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Abstract 
The following essay seeks to explore Maurice Merleau-Ponty’s philosophy of expression in 

order to tease out a perspective on language and communication that might be of interest for 

contemporary rhetoric. The point of departure is located in Merleau-Ponty’s claim that 

language (in the way we use it) is inherently meaningful and a privileged aspect of the human 

being-in and orientation-towards the world. Furthermore, »what we do with words« cannot 

be reduced to the implementation of already constituted sets of meaningful expressions, 

ready-at-hand ideas or the obvious assembling of unambiguous words, but must, according to 

Merleau-Ponty, be acknowledged as a response to a particular horizon of possibilities within 

which the speaker finds herself. By employing the already established language at hand she is 

able to conjure a meaningful expression as a response to the (rhetorical, if you will) situation, 

with more or less creative astuteness. Consequently the speaker always already finds herself 

within a denominated world, a cultural-historically structured context – i.e. within »the 

nameable and the sayable« – yet this world bears within it an ever present possibility of 

renegotiation, and the as of yet unforesayable. To speak then, according to Merleau-Ponty, is 

to form an expression between the lines of repetition and invention. Or in his own words: 

»the operative Word is the obscure region whence comes the instituted light«. 

 Drawing most importantly from Merleau-Ponty’s distinction between »speaking« 

speech (parole parlante) and »spoken« or empirical speech (parole parlée), I approach some 

rhetorical notions of both classic and modern kind. I argue that the creative dimension 

Merleau-Ponty ascribes to our linguistic abilities, offers interesting perspectives on both 

Doxa and Topoi, as well as it problematizes the classical distinction between Inventio and 

Elocutio, and that the gestural dimension of expression that Merleau-Ponty is recurringly 

talking about can be read as an elaboration on Actio. From a more modern rhetorical 

perspective I argue that Merleau-Ponty’s philosophy of expression, and its modes of (or 

interplay between) institution and conquest, may offer a fruitful ground for understanding the 

creation and sedimentation of social meaning, taken in a broader sense. Lastly, if we wish to 

follow Merleau-Ponty’s account of how language is a fundamental part of the way in which 

we inhabit our world, rhetoric must recognize not only persuasion (in a shallow sense of the 

word), but the deep reaching, existentially (and culturally) transformative dimensions that are 

at play in our creating, exchanging and appropriation of meaning – linguistic or otherwise.  
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Det var bättre att avstå från att tala. Eller i varje fall måste de som inte kunde uthärda tystnaden 

finna sig i att använda de gängse talesätten, och eftersom deras medmänniskor var ur stånd att tala 
hjärtats äkta språk, nödgades även de nöja sig med enkla återgivanden av fakta och prat om 
likgiltiga ting, om dagens allehanda obetydliga händelser. Även härvidlag kom den mest äkta 

smärta att rent vanemässigt uttryckas i banala samtalsformer. Endast till detta pris kunde pestens 
fångar tillförsäkra sig sin portvakts medlidande eller sina åhörares intresse.  1

Inledning 
Även om de omständigheter Albert Camus beskriver ovan, för ett narrativt ögonblick, 

utmynnade i ett tillstånd där det kanske var bättre att avstå, ska vi i det följande inte låta bli, 

utan istället försöka tala. Ovanstående citat anslår kanske en allvarlig ton, lösryckt ur sin 

kontext. Men det är inte så mycket på grund av tonen, ej heller beröringspunkten som den 

citerade romanen har med att följande uppsats är skriven i en av en pandemi drabbad samtid, 

eller ens att jag, när jag här citerar och påtalar alltsamman, onekligen också på ett plan söker 

mina åhörares, läs läsarens, intresse, som passagen ovan har inspirerat detta exordium. Eller 

snarare – om vi ska vara ärliga – rör det sig också om något annat, utöver dessa fyndigheter.  2

För det är på sätt och vis om »gängse talesätt«, »vanemässiga uttryck« och »hjärtats äkta 

språk« följande uppsats kommer att handla om. Men med andra ord, och utan en sådan 

dramatiskt värdeladdad tudelning; det kommer att talas om gester, talande uttryck och 

meningsfullhet. Om en grundläggande egenskap hos språket att strukturera vår värld på, 

samtidigt som denna struktur också bibehåller en öppenhet för nyheter och tillkomster av 

ännu främmande sätt att gestalta denna vår självbild och omgivning; om att skapa, tolka, 

vara-i och omskapa mening i gemenskap. Ännu relevanta ämnen vill jag tro, och som jag 

hoppas lämpar sig väl att tillmötesgå från en retorikvetenskaplig infallsvinkel.  

 Det är med utgångspunkt i den franske filosofen Maurice Merleau-Ponty vi kommer 

att närma oss dessa retoriska frågor. Merleau-Ponty tillhör den fenomenologiska 

tanketraditionen kring förra seklets mitt, med upprinnelse hos de för 1900-talet tongivande 

tänkarna Edmund Husserl och Martin Heidegger. Under Husserls paroll »till sakerna själva« 

sökte denna nyinvigda tradition förankra tänkandet och vetandet i den levande erfarenhetens 

fakticitet genom att söka »ge en oförmedlad beskrivning av vår erfarenhet sådan som den 

 Albert Camus, Pesten, övers. Elsa Thulin (Stockholm: Albert Bonniers Förlag, 1957), s. 89. 1

 Till dessa fyndigheter hör för övrigt inte att jag nödvändigtvis skulle tycka att citatet är en lämplig diagnos av 2

dagens faktiska samtalsklimat. 



är«.  Människans upplevda kontakt med sin omvärld förstås som föregående och som 3

förutsättning för varje vetenskaplig utläggning, som det grundläggande underlag som vi som 

levande varelser tillägnar oss kunskap om, och prövar våra hypoteser på:  

Att återvända till sakerna själva innebär att återvända till den värld före kunskapen som 
kunskapen alltid talar om och i förhållande till vilken varje vetenskaplig bestämning är abstrakt, 

teckenartad och beroende - liksom geografin i förhållande till det landskap där vi lärde vad en 
skog, en äng, en flod är.   4

Fenomenologin i Merleau-Pontys anda tror sig därmed sagt inte besitta nycklarna till 

världens ursprungliga, slutgiltiga eller för den delen egentliga mening. Däremot kan vi med 

dess hjälp påminna om och beskriva, snarare än förklara, vår tillgång till världen; en värld 

som vi alltid redan är inbegripna i, förbundna med och som vi själva utgör en del av som 

levande varelser inkastade däri och vars kunskapsakter och meningskonstruktioner måste 

utkasta sig och förstås just inifrån. Genom att försätta vår vardagliga förtrogenhet med 

världen ur spel, genom en fenomenologisk reduktion – vilket för Merleau-Ponty innebär att 

ett tillstånd av förundran – kan vi således få tillgång till det grundläggande sätt på vilket vi är 

sammanflätade med världen och genom vilket vi får vår omvärld, och även oss själva och 

varandra, att framträda på ett visst sätt. Men utan att för den skull på ett godtroget vis 

förvänta oss kunna avtäcka eller nå fram till en för alla tider definitiv Sanning om Alltihop. 

En fullständig reduktion förblir en omöjlighet, och skulle inte ge oss någon djupare insikt än 

»världens omotiverade framblixtrande […] eftersom vi tvärtom är i världen, eftersom till och 

med våra reflektioner tar plats i det tidsliga flöde som de försöker fånga […] så finns det 

inget tänkande som kan omfatta allt vårt tänkande.«.  Att tänka i enlighet med Merleau-Ponty 5

är således att inta den ständiga nybörjarens prövande perspektiv, som inte håller den 

etablerade kunskapen eller sina egna försanthållanden vunna en gång för alla.  

 Från Merleau-Pontys fenomenologiska utsiktsplats breder också en horisont ut sig, 

från vilken vi på ett intressant sätt kan tänka kring frågor om uttryck, kommunikation och 

mening och som därför retorikvetenskapare har all anledning att gå i dialog med; vilket jag 

med föreliggande uppsats hoppas kunna erbjuda en aptitretare på. Språket och människans 

 Maurice Merleau-Ponty, »Vad är fenomenologin« övers. Anna Petronella Fredlund i. Lovtal till filosofin - 3

essäer i urval. (Stockholm: Symposion, 2004), s. 41. 

 Ibid., s. 44.4

 Ibid., s. 50f. 5
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inneboende förmåga till uttryck och meningsskapande är inte bara några av Merleau-Pontys 

mest läsvärda topiker utan tjänar också som hörnstenar för dennes filosofi författarskapet 

igenom. Och får honom i anteckningarna till sitt sista ofullbordade verk Le Visible et 

l’invisible att utbrista:  

De ord som är mest laddade med filosofi är inte nödvändigtvis de som innesluter vad de säger 

utan snarare de som mest kraftfullt öppnar sig mot Varat, eftersom de återger livet så mycket 
närmre och får våra vanemässiga evidenser att skälva tills de faller i sär.   6

Hur denna egensinniga, dynamiska syn på språket kan förstås, ingjöt en första förundran, som 

senare kom att inspirera följande uppsatsämne. 

Syfte och tillvägagångssätt  
Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka några aspekter hos Maurice Merleau-Pontys 

syn på språket, och visa hur detta tänkande kan vara teoretiskt intressant för 

retorikvetenskapen. Författaren själv, och den fenomenologiska tradition i vilken han 

befinner sig, har inte ägnats särskilt mycket utrymme inom det retoriska fältet tidigare. 

