recasting Objective Thought, 80.   
103 Toadvine, ”The Art of Doubting: Merleau-Ponty and Cézanne”, 547.  
104 Merleau-Ponty, ”Cézannes tvivel”, 115. 
105 Toadvine, ”The Art of Doubting: Merleau-Ponty and Cézanne”, 547.  
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eidetiska eller väsensskådande dimension:  

 

     What appears in the silence of originary consciousness is not only what these words mean, but also what these  

     things mean, that is, the core of primary signification around which acts of naming and of expression are  

     organized.106  

           

All form av språk bär således på en koppling till det primordiala enligt Merleau-Ponty, dvs. till den 

kroppsliga förankring och erfarenhet av världen som föregår varje explicit språklig utläggning kring 

densamma. Detta förhållande öppnar samtidigt upp för den ontologiska dimension som mötet 

mellan konstnär och värld bär på och som bottnar i Merleau-Pontys gestaltteoretiska förståelse av 

naturen. Samtidigt som all form av konstnärligt uttryck oundvikligen innebär en mänsklig 

appropriation av verkligheten så är mänskligt uttryck även att betrakta som naturens självuttryck;   

konstärligt uttryck utgör således resultatet av naturens reflekterande möte med sig själv. Toadvine 

formulerar det som att naturens enda väg till självmedvetande går via den mänskliga andens 

förmedling.107 Det är således mot den här bakgrunden som följande citat från essän kan förstås: 

      

     Den mening som Cézanne i sina tavlor kommer att ge åt tingen och ansiktena tillbjöd sig i själva verket den värld    

     som framträdde för honom, Cézanne befriade den bara, det är tingen själva och ansiktena själva sådana som han såg  

     dem som krävde att bli målade så, och Cézanne sa blott det som de ville säga.108   

 

Cézanne målar det tingen säger eftersom tingen ger sig till känna i den perceptuella dialog som 

konstnär och värld ingår med varandra. Denna identitet mellan varseblivning och vara innebär att 

tinget inte bör förstås utifrån ett i-sig, utan utifrån den distinkta stil som dess existens är ett uttryck 

för. Enligt Toadvine är det i relation till begreppet stil som vi således bör tolka Cézannes uttalande 

att landskapet tänker sig i honom109, dvs. mot bakgrund av att detta begrepp symboliserar hur 

naturen kommer till uttryck genom inkarnerat liv.110 

 

 

 

 

 

 

                                                 
106 Merleau-Ponty, Phenomenology of Perception, lxxix. Min kursivering.  
107 Toadvine, ”The Art of Doubting”, 547.  
108 Merleau-Ponty, ”Cézannes tvivel”, 119-120.   
109 Ibid, 115.  
110 Toadvine, Merleau-Pontys Philosophy of Nature, 15. 
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5. Sammanfattning 

 

I Merleau-Pontys tidiga filosofi har begreppet om det primordiala en avgörande betydelse i hans 

strävan att söka en mer ursprunglig grund för filosofisk reflektion. Det primordiala belyser den 

mänskliga organismens samhörighet med världen på en nivå som föregår den medvetna 

reflektionens tillgång till densamma. I relation till den centrala paradox som vi i uppsatsen lyft fram 

som varseblivningens paradox, och som kan förstås som en paradox mellan immanens och 

transcendens, utgör den primordiala nivån ett sätt för Merleau-Ponty att undvika en positionering i 

antingen ett realistiskt eller idealistiskt synsätt på verkligheten för att istället erkänna att båda 

perspektiven bär på vissa legitima sanningsanspråk. Synliggörandet av den primordiala 

dimensionen kräver samtidigt vad Merleau-Ponty kallar för en radikal reflektion som uppenbarar 

reflektionens betingade natur som grundar sig i de olika former av transcendens som präglar 

människans samhörighet med världen. Häri ligger länken till det konstnärliga uttryckets betydelse 

eftersom den mänskliga existensen speglas i konstverket, i Toadvines formulering så uppvisar 

konstnärerna ”ett historiskt grepp om det egna platsbetingade perspektivet."111 Det är således mot 

den här bakgrunden som konstnären får en central betydelse i Merleau-Pontys filosofi. Konstverket 

bär på en potentiell förmåga att låta en ny mening träda fram, dvs. att få oss att se världen på nytt, 

genom att bryta igenom de sedimenterade meningar som kulturen och traditionen är uppbyggd av. 

Cézannes måleri utgör i Merleau-Pontys tolkning ett tydligt exempel på denna förmåga och 

samtidigt på den osäkerhet som präglar all form av uttryck och kommunikation. Cézannes måleri 

speglar den mänskliga existensen genom att uttrycka en levd erfarenhet av seende; en värld på väg 

att bli till genom ett seende som hela tiden börjar om på nytt. Denna primordiala sfär är samtidigt 

inte frånkopplad från tradition och kultur utan kan mot bakgrund av Merleau-Pontys förståelse av 

den fenomenologiska reduktionen ses som en djupgående dialog med dessa dimensioner.    

Konstnärligt uttryck bär samtidigt på en djupare dimension som grundar sig på det mänskliga 

medvetandets säregna position i naturen, där det utgör den högsta nivån av gestalt. Som en 

integrerad del i naturen måste medvetandets reflexiva dimension även förstås som ett uttryck för 

naturens egen reflexivitet; genom Cézannes landskapsmålningar kommer naturen således själv till 

uttryck, vilket följaktligen gör att Cézannes uttalande att landskapet tänker sig i honom bär på en 

ontologisk betydelse.  

 

 

                                                 
111  Toadvine, Merleau-Pontys Philosophy of Nature, 25.   
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