Följande uppsats hävdar att den syn på kommunikativa handlingar och uttryck som Merleau-

Ponty företräder, inte minst i och med dess existentiella klangbotten, utgör ett perspektiv som 

skulle kunna vara fruktbart för retoriker att tänka med, och dessutom annorlunda i kontrast 

till många av de teoretiska infallsvinklar som idag är mer etablerade inom fältet.  

 Hellre än att urskilja ett enskilt begreppsligt verktyg och demonstrera hur detta kan 

tillämpas på redan givna retoriska objekt, söker föreliggande uppsats föreslå ett mer 

grundläggande perspektiv på hur man skulle kunna tänka retoriken i ljuset av Merleau-Pontys 

existens-fenomenologiska idéer. Genom att utreda detta perspektiv ämnar jag skissera en 

möjlig infallsvinkel på hur vi kan tänka kring kommunikation och mening överhuvudtaget, 

och via en diskussion om uttryckens innebörd i och för den mänskliga tillvaron, teckna ett 

slags retorisk grundsyn. 

 Den moderna retorikvetenskapen är ett mångfacetterat fält som idag, kanske mer än 

många andra, undersöker sina grunder och gränser, vad det är och kan vara, både i 

förhållande till sitt antika ursprung och till moderna idéströmningar. Att då hävda att 

Merleau-Pontys uttrycksfilosofi skulle kunna vara retoriskt angelägen, bjuder kanske därmed 

 Maurice Merleau-Ponty, Le Visible et l’invisible, ed. Claude Lefort (Paris: Gallimard, 1964), s. 139 6

Översättningen är Mats Rosengrens.
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in frågan vad jag som säger detta avser retoriken vara på förhand. Hermeneutiskt finns 

kanske här en paradox. För att slå ett slag för att Merleau-Pontys idéer är intressanta att tänka 

med för retoriken måste vi ju i någon mån förutsätta vad retoriken är för något, men då låta 

denna definition vara tillräckligt flytande för att vi hos Merleau-Ponty ska kunna tänka 

retoriken i enlighet med dennes idéer och där finna en konstruktiv annanhet. Till att börja 

med räcker det kanske att diskursivt antyda retorikens område, hellre än att låsa fast denna i 

alltför rigida teoretiska normer.  

 Aristoteles går i sammanhanget förstås inte att kringgå, där retoriken bestäms som 

»Låt retoriken vara en förmåga (dynamis) att i varje enskilt fall uppfatta det som kan vara 

övertygande eller övertalande«.  Också neo-sofistiska positioner skulle kunna lyftas fram, 7

eller för det retorikvetenskapliga fältet inflytelserika moderna tänkare som Kenneth Burke 

eller Edwin Black, utöver den uppsjö av alternativa inspirationskällor fältet har funnit i andra 

moderna tanketraditioner. Men, för att inte göra infallsvinkeln alltför bred eller råka bjuda in 

idéer som senare riskerar bli överflödiga avstår jag från detta. Istället nöjer vi oss med ett par 

samtida förslag som vi kommer att ha anledning att återknyta till längre fram. Nämligen 

Janne Lindqvists neoklassiska definition »Retorik är studiet av hur ord och alla andra typer 

av symboler används för att påverka«.  Samt, Mats Rosengrens idé om retorik som berörande 8

allt som ryms i människans sociala meningsskapande, dvs »som inte enbart formas i språk 

och bildmedier (semantik, visuell semantik). Social mening skapas också, och ibland kanske 

främst, i och genom ritualer, myter, arkitektur, stadsplanering, perceptuella vanor, inrotade 

tankesätt osv«.  Rosengren föreslår vidare att en modern retorikvetenskap som vill vidga sina 9

vyer och bredda sina teoretiska och begreppsliga resurser kan hämta inspiration i modern 

filosofisk antropologi, varpå Merleau-Ponty och den fenomenologiska traditionen faktiskt, i 

förbifarten, nämns som en möjlig infallsvinkel.  Följande uppsats ämnar försiktigt – och 10

ödmjukt – plocka upp den bollen, och slå några passningar till retoriken förstådd både som 

studiet av kommunikativa handlingar och symbolers påverkan, samt hur social mening 

formgivs, fortplantas och fungerar; och därmed också anknyta till de diskussioner som idag 

 Aristoteles, Retoriken, övers. Johanna Akujärvi (Ödåkra: Retorikförlaget, 2012), s. 69.7

 Janne Lindqvist, Klassisk retorik för vår tid, 2. uppl. (Lund: Studentlitteratur, 2016), s. 15. 8

 Mats Rosengren, »Retorik, retorikvetenskap och social mening«, i Retorisk kritik, 2. uppl. red. Otto Fischer, 9

Patrik Mehrens & Jon Viklund, (Ödåkra: Retorikförlaget, 2016), s. 228.

 Ibid., s. 231.10
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förs inom fältet, vilka pläderar för behovet av – och undersöker – teoretiska infallsvinklar 

som förhoppningsvis kan vidga retorikens resurser och perspektiv. Mer specifikt, och med 

ovanstående i åtanke, hur kan vi tänka retoriken med Merleau-Ponty?   

 För att tillmötesgå syftet kommer följande litteratur av Merleau-Ponty undersökas. 

Kroppens fenomenologi, vilken utgör en del av det större nyckelarbetet Phénoménologie de 

la Perception i svensk översättning, som rymmer de delar av avhandlingen där språket 

diskuteras. Samt antologin Lovtal till filosofin i vilken huvudsakligen essän Det indirekta 

språket och tystnadens röster tillfrågas, med undantag för några tillskott från andra texter för   

förtydliganden och utvecklingar. Vad metoden beträffar, då det rör sig om en rent teoretisk 

undersökning, kommer jag att närläsa materialet med fokus på några nyckelbegrepp och 

deras kontext. I fråga är huvudsakligen: förhållandet mellan språk och värld, uttrycket som 

gest och instiftan av tradition, mening och meningshistoria samt den avgörande distinktion 

Merleau-Ponty gör mellan det talade och det talande talet. Dessa teman kommer jag sedan 

försöka bringa i samspråk med mer konventionella retorikvetenskapliga tankar och begrepp.  

Forskningsläge 
Merleau-Pontys tänkande kom att få något av en renässans under 1990-talet, efter att länge 

hamnat något i skymundan i den moderna västerländska idévärlden. Det nyfunna intresset har 

varit flerförgrenat, men detta till trots är Merleau-Ponty en fortfarande ganska frånvarande 

referens inom det retoriska fältet, med några få undantag.   

 Retorikern Thomas Rickert hävdade häromåret att vår samtid, ibland beskriven som 

hemsökt av »alternativa fakta«, »fejkade nyheter« och ett allmänt tillstånd av »post-sanning«, 

istället för att drabbas av nostalgi, behöver nya sätt att tänka kring sanning och kunskap, som 

istället grundar sig på vår erfarenhet som levande varelser i världen, eller som titeln lyder »It 

Is All There: From Reason to Reasoning-in-the-World«.  Merleau-Ponty utgör här inte bara 11

inspirationskälla till titelns första hälft, utan också ett förslag på en möjlig vägvisare för ett 

sådant tänkande.    

 Vad mer direkt beträffar forskningen rörande Merleau-Pontys angelägenhet för 

retoriken är det främst den amerikanske kommunikationsforskaren Richard L. Lanigan som, 

 Thomas Rickert, »It Is All There: From Reason to Reasoning-in-the-world«, i. Philosophy & Rhetoric, vol. 11

52, nr. 1, 2019. ss. 93-101.  
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bitvis, ägnat sig åt detta.  I artikeln »Rhetorical Criticism: An Interpretation of Maurice 12

Merleau-Ponty« diskuterar Lanigan hur en fenomenologisk infallsvinkel låter oss ta större 

hänsyn till den talande individens skapande av mening i den retoriska situation som en talakt 

innebär, samt att denna kommunikation rör sig inom ramen för en gemensam livsvärld.  13

Även om artikeln har somliga beröringspunkter med föreliggande uppsats är det en kort 

artikel på 10 sidor som kortfattat redogör för några grundidéer hos Merleau-Ponty kopplade 

till idén om den retoriska situationen, och som berör vissa idéer på ett, i min uppfattning, 

stundtals förenklat vis.  Där efter har Lanigan främst läst Merleau-Ponty utifrån ansatsen att 14

konstruera modeller för en fenomenologiskt inspirerad semiologi och kommunikologi.  15

 I Sverige har det skrivits tre avhandlingar om Merleau-Ponty under 2010-talet, 

samtliga med olika avstamp i dennes syn på språket. Lovisa Andén har i avhandlingen 

Litteratur och erfarenhet i Merleau-Pontys läsning av Proust, Valéry och Stendhal framförallt 

undersökt outgivna föreläsningsanteckningar där Merleau-Ponty tematiserar det litterära 

språket. Andén visar att Merleau-Pontys undersökningar av litteratur och konst också alltid 

drivs av en ambition att förstå den mänskliga uttrycksförmågan överhuvudtaget. Det litterära 

språket är således inte bara intressant i och för sig självt utan visar på de grundläggande 

förutsättningar som allt språkbruk bottnar i.  Litteraturens förmåga att språkliggöra, erövra 16

erfarenhet, genom att bringa till uttryck och omskapa den värld vi känner till leder till nya sätt 

att erfara den på, vilket kommer att vara centralt också för denna uppsats.  17

 Slår man in sökorden Merleau-Ponty / Rhetoric på (åtminstone) Uppsala Universitetsbiblioteks söktjänst, 12

dyker artikeln, To the words themselves: From Merleau-Ponty’s philosophy of language towards rhetoric av 
Ludmila Selemeneva upp, men som framgår i förordet till det nummer man hänvisas till valde artikelförfattaren 
att inte publicera sin artikel, och den verkar, av allt att döma, aldrig ha publicerats. Se Language & 
Communication, vol. 26. issue 3-4, 2006. ss. 201-202. 

 Richard L. Lanigan, »Rhetorical Criticism: An Interpretation of Maurice Merleau-Ponty«, i. Philosophy & 13

Rhetoric, Vol. 2. No. 2, 1969. ss. 61-71. 

 I sin artikel läser Lanigan Merleau-Pontys distinktion mellan talande tal (parole parlante) och talat tal (parole 14

parlée) i min mening alltför starkt i termer av autenticitet, vilket, menar jag, riskerar att inte bara ge upphov till 
en missvisande förenkling utan också en onödig romantisering av den talande talakten eller talaren själv.                    
Se exempelvis: »Thus, a ›rhetorical situation‹ for Merleau-Ponty could only be a Gestalt in which the speaker is 
a phenomenal creator of authentic speech«. ibid., s. 63.   

 Se exempelvis, Richard L. Lanigan, Speaking and Semiology Maurice Merleau-Pontys Phenomenological 15

Theory of Existential Communication (Berlin/London: Mouton de Gruyter, 1991). samt, »The Rhetoric of 
Discourse: Chiasm and Dialogue in Communicology«, ss. 197-238. i. Arnett, Ronald C. Cooren, François. 
(eds.). Dialogue Ethics. (Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2018).

 Lovisa Andén, Litteratur och erfarenhet i Merleau-Pontys läsning av Proust, Valéry och Stendhal (Uppsala: 16

Uppsala Universitet, 2017). s. 79.

 Ibid., s. 86. 17
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 Idéhistorikern Helena Dahlberg har skrivit avhandlingen Vikten av kropp. Frågan om 

kött och människa i Maurice Merleau-Pontys Le Visible et l’invisible som också föreligger i 

den omarbetade versionen Vad är kött?.  Dahlbergs diskussion om det minst sagt 18

mångtydiga begreppet Kött (fr. Chair), upphovsmannens sällan uppenbara användning av 

detta begrepp och det sena författarskapets ofta poetiska språkbruk har varit upplysande för 

mitt arbete; i synnerhet som Dahlberg påpekar att detta kan tolkas just som ett illustrativt sätt 

på vilket Merleau-Ponty själv (på ett mer sofistikerat sätt än tidigare) bearbetar språket i 

enlighet med den språksyn han tidigare skisserat.  19

 Anna Petronella Foultier (tidigare Fredlund) har skrivit avhandlingen Recasting 

Objective Thought som berör alltifrån Merleau-Pontys språk- och uttrycksfilosofi, 

förhållandet mellan kropp och genus, till ett fenomenologiskt perspektiv på dans.  Foultier 20

lyfter också fram några viktiga aspekter i sin läsning av Merleau-Ponty som haft bäring på 

detta arbete. Framförallt: att den råa varseblivna erfarenheten hos Merleau-Ponty aldrig 

betraktas såsom omedelbart laddad med en mening som är kulturellt okontaminerad och att 

det är först genom att bruka det språk vi redan har tillgång till som vi förmår formulera »a 

description rich and eloquent enough to present the fluidity of lived phenomena«.   21

 I Merleau-Ponty and the Paradoxes of Expression visar Donald A. Landes hur 

uttrycket och dess paradoxer - exempelvis uttrycket som offentliggörande av något som 

springer ur det inre livet, glipan mellan den formulerade utsagans värld och den råa 

verkligheten, möjligheten att skapa och kommunicera ny mening inom företablerade ramar 

etc -  intar en central roll för Merleau-Pontys filosofi författarskapet igenom, och genomför 

genom denna lins en läsning av flera för Merleau-Ponty viktiga teman. Utgångspunkten för 

Landes är att »all human action is expression« och den gemensamma fundamentala grunden 

för allt mänskligt meningsskapande.  Fastän närbesläktat med föreliggande uppsats är 22

Landes arbete betydligt mer omfattande både vad gäller tematik och nedslag i författarskapet 

 Helena Dahlberg, Vad är kött? Kroppen och människan i Merleau-Pontys filosofi (Göteborg: Glänta, 2013)18

 Ibid., s. 119. 19

 Anna Petronella Foultier, Recasting Objective Thought: The Venture of Expression in Merleau-Ponty’s 20

Philosophy (Stockholm: Stockholms Universitet, 2015). 

 Ibid., s. 19. 21

 Donald A. Landes, Merleau-Ponty and the paradoxes of expression (London/New York: Bloomsbury, 2013), 22

s. 3.
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samtidigt som uttrycken – liksom är fallet även för ovanstående avhandlingar – inte granskas 

utifrån ett retorikvetenskapligt perspektiv.  

  

I. Tänkandet, språket och världen 
Låt oss börja med Kroppens fenomenologi. I denna för författarskapet ifråga relativt tidiga 

avhandling undersöker Merleau-Ponty kroppen och varseblivningen som grund för hur vi 

uppfattar vår omvärld och hur den mänskliga tillvaron alltså är grundad i ett förkroppsligat 

subjekt-objekt. Detta leder också förbi frågan om hur vi i ljuset av detta kan förstå språket. 

Därmed inte sagt att språket, eller talet, åsidosätts eller förstås som en konsekvens av de 

tidigare analyserna av kropp och varseblivning. Redan i de inledande anmärkningarna 

understryks nämligen att talet utgör ett ursprungligt område (och låt oss också vara tydliga 

med att ›tal‹ här inte på något vis ger det muntliga talet företräde framför det skrivna, snarare 

är det en allmän bestämning som inrymmer alla typer av språkbruk).  23

 Utgångspunkten låter nästan trivial: språket är meningsfullt.  Vid första anblick 24

förefaller det kanske självklart, men hur kan vi förstå detta mänskliga grundfenomen som 

ligger oss så nära tillhands att vi kanske sällan får syn på det eller ens uppmärksammar det 

som en fråga; denna förmåga hos språket som jag här utnyttjar genom att tillfråga det med 

hjälp av sig självt. Vi frestas kanske föreslå att språket skulle vara meningsfullt genom att 

överföra eller förmedla ett idealt innehåll, någons tanke, en idé om någonting. Denna intuitivt 

rimliga bild av hur det fungerar invänder Merleau-Ponty emot. Språket, kan inte vara 

transportmedel eller ledsagare åt något rent språkligt okontaminerat tänkande, reducerat till 

blott förmedlare av något bortom-språkligt förmedlat. Som Merleau-Ponty senare skriver 

saknar alltid författaren en ideal text att jämföra med det han har skrivit, det finns »inget 

språk före språket«.  Tänkandet är självt otänkbart som annat än ett sig-utsträckande i 25

 Maurice Merleau-Ponty, Kroppens fenomenologi, övers. William Fovet, (Göteborg: Daidalos, 2018), s. 147.23

 Genom att framhäva ordens meningsfullhet vill Merleau-Ponty särskilja sig från en språkuppfattning som 24

antingen ser språket på ett 1. mekaniskt vis: yttre stimuli orsakar en retning som framkallar ett visst ord, eller 2. 
ordresponsen uppstår i medvetandet genom association av tillgänglig mening. Båda fallen innebär enligt honom 
ett omyndigförklarande av talakten: »i båda fallen intar talet plats i ett kretslopp av fenomen i tredje person; det 
är ingen som talar, det är ett flöde av ord som frambringas utan någon styrande talintention« – med 
konsekvensen att det kreativa språkbruket försvinner, talandet fråntas sin status som handling och utgör inte 
någon egentlig del av talarens möjlighetshorisont, kvar blir mekanisk eller associativ lagbundenhet. Ibid., s. 151. 

 Maurice Merleau-Ponty, »Det indirekta språket och tystnadens röster«, övers. Anna Petronella Fredlund, i. 25

Lovtal till filosofin. s. 131.
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språket: »vi ger oss vår tanke genom det yttre och inre talet. Den utvecklas förvisso som en 

kornblixt, men därefter måste vi tillägna oss den, och det är genom uttrycket den kommer att 

tillhöra oss.«.  Just därför strävar tanken efter uttrycket som sin fullbordan, just därför irrar 26

det ännu ogenomtänkta runt i språkligt dunkel; därav framstår även de mest vardagliga ting 

och företeelser som obestämda tills vi återupptäcker dem genom deras namn. Namngivande 

och benämnande är för Merleau-Ponty därmed intimt förbundet med dennes världsbegrepp: 

»Namngivandet av föremål kommer inte efter igenkännandet, det är själva igenkännandet«. 

Vi når fram till vår omvärld och får den att framträda som något genom att benämna den, 

varför redan språket skulle kunna sägas vara ett slags varseblivande; ett urskiljande 

utpekande om man så vill. Här finns anledning att dra en parallell till Chaïm Perelman, som 

hävdar att vi föredrar en särskild begreppsläggning av erfarenheten, somliga uttryckssätt 

framför andra, beroende av vår världsbild. Han gör också en poäng av att se språket inte som 

ett förställande raster emellan oss och tingen själva utan som ett ställningstagande och 

situerat perspektiv, genom vilket vi, som hos Merleau-Ponty, snarare har tillgång till och 

bebor världen. Men likväl, ett begränsat perspektiv. Att uttrycka sig inom en given 

kulturgemenskaps vedertagna vokabulär innebär oundvikligen också att anamma »på alla 

punkter som han inte uttryckligen modifierar de klassifikationer och de värderingar som 

språket bär med sig«.  Ytterligare en viktig beröringspunkt finns här i möjligheten till 27

modifikation, vilket hos Merleau-Ponty, som vi kommer att se, får en ännu mer central 

betydelse för hur vi kan förstå hur vi är i, och vad vi gör med, språket överhuvudtaget.  

 Om vi då går med på att talet inte är ett översättande uttryck av en färdig tanke utan 

tänkandets själva fullbordan, hur kan vi med denna utgångspunkt förstå kommunikationen 

mellan två, i språket bosatta, grannar, av mänsklig art? Tilltalet förutsätter ett gemensamt 

språk, förstås. Men, när vi tar oss an någon för oss fullständigt obekant information eller ett 

innehåll förpackat på tillräckligt främmande vis går det att likna vid att erövra ett nytt 

territorium, inom ramen för den redan bekanta språkliga världen. En skriven text får 

»betydelsen att existera som ett ting mitt i själva texten, den får den att leva i en organism av 

ord, den inympar den hos författaren eller hos läsaren som ett nytt sinnesorgan, den öppnar 

 Maurice Merleau-Ponty, Kroppens fenomenologi, s. 151. 26

 Chaïm Perelman, »Retorik & filosofi«, övers. Mats Rosengren, i. Res Publica, nr. 24. Tema: Fredric Jameson, 27

retorik, (Stockholm: Symposion, 1993), s. 56. 
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ett nytt fält eller en ny dimension i vår upplevelse [min kursiv]«.  Det förvärvade språket, de 28

tillägnade betydelserna och dess befintliga räckhåll visar sig alltså vara intet annat än en 

öppen horisont för vilken tänkandet och kommunikationen därmed innebär ett potentiellt 

förskjutande. Vad det gemensamma språket möjliggör är kommunikativ följsamhet och 

ledsagande, »Det sker alltså ett övertagande av den andres tankar genom talet, en reflektion i 

den andre, en förmåga att tänka utifrån den andre«.  Denna förmåga, eller övertagandet av 29

en för mig fullkomligt främmande mening, ger upphov till en ny insikt, givetvis, men på ett 

djupare plan än att helt enkelt förvärva nya betydelser i min språkarsenal verkar denna 

mening på mig och innebär rentav en »modulation av min egen existens, en förändring av 

mitt vara«.  Vi lär oss så ett nytt språk genom att delta i »det gemensamma livet«. Att vara i 30

språket, betyder följaktligen att ha »ett visst handlingsfält utbrett runt omkring mig […] ordet 

är på en viss plats i min språkliga värld, det tillhör min utrustning, jag har bara ett sätt att 

föreställa mig det: genom att uttala det«.  Det redan förvärvade språket, de tillgängliga orden 31

och bekanta uttrycken utgör följaktligen byggstenar som tillsammans »skapar mellan de 

talande subjekten en gemensam värld som det aktuella och nya talet hänför sig till […] Och 

talets mening är ingenting annat än det sätt på varpå det hanterar denna språkliga värld eller 

modulerar på denna klaviatur av förvärvade betydelser«.  För Merleau-Ponty bildar språket 32

alltså gemensam värld, men också en förmåga att överta den andres tänkande (och motta sitt 

eget) samt möjligheten att tillägna sig nya dimensioner i erfarenheten och därmed förändras 

på djupet. Denna existentiella språksyn, och den transformativa potential som Merleau-Ponty 

tillmäter språket, ger en infallsvinkel där vad som står på spel när den klassiska retoriken 

talar om påverkan eller övertygelse får onekligen ganska djupgående konsekvenser. Utan att 

säga att allt tal faktiskt går så långt – det vore alltför drastiskt att inte slå vakt om 

gradskillnader i effekt, för att inte säga ett oöverskådligt antal vis på vilket en språkbrukare 

kan använda språket och påverka sina samtalspartners och åhörare – får vi kanske medge, om 

vi vill följa Merleau-Ponty, att när det kommer till övertygelse så står inte bara sakfrågan utan 

  Maurice Merleau-Ponty, Kroppens fenomenologi, s. 157. 28

 Ibid., s. 153. 29

 Ibid., s. 15930

 Ibid., s. 153, 155.31

 Ibid., s. 162. 32
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världen på spel, och varje påverkansakt bär, åtminstone en potential att, om den är 

omskakande nog, att förändra oss på djupet.  

II. Gest och Doxa 
»Det talade ordet är en gest, och dess betydelse är en värld« fortsätter Merleau-Ponty.  På 33

vilket sätt är då gesten meningsfull, och vad säger det oss om språket? Jo, gestbetydelser är 

inte att betrakta som enkla tecken, där exempelvis en ilsken gest betecknar ilska. Snarare är 

gesten det sätt på vilket ett tillstånd tar sig uttryck »jag avläser vreden i gesten, gesten får mig 

inte att tänka på vreden, utan den är själva vreden«.  Gesternas funktion klargör också vad vi 34

återkommande har refererat till som att finna sig i en »värld«. Gesterna är betydelsefulla 

inom ramen för ett mänskligt sammanhang. Mer än så, vi förstår till fullo endast sådant vi 

kan relatera till inom den världsliga kontext vi bebor. Gestens mening »smälter samman med 

strukturen hos den värld som gesten tecknar och som jag tar på mitt ansvar, den breder ut sig 

över själva gesten«.  Som en grundläggande förmåga och förutsättning för allt mänskligt 35

meningsskapande, bottnar uttrycket eller har sitt ursprung i den enskilda människans 

kommunikativa handling, gesten, inom ramen - men också genom att sätta ramen, eftersom 

den är medgiven i själva uttrycket - för ett redan befintligt sammanhang som vi talar om när 

vi talar om värld. Om allt språkbruk bottnar i detta, skulle man kunna säga att allt språkbruk 

är retoriskt i meningen: ett slags betydelsefullt gestikulerande meningsutbyte.  

 Men att likna språket vid emotionella gester som vrede, är inte att häfta fast vissa 

uttryck vid vissa bestämda känslomönster. Det finns en komplexitet i människans 

uttrycksförmåga som inte låter sig förklaras av en  sådan naturalisering – vi är likafullt och 

lika-ursprungligen kulturella varelser. Vilket föranleder Merleau-Ponty att hävda att några 

fullt naturliga tecken inte existerar: »känslan som variation av vårt vara-till-världen är 

kontingent«  i förhållande till vilka uttryck den tar. Och mer än så, »Inte bara gesten är 36

kontingent i förhållande till kroppens organisation, utan själva sättet att motta och uppleva 

 Maurice Merleau-Ponty, Kroppens fenomenologi, 159.33

 Ibid., s. 160. 34

 Ibid., s. 161.35

 Ibid., s.165. 36
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situationen«.  Alla världens gester och uttryck, som de har utformats i historien, är olika 37

kulturers eller olika historiska samhällens sätt att utforma vredens eller kärlekens gester och 

beteendemönster på – för respektive språkspel – men också att inrätta de sätt på vilka dessa 

upplevs, och tillskrivs en betydelse, enligt det enskilda samhällets differentieringsprinciper. 

Människans materiella, biologiska konstitution är alltså fullt förmögen att ge upphov till en 

mångfald uttryck, upplevelser och läsningar av i grunden samma fenomen (i den mån det nu 

är rimligt att här fortfarande tala om dem som ›samma‹). Inom ramen för en historiskt öppen 

möjlighetshorisont finns här »lika litet som inom driftens område en mänsklig natur som är 

given en gång för alla«.  Uttrycken, som alla har sin grund i en kroppsligen situerad historisk 38

gestalt, är kontingenta i förhållande till deras, åtminstone i somliga fall, biologiska 

grundbetydelser, eller med andra ord: »Det är inte mer naturligt eller mindre konventionellt 

att skrika när man är arg eller att kyssa när man älskar än att kalla ett bord för ett bord«.  39

 Om ett uttryck bär sin mening liksom en gest, är inte då varje uttryck, alltså även de  

som nedtecknats och bevarats i historien, redan på sätt och vis sitt eget actio, eller åtminstone 

anvisningen för ett sådant? – dvs den retoriska parteslärans femte moment som egentligen är 

förbehållen talets framförande.  Eller, rättare sagt, kan vi säga att uttrycket bär sin 40

gestbetydelse som latent potential, vilket inte bör tolkas som ett hypostaserande av dess 

mening – potentialen måste i varje fall gälla potentialen för någon att fånga upp och gestalta 

gesten ånyo. Det traderade uttryckets möjlighet att uppbära mening erfordrar förstås en 

mottagare, en läsare, som utifrån sin egen specifika utgångspunkt förmår ta upp gesten och 

reaktivera den på nytt. Eller som Donald Landes skriver »the speaker’s expressions are the 

traces of gestures that I can take up by reading them, by gearing into them, by lending my 

body to their sense, and thus making them my own«.  Landes liknar uttryckets rörelse från 41

avsändare till mottagare mellan en skriv- och läsakt. Att skriva innebär för Merleau-Ponty, 

som vi ska se, en akt som rör sig i mellanrummet mellan ren repetition och rent skapande.  42

 Maurice Merleau-Ponty, Kroppens fenomenologi, s. 165.37

 Ibid. 38

 Ibid., s. 165f. 39

 För actio se Janne Lindqvist, Klassisk retorik för vår tid, s. 327f. 40

 Donald A. Landes, Merleau-Ponty and the paradoxes of expression, s. 14.41

 Benämningarna »pure repetition« och »pure creation« är Landes. Ibid., s.27. 42
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Men inte heller att läsa, dvs spåra upp ett uttryck och följa dess rörelse, kan röra sig om en 

strikt repetition av en entydig fastnaglad mening. Det världsliga sammanhang som har 

påtalats som den kontext i vilken uttrycket har sitt ursprung och blivit meningsfullt i, är mest 

troligt inte, på alla punkter, likadant idag – och säkerligen inte från början heller, även denna 

ursprungliga gemensamma värld torde ju rimligtvis innefatta ett, åtminstone i princip, 

oöverskådligt antal möjliga läsningar eftersom en läsning alltid är någons läsning (varför 

verket besitter den måhända paradoxala egenskapen att vara och förbli ett och detsamma i en 

öppen mångtydighet) – som det var när ett visst uttryck kom till världen, för säg tusen år 

sedan. Och denna läsare är förstås alltid präglad inte bara av sin kulturhistoriska omgivning 

utan också av sina egna partikulära omständigheter - erfarenheter, uppfattningar, förmågor,  

begär, preferenser, - som styr tolkningsakten, såväl medvetna som omedvetna. Dessutom 

förstår vi ju uttrycket också mot bakgrund av relevanta kopplingar till andra uttryck som 

passerat mellan oss och uttrycket vi läser.  Även om, vilket nämndes tidigare, gesten inte 43

bara är given i ett visst världsligt sammanhang utan också sätter världen genom att implicera 

den i själva gesten vore det alltså i princip omöjligt att genomföra en bokstavlig repetition. 

Det måste snarare, som Landes också betonar, röra sig om en kreativ reproduktion  genom 44

vilken vi tillägnar oss den mening, som vi där fann, genom att, utifrån vår rådande situation, 

fånga upp och anamma de gester som uttrycket erbjöd sig genom. Även om vi förstås - med 

viss begreppslig ansträngning - skulle kunna kalla detta för ett actio eftersom det ju på sätt 

och vis rör sig om ett (åter)framförande i tiden (om så bara för en själv), vore det kanske mer 

lämpligt att istället beskriva denna kreativa reproduktion som ett reinventio. Både i 

bemärkelsen ett åter-uppfinnande och ett åter-inventerande av uttrycket. Att fånga upp gesten, 

låta ge uttryck för dess mening i en kreativ reproduktiv läsakt, ett reinventio, blir på sätt och 

vis sitt eget skrivande, om så bara ett tillskrivande, uttryckande, förlösande av mening utifrån 

den egna tolkningshorisonten. På det viset kan vi kanske läsa vad Merleau-Ponty på ett annat 

ställe skriver om bildkonsten »Det fulländade verket är alltså inte det som existerar i sig 

liksom ett ting, utan i stället det som når fram till sin betraktare, inbjuder honom att återta den 

 Som Jorge Luis Borges skriver innebär exempelvis Kafkas inträde på den litteraturhistoriska scenen att vi 43

därmed får syn på något nytt också i verk som föregått honom. Även om dessa verk dessförinnan sinsemellan 
kanske saknade uppenbara gemensamma nämnare före Kafka, uppdagas i och med Kafka, hos dessa litterära 
föregångare, något kafkaartat. Se Jorge Luis Borges, »Kafka och hans föregångare« övers. Lasse Söderberg. i. 
Borges II 1945-1970. Stockholm: Bokförlaget Tranan, 2019. ss. 286-289. 

 Donald A. Landes, Merleau-Ponty and the paradoxes of expression., s. 137. 44
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gest som har skapat det och att […] sälla sig till målarens tystlåtna värld som hädanefter är 

uttalad och tillgänglig«.  45

 Innan undersökningen går vidare för att ta reda på vad för konsekvenser den radikalt 

kreativa dimension Merleau-Ponty tillmäter människans inneboende uttrycksfullhet får för 

relationen mellan språk och värld som skisserats ovan – och vad det skulle kunna säga 

retoriken – finns det anledning att dröja ett tag vid begreppet värld och den grundläggande 

förmågan hos människor att ge upphov till en mångfald olika uttryck, upplevelser och 

tolkningar av samma fenomen som beskrevs tidigare. Vi finner oss själva alltså inkastade i en 

viss historisk situation där verkligheten alltid redan är betecknad, en livsvärld »där det talade 

ordet är instiftat«.  Vår omvärld är alltid redan språkligt utlagd och ger oss en viss kulturellt 46

förmedlad kännedom om och tillgång till den plats vi bebor, ett slags ramverk för 

meningsfulla handlingar och utbyten människor emellan. Här finns en tydlig koppling till vad 

Mats Rosengren kallar för »social mening«, dvs som inte bara tar sig uttryck och befästs i 

språk och bilder utan även i »ritualer, myter, arkitektur, stadsplanering, perceptuella vanor, 

inrotade tankesätt osv«.  Som Merleau-Ponty skriver i sin essä om konstnären Paul Cézanne: 47

»Vi lever i en miljö av objekt som människorna konstruerat, bland redskap, i hus, på gator, i 

städer, och för det mesta ser vi dem bara genom de mänskliga handlingar som de tjänar. Vi 

vänjer oss vid att tänka att allt det här nödvändigtvis existerar och är orubbligt«.  Att säga att 48

vi lever i en värld där det talade ordet är instiftat, menar jag, kan inte bara handla om språket i 

snäv bemärkelse, som vore det en självständig separat dimension i våra sociala liv som bara 

har med sig självt att göra, utan bör läsas som ett poängterande av det sätt på vilket vår 

tillgång till världen, i bred bemärkelse, alltid är kulturhistoriskt förmedlad, där föreskrivna, 

etablerade sätt att tolka och vara i världen alltjämt genomsyrar och präglar våra liv: vi är 

alltid redan inrättade i och genom denna instiftade värld. Här finns därför också en anledning 

att anknyta till retorikens begrepp doxa, både i den traditionella bemärkelsen som en viss 

grupps uppfattningar, föreställningar och försanthållanden och i den moderna tappning som 

Mats Rosengren ger det i sin doxiska kunskapsteori, Doxologi. För Rosengren innebär 

 Maurice Merleau-Ponty, »Det indirekta språket och tystnadens röster«, s. 142.45

 Maurice Merleau-Ponty, Kroppens fenomenologi, s. 159.46

 Mats Rosengren, »Retorik, retorikvetenskap och social mening«, s. 228.47

 Maurice Merleau-Ponty, »Cézannes tvivel«, övers. Anna Petronella Fredlund, i. Lovtal till filosofin, s. 11448
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doxologin en retorisk kunskapsteori, där all typ av kunskap - såväl som traditioner, 

trosföreställningar och värderingar - måste förstås mot bakgrund av att den är mänsklig, dvs 

av och för människan skapad inom ramen för kulturella sammanhang. Detta betyder att 

kunskapen alltid är »situerad, föränderlig och intresserad« samt utformad och betingad av de 

»individuella, sociala, historiska och diskursiva förhållanden inom vilka den producerats«.  49

Apropå att Merleau-Ponty hävdar att det inte finns en för alla gånger given mänsklig natur 

kan vi ansluta detta till just en doxisk, rörlig syn på människan som i grunden självskapande 

och alltjämt omskapande sina egna sociala villkor, sina uttrycksformer och de sätt på vilka 

hon upplever sin omvärld och inrättar sig själv däri. Dessutom kan vi tillägga att när 

Merleau-Ponty pratar om att ha en värld eller människans vara-till-världen  så är det alltid - 50

eftersom livet alltid äger rum inom ramen för ett visst givet, instiftat kulturellt sammanhang - 

genomsyrat och präglat av en mängd olika rådande doxor. Ytterligare en beröringspunkt till 

ett doxiskt sätt att se på kunskap, för att gå händelserna lite i förväg, hittar vi också i den text 

som är fokus för uppsatsens nästa del, där det skrivs att, »Det som vi med full rätt kallar vår 

sanning betraktar vi aldrig annat än i ett sammanhang av symboler som dagtecknar vårt 

vetande«.  Dessutom, som vi ska se, är det kanske först i och med den kreativa spänning 51

(och sprängkraft) Merleau-Ponty beskriver i förhållandet mellan den etablerade kulturen och 

de kreativa skapelseakterna som det börjar bli verkligt intressant.  

 Mats Rosengren, Doxologi – en essä om kunskap. (Åstorp: Rhetor förlag, 2002), s. 68, 30. 49

  Som jag uppfattar det är människans vara-till-världen det grundläggande sätt på vilket vi överhuvudtaget har 50

tillgång till världen, är-i den och får en omvärld att breda ut sig framför oss, dvs något att framträda; ett slags 
fundamental öppning eller horisont som får vissa möjligheter, handlingar, varseblivningar att uppdaga sig i 
förhållande till omgivningen. Eftersom denna öppning alltid i viss mån är kulturhistoriskt betingad skulle den 
förstås kunna sägas alltid redan vara präglad av en mängd doxai. Men denna öppning innefattar också alltid det 
enskilda livet, och inbegriper bland annat kroppens sätt att vara i rummet och däri uppenbara en situation 
(snarare än att ha en position), eller den blinde personens käpp som utgör inget mindre än en förlängning av den 
existentiella kroppen. Merleau-Ponty talar i sitt tidiga arbete om människans vara-till-världen på ett holistiskt 
vis, som en intentional båge: »medvetandets liv - ett kunskapsliv, driftsliv eller perceptuellt liv - bärs av en 
›intentional båge‹ som kring oss kastar vår förflutna tid, vår framtid, vår mänskliga omgivning, vår fysiska 
situation, vår ideologiska situation, vår moraliska situation, eller som snarare gör att vi är situerade under alla 
dessa förhållanden. Det är denna intentionella båge som utgör sinnenas enhet, sinnenas och intelligensens enhet, 
känslighetens och motorikens enhet«. Maurice Merleau-Ponty, Kroppens fenomenologi, s. 98, 118, 53.  

 Maurice Merleau-Ponty, »Det indirekta språket och tystnadens röster, s. 130. 51
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III. Den välbekanta strukturen 
»Varma ord, vackra ord, djupa ord… 

De äro som doften av en blomma i natten 
den man icke ser.«  52

Essän Det indirekta språket och tystnadens röster tillhör författarskapets mellanperiod där 

Merleau-Ponty utvecklar sin syn på språk, mening och uttryck och där han framlägger en 

kreativ läsning av den inflytelserika lingvisten Ferdinand de Saussure. Fokus ligger på 

uttryckens meningsfullhet, och frågan om språklig mening utgår från hur detta kan förstås i 

ljuset av Saussures idé om tecknens diakriticitet: dvs att tecknen, tagna var för sig, inte bär en 

bestämd innebörd i sig själva utan snarare konstituerar en glipa i relation till andra tecken, 

vilket innebär att språket förstås som en struktur av ömsesidiga skillnader i en komplex enhet. 

För Merleau-Ponty innebär denna enhet varken det lexikala språkets fullständighet, dvs en 

helhet vi rent hypotetiskt skulle kunna sammanfatta i grammatikor och ordböcker – heller 

inte en »logisk totalitet« i meningen att dess olika grenar skulle kunna härledas från en 

central idé. Det rör sig istället om »en enhet av samexistens, liksom enheten hos delarna i ett 

valv vilka stöttar varandra«.  Denna enhet som språket utgör för talarna, tillhandahålls först 53

genom uppfattande och användning av »fonematiska kontrastförhållanden«. Att upptas och 

vara i språket är att erhålla principen »för ett inbördes särskiljande av tecknen«  – som i sin 54

tur vägleder ett successivt erövrande av valvets byggstenar, även om den egna helheten aldrig 

omfattar hela strukturen – genom vilket vi lär oss se genom att åtskilja, i enlighet med vilket 

en värld och ett handlingssammanhang breder ut sig framför den som befinner sig där. Men 

om tecknen är betydelsefulla endast i sin relationella skillnad i förhållande till varandra, 

liksom i ett nätverk av glipor – hur kan vi då tala om mening i Saussures efterföljd? Att tala 

meningsfullt, utvecklar Merleau-Ponty, om nu tecknet blir verkligt betydelsefullt först i 

sidoförhållanden med andra tecken, innebär att få mening att framträda inemellan tecknen, 

»alltså bara i skärningen och liksom i intervallet mellan orden«.  Det uttalade språkets 55

meningsfullhet är införlivat i språket, »talet spelar bara roll mot bakgrund av tal, det är aldrig 

 Edith Södergran, »Ord« i. Samlade Dikter. (Stockholm: Wahlström & Widstrand, 2018), s. 32.  52

 Maurice Merleau-Ponty, »Det indirekta språket och tystnadens röster«, s. 127. 53

 Ibid., s. 128. 54

 Ibid., s. 130.55
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annat än ett veck i talandets ofantliga vävnad«.  Meningen uppträder alltså i och mot 56

bakgrund av språk. Den är inbegripen i ordens meningsfulla sammanfogning och tagna var 

och en för sig vore orden bara tvetydiga eller triviala som Merleau-Ponty skriver. Om detta 

nu är språkets grundval, att alltså genom ett lyckat montage framvisa mening, blir detta också 

den verbala retorikens grundförutsättning. Oavsett vad det syftar till, gäller det att komponera 

ett stycke mening i språket som uppstår i själva arrangemanget, inte i adderandet av 

färdigkalibrerade delar. . På så vis skulle man också kunna säga att talet ligger närmare 57

musikaliskt komponerande än beräknandet av bestämda matematiska storheter. Eller, vore 

varje ord en atomär skillnad, vore meningen alltså molekylär. 

  Genom att frambringa mening i sitt omfångs kärna, drabbar uttrycket därmed sina 

åhörare genom sitt »vältaliga gestikulerande« eller »Meningen är talets hela rörelse […] I 

själva det ögonblick då språket uppfyller vårt sinne ända till bredden utan att lämna minsta 

plats åt en tanke som inte är fångad i dess skälvning, och i precis den utsträckning som vi 

överlämnar oss till det, passerar det bortom ›tecknen‹ mot deras mening«.  Med andra ord, 58

tar ett lyckat tal oss i besittning, vi fångas av ett tilltal, och får mening att framträda hos 

uttrycket genom att följa dess rörelse. För den som är förtrogen med det språkliga mediumet, 

dvs är tillräckligt bekant med de språkliga element som konstituerar ett visst uttryck, lär 

meningen ut sig själv, bortom de tecken som tagna ur sitt sammanhang inte skulle kunna 

erbjuda mycket mer än banalitet och/eller förvirring. På så vis handlar talet varken för talare 

eller åhörare om dechiffrering av bestämda betydelser »först måste det få dessa att existera i 

egenskap av urskiljbara entiteter genom att installera dem vid korsningen av språkliga gester 

som det som gesterna enhälligt utvisar«.  För att uttrycket ska kunna uppbringa mening 59

erfordras alltså inte en redan befintlig korrespondenstabell. Det finns följaktligen ingen 

 Maurice Merleau-Ponty, »Det indirekta språket och tystnadens röster«, s. 131.56

 Detta stämmer ganska bra överens med poeten Gunnar Ekelöfs sätt att se på saken. »Ett ord har sin mening 57

och ett annat sin, men när de kommer tillsammans sker något underligt med dem: de får en mellanmening, 
samtidigt som de har kvar sina primära betydelser. I en diskussion om konst för flera år sen uttryckte sig 
Grünewald så här: Det står ett vattenglas här framför mig. Nu lägger jag en apelsin bredvid det. Och vattenglaset 
blir ett helt annat vattenglas. […] Detta är ordens kontrapunkt: sedd från ett håll betyder en ordräcka något som 
ligger i öppen dag, sedd från ett annat håll betyder den något som ligger — i natt, i ovisshet. Och poesi är just 
detta spänningsförhållande — mellan orden, mellan raderna, mellan betydelserna. Jag har märkligt nog lärt mig 
skriva som ett barn lär sig läsa: B-A blir - märkvärdigt nog - BA«. Gunnar Ekelöf, Samlade dikter (Stockholm: 
Albert Bonniers förlag, 2018), s. 766-767. 

 Maurice Merleau-Ponty, »Det indirekta språket och tystnadens röster«, s. 131f.  58

 Ibid.59
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ursprunglig text enligt Merleau-Ponty.  Ursprunglig kan här tolkas både i bemärkelsen 60

entydig transparent givenhet liksom översatt språkligt okontaminerat tänkande; uttrycken är 

alltså varken transkriberande av ytter- eller innervärlden eller rena idéer (som vi var inne på i 

början). Släpper vi tanken om ursprunglighet vad beträffar uttryckens mening får vi kanske 

tillstå att »idén om ett fullständigt uttryck inte kan ha någon mening, att allt språk är indirekt 

eller alluderande: att det är, om man vill, tystnad«.  Det handlar om att skapa mening, i 61

bemärkelsen göra tanken, erfarenheten, omvärlden eller vad det nu kan tänkas vara frågan om 

uttrycksfull. Bara genom att ge uttryck för världen, inte översätta den, kan språket tänkas 

»som ett universum, där tingen själva kan härbärgeras - efter att det har förändrat dem till 

deras mening«.  Språket har således en bildande förmåga; det bildar och ombildar världen 62

genom att få den att framträda på ett meningsfullt sätt och uttrycket lyckas först med detta 

genom »en jämvikt vars villkor den själv definierar«.  Och eftersom mening impliceras av 63

tecknen kan också något frånvarande, något underförstått, eller rentav tomrum vara 

betydelsebringande. Orden själva är inte självklara, entydiga, förutbestämt fixerade en gång 

för alla utan förmår gemensamt, ruva på en mening sig-emellan; i det lyckade uttrycket är 

meningen införlivad och därmed tillgängliggjord, det »bär sin mening liksom spåret av ett 

steg betecknar rörelsen och ansträngningen hos en kropp«.   64

 När det kommer till de språkliga uttryckens mening insisterar Merleau-Ponty också på 

ett åtskiljande av talet i talat respektive talande tal, eller det empiriska bruket av det redan 

färdiga språket respektive det autentiska, skapande språkbruket. Kanske är det framförallt på 

den här punkten som Merleau-Ponty också har något att säga den moderna retoriken, 

åtminstone vad föreliggande uppsats har att säga om saken. Distinktionen bottnar helt enkelt i 

att det finns en avgörande skillnad mellan vedertagna uttryck och det verkligt kreativa 

språkbruket, en skillnad som är allt annat än ytlig (i synnerhet om man har i åtanke språkets 

existentiella klangbotten som vi var inne på i uppsatsens första del). De förra ger endast 

upphov till sekundära varseblivningar och tankar, dessa uttryck har en lågrisk och de 

 Maurice Merleau-Ponty, »Det indirekta språket och tystnadens röster«,  s. 132. 60

 Ibid., s. 132.61

 Ibid., s. 132.62

 Ibid., s.131.63

 Ibid., s. 133. 64
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erfordrar ingen större ansträngning för att förstås eller för den delen formuleras. Vi uppehåller 

oss kanske för det mesta i en sådan redan betecknad värld – den (skenbart) självklara sociala 

meningens värld – i vilken allt förefaller naturligt och uppenbart, och riskerar därmed 

glömma språkets och den mänskliga världens inneboende historiska, kreativa rörelse: 

Den språkliga och intersubjektiva världen förundrar oss inte längre, och det är inom en redan talad 
och talande värld som vi tänker. Vi är inte längre medvetna om det kontingenta i uttrycket och 
kommunikationen, vare sig hos barnet som lär sig tala eller hos författaren som för första gången 

säger och tänker något, eller hos alla dem som för första gången förvandlar en viss tystnad till 
ord.   65

Denna talets ursprungliga tystnad, den levande stumma erfarenheten, är uttryckens allestädes 

närvarande bakgrund, mot vilken ny mening avtecknar sig och mot vilken sedimenterade 

betydelser har surrats fast »Vi varseblir ting, vi är överens om dem, vi är förankrade i dem 

och det är på denna sockel av ›natur‹«  som den sociala meningen har etablerats. Genom att 66

återvända till den stumma erfarenheten – som förvisso, paradoxalt nog, är genomsyrad av 

doxa – kan vi, när det färdiga språket inte räcker till, när något ännu obestämt obekant vill 

sägas, när detta pockar på vår uppmärksamhet, söker att bli avhjälpt, artikuleras och bryta in i 

världen, lyckas formulera ny mening. Det språk som slagit rot i vår vardaglighet bröt en gång 

fram ur denna den levande erfarenhetens brusande tystnad för att lägga sig tillrätta i vår 

(om)värld och därmed inrätta oss däri. Och i samma slag som det förlösts genom träffande 

formuleringar etablerades därmed en mening som dessförinnan inte var given på förhand. 

 Vi har alltså enligt Merleau-Ponty å ena sidan ett språkbruk som rör sig inom det 

konventionella talets domäner och därutöver det kreativa bearbetandet av språket. Eller 

snarare finns det ett etablerat språk just eftersom det har haft sitt upphov i människans 

kreativa meningsskapande och genom att ha varit betydelsefullt därmed kunnat sedimenteras 

i kulturen, och därmed i vår intersubjektiva förhandenvarande verklighet. Det förra är endast 

resultatet av det senare. Men, det språkbruk som gör sig alltför beroende av det redan 

etablerade riskerar att urlakas på mening genom att tas för givet och urvattnas på betydelse, 

sådana talakter lutar sig tillbaks på det redan bekanta och hemfaller till »det lämpliga 

 Maurice Merleau-Ponty, Kroppens fenomenologi, s. 159.  65

 Maurice Merleau-Ponty, »Cézannes tvivel«, s. 111. 66
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erinrandet om ett på förhand inrättat tecken« . Merleau-Ponty citerar Stéphane Mallarmé och 67

beskriver det som »det utnötta mynt som man under tystnad lägger i min hand« liksom vore 

detta språkbruk våra konventionella språkspels givna valutor vi går ut i världen och växlar 

färdigställda betydelser mellan varandra med, som varken ger upphov till höjda ögonbryn 

eller omstörtande insikter, inga språkliga revolutioner eller omförhandlingar av världen sådan 

vi redan förstår och erfar den. Det riskerar att förfalla till ett slags glömska av uttryckets 

kontingens och ursprung, och ett förgivettagande naturalisering av det sätt på vilket vi tolkar 

och erfar våra historiskt instiftade liv och den verklighet som alltjämt äger rum framför våra 

ögon.  Den kreativa uttrycksoperationen å andra sidan har en förmåga – i den mån de lyckas 68

– att vara verkligt betecknande »just därför att det inrättar sig och inrättar oss« i världen 

ånyo.  I förhållande till den etablerade meningen, är det talande talet tystnad, det hör inte 69

hemma i det vedertagna – ännu – och vad det gör är att grunda snarare än att idissla eller 

härleda mening. Således har språket som förmåga och världsligt sammanhang betraktat en 

dubbel karaktär som både bekräftande bruk av det ärvda konventionella språket och det 

omdanande poetiska instiftande språket. Vilket inte är detsamma som att hävda att allt 

språkbruk som inte utmanar eller utvidgar den förvärvade betecknade världen är meningslöst 

och inautentiskt, hänsynslöst slarv. Det är bara oförmöget att vara nyskapande och ger helt 

enkelt – i bästa fall –  upphov till nyheter av sekundärt slag. Det är återbruk eller återvinning 

av det redan befintliga. Det rör sig bekvämt inom ramarna för den redan etablerade 

strukturen. Här har vi anledning att anknyta till den klassiska retorikens topiklära. Alla dessa 

på förhand inrättade tecken som vi utan större eftertanke infogar i sina redan givna 

brukssammanhang, påminner ju faktiskt om loci communes, commonplaces, i både mer och 

  Maurice Merleau-Ponty, »Det indirekta språket och tystnadens röster«, s. 133. 67

 Just därför är konstnären Paul Cézanne så intressant för Merleau-Ponty och en återkommande referens i 68

författarskapet. I sin tolkning av Cézannes verk finner Merleau-Ponty en konstnärlig förebild för sin egen 
filosofiska ansats och en avslöjare av den mänskliga blicken, den som instiftat en mänsklig ordning av praktiker, 
idéer och vetenskap på den »sockel av tingens spontana ordning« som vi har åtkomst till via varseblivningen, 
och som i mån av grundläggande förutsättning alltid redan har betingat kulturformerna. Denna vilda värld, den 
ständigt pågående »naturen i sin upprinnelse« (Merleau-Ponty, »Cézannes tvivel«, s. 111), som Cézanne sträcker 
sig mot i bildligt uttryck är det emellertid aldrig tal om att fånga i något slags ursprunglig meningsfullhet, eller 
uttömmande beskriva. Den är ursprunglig blott i bemärkelsen detta grundläggande il y a (»det finns«) som 
Merleau-Ponty i sin sista essä, talar om som världen som föregår och består bakom och som projektionsyta för 
alla människans kulturhistoriska skapelser men som aldrig fullständigt uppslukas, uttöms, försvinner däri. Att 
Merleau-Ponty beskriver ett tillstånd av förundran som sin filosofiska utgångspunkt, är här slående, eftersom 
denna inställning till världen, kanske mer än någon annan, just blottlägger eller får världen att framträda 
avskalad på ett sådant vis. För begreppet il y a, se Maurice Merleau-Ponty, »Ögat och anden«, övers. Anna 
Petronella Fredlund, i Lovtal till filosofin, s. 283. 

 Maurice Merleau-Ponty, »Det indirekta språket och tystnadens röster«, s. 174. 69
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mindre klichéartad bemärkelse.  Och ja, vi får nog tänka att det talade talet är vad som ger 70

upphov till klichéer, men liksom topikläran är större än sina klyschor vore det reduktivt och 

missvisande att förpassa allt talat tal dit. De flesta meningsutbyten får trots allt förstås som 

rörande sig inom ramarna för detta språkbruk, vilket inte innebär att dessa idéer är 

meningslösa, eller inte går att utvinna ny sekundär mening genom att förbindas eller 

användas på nya, förvisso kanske inte så uppseendeväckande, sätt. Men det kräver ju heller 

inte de flesta sammanhang och det låter i mina öron ganska utmattande att vistas i en 

språkgemenskap där varenda meningsutbyte vore en smärre revolution för den egna 

världsbilden. Hursomhelst vore det också missvisande att förpassa allt talat tal till 

meningslöshetens ödemarker, och avfärda alla etablerade välbekanta tankeplatser och former 

som obrukbara (att hävda att ett allmänt topos som jämförelse använts för många gånger och 

blivit meningslöst vore väl knappast mer än ett halvhjärtat försök att roa en retorikprofessor).  

 Detta blir förstås också i viss mån, från en retorisk synvinkel, en doxisk fråga.  Som 71

Mats Rosengren skriver kan man kartlägga en särskild doxa tillhörande en viss grupp genom 

att inventera (inventio) de dominerande värderingar, allmänna idéer och tankeplatser som 

denna omfattar och de återkommande etablerade sätten att uttrycka sig på som finns där.  Vi 72

skulle med utgångspunkt i Merleau-Pontys distinktion därmed kanske kunna säga så här om 

varje form av vedertagen topik, att de erbjuder åtminstone tre möjligheter för talaren: den 

urvattnade klichén , den meningsfulla sekundära cirkulationen av mening och till sist den 73

meningsfulla banbrytande ordvändningen. För även om vi tar fasta på den aristoteliska synen 

på topiken som »ett filosofiskt och produktivt begrepp som syftade till att låta talaren finna 

 Janne Lindqvist, Klassisk retorik för vår tid, s. 137. 70

 Dessa doxiska topoi torde här kunna tänkas både som ganska avgränsade, exempelvis en viss grupp 71

människor som förenas av ett gemensamt intresse och detta sammanhangs gängse uttryck, men också mer 
omfattande grupperingar, liksom i princip ett helt språkområde och dess allra vanligaste och mest utbredda 
uttrycksformer. 

 Mats Rosengren, Doxologi – En essä om kunskap, s. 87. 72

 Förmodligen bör inte ens den mest ytliga kliché kategoriseras som snudd på meningslös. Om inte annat 73

bekräftar, reproducerar eller naturaliserar ju sådana uttryck åtminstone sin egen konvention, dvs sin egna 
vedertagna lämplighet för en viss typ av situation, eller uppfattning om vad än nu saken gäller. Dessutom kan 
man fråga sig om inte avfärdandet av klichén som relativt meningslös framförallt ger uttryck för avfärdarens 
egen önskan att positionera sig utanför sådana ytliga meningsutbyten.  Dessutom kan vi heller inte utesluta det 
hypotetiska samtal där en viss kliché råkar (åter)uppfinnas utan att dessförinnan varit bekant för någon av 
samtalspartnerna och därmed i detta sammanhang faktiskt aldrig var klichéartad, vilket den ju ursprungligen 
heller inte var. Men med det sagt, om nu klichén betecknas som det mest commonplace »lämpliga erinrande om 
ett på förhand inrättat tecken« som tillämpas i ett visst givet sammanhang – utan någon vidare kreativ finess av 
något slag – där både avsändare och mottagare är väl bekanta med det konventionella uttrycket, kommer detta 
onekligen att utmynna i meningsutbyte som på sin höjd blir ett slags idisslande emellan parterna. 
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nya tankemässiga infallsvinklar på sitt problem: nya idéer och nytt material«  så kan vi med 74

hjälp av Merleau-Ponty påminna om en risk med varje slags språkbruk som söker vägledning 

i förteckningar över vad som redan sagts och fungerat tidigare i sina respektive sammanhang. 

Risken består förstås inte i att själva »tankeplatsen«, »ämnet«, eller »temat« som sådant, utan 

snarare i att varje välbesökt tankeplats i språkkollektivet är behäftad med en mängd 

etablerade uttryck och ordvändningar – sätt att språka – som sedimenterats där. Vad Merleau-

Ponty påtalar som riskabelt med det talade talet bottnar helt enkelt i den meningsförlust, eller 

meningsutnötning, som varje språkbruk som stelnar i sina konventionella former så 

småningom drabbas av – det vill säga när det till slut utmynnat i »det lämpliga erinrandet om 

ett på förhand inrättat tecken«. För alla språkbrukare i vilket sammanhang som helst är det 

därför angeläget att förnya och levandegöra sina uttryck och uttrycksformer. För hur närmar 

vi oss ett topos? Jo, genom att titta på hur det brukar brukas och har brukats, vilka 

formuleringar som har varit meningsfulla tidigare och som vi sedan modellerar våra egna 

uttryck på. Vi följer de redan väl upptrampade stigar som andra människor redan gått före 

oss, vars vägar också är enklare att hitta än att försöka staka ut en, mer eller mindre, ny eller 

egen sådan själv. Denna risk gäller enligt Merleau-Ponty för övrigt varje kulturellt 

sedimenterat, traderat språkligt innehåll, såväl sanningsanspråket som metaforen som en viss 

övertygelse. Oavsett om uttrycket tillhör ett litterärt, filosofiskt eller vardagligt språkbruk 

nöts det med tid och bruk ut, urvattnas på sin mening och förstelnar i sina konventionella 

former. På så vis handlar att tala talande inte bara om att skapa nytt utan också om att 

återerövra, reaktivera eller väcka liv i den mening som slumrat in i det alltför välbekanta.  75

IV. Det talande talets mening 
Det kan inte nog understrykas att det kreativa uttrycket, för Merleau-Ponty, just är ett kreativt 

bruk av det redan tillgängliga språket, ett nytt sätt att handskas med vad traditionen 

tillhandahållit. På en bas av förvärvade betydelser måste varje nyskapande verbal gest, som 

uttrycker ny mening ske mot en gemensam bakgrund för att samtalet ska vara möjligt. Vad 

beträffar de språkliga uttrycksoperationerna finns det inget skapande ex nihilo. Och även om 

 Janne Lindqvist, Klassisk retorik för vår tid, s. 136f. 74

 För en intressant diskussion om sanning, tradition och reaktivering se Lovisa Andén, Litteratur och 75

erfarenhet, s. 89f.
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Merleau-Ponty återkommande liknar detta språk vid andra konstformer som musik eller 

måleri kanske traditionens tyngd måhända blir ännu mer uppenbar för språkliga uttryck 

eftersom orden mer explicit är behäftade med sina vedertagna konventioner än säg en viss 

tonart, färg eller textur. Det talande talet å andra sidan är något obekant som söker sitt 

uttryck, en ny mening i vardande, ett utvidgande av det redan befintliga. Även om varje talakt 

är betingad av den situation och den traderade formuleringsapparat som hen blivit tilldelad 

genom sin kulturhistoriska tillhörighet, återverkar därför de kreativt omskakande 

ordvändningarna i sin tur tillbaks på själva den språkliga strukturen på ett transformativt eller 

banbrytande vis.  Det nyskapande språket blir därför svårfångat, här föregår ju rimligtvis 76

inte meningen själva formuleringen. Detta trevande runt en ännu suddig betydelseintention 

som står i begrepp att klargöra sig själv, är ju just mening i färd med att etablera sig i 

kulturgemenskapen, före sitt uttryck bokstavligen talat oförutsägbar. Dessa 

uttrycksoperationer är således dömda till vad Merleau-Ponty kallar »det första talets 

svårighet«: 

Före uttrycket finns ingenting annat än en obestämd feber och blott det färdiga och förstådda 
verket kommer att bevisa om det fanns någonting att finna där snarare än intet. Eftersom 
konstnären, för att komma till insikt om den, har återvänt till den stumma erfarenhetsgrund på 

vilken kulturen och utbytet av idéer har byggts upp, slungar han ut sitt verk så som en människa 
slungade ut det första talet, utan att veta om det skulle bli någonting annat än ett skrik, om det 
skulle kunna avskilja sig från det individuella livets flöde där det föds och framställa den 

oberoende existensen av en identifierbar mening.   77

Att göra detta okonventionella tal rättvisa kräver en annan typ av hänsyn, »Vi får kort sagt ta 

talet innan det har formulerats i beaktande, den bakgrund av tystnad som inte upphör att 

omgärda det« . Vilket, tror jag, låter oss utvidga vår förståelse för vad den klassiska 78

retorikens elocutio skulle kunna innebära. Som Janne Lindqvist betonar kan inte elocutio 

reduceras till att klä tanken i ord, »En sådan beskrivning skulle ju förutsätta att tanken fanns 

 Det är detta som gör Merleau-Pontys kreativa tolkning av Saussure annorlunda gentemot många av de 76

inflytelserika tänkarna i generationen efter honom, eftersom den språkliga strukturen är utelämnad till, bärs upp 
av och omstöps av människors faktiska kreativa bruk av vad strukturen tillhandahåller och möjliggör. För en 
intressant diskussion om Merleau-Pontys läsning av Saussure – och dess kritiker – se Anna Petronella Foultier, 
Recasting Objetive Thought. s. 133f.

 Maurice Merleau-Ponty, »Cézannes tvivel«, s. 117.77

 Maurice Merleau-Ponty, »Det indirekta språket och tystnadens röster«, s. 136. 78
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›före‹ orden, och att det var möjligt att säga ›samma sak‹ fast med olika ord«.  Likväl, 79

handlar det, om vi vill följa Merleau-Pontys tankegång, inte här om att olika uttryck eller 

stilnivåer för med sig olika associationer eller att två till synes oskyldiga synonymer betyder 

olika genom att ge upphov till olika effekter hos mottagaren. Det handlar inte bara om att 

uttrycka sig korrekt, klart, konstfullt och kongenialt - dessa kriterier kan vi alltid tillämpa när 

vi redan har meningen i besittning, när vi så att säga vet vad vi talar om men som blir desto 

svårare när vi saknar begrepp för vad som ännu återstår att säga. Drar vi oss till minnes att det 

inte finns någon ursprunglig text blir distinktionen form och innehåll onekligen svår att göra. 

Hade samma mening kunnat förlösas, gripa in i språket i en alternativ ordkomposition annat 

än den i vilken det har formulerats? Vi kan säga att meningen aldrig föregår sitt uttryck, och 

även om meningen utnyttjade de uttrycksmedel som traditionen lämnat till förfogande var det 

ju bara för att åstadkomma något dessförinnan otänkbart. Det talande talets rörelse består ju 

tvärtom i att frambesvärja ny mening. Betydelser och uttryckssätt tillkommer världen. Det 

etablerade språkets meningsutbyten är omedelbar, men det kreativa, »har här att göra med en 

lateral eller oblik mening som slår upp mellan orden, ett annat sätta att skaka om språk- eller 

berättelsemaskineriet för att slita ett nytt ljud ur det«.  Vill vi tänka elocutio med Merleau-80

Ponty måste vi utvidga dess betydelse till att omfatta också dessa typer av skapelseakter i 

vilket något sägs som dessförinnan inte fanns att tala om, dvs uttryck som paradoxalt nog 

erbjuder sig själva som det som ville sägas men vars mening först efter att ha formulerats kan 

talas om överhuvudtaget. Alltså på sätt och vis om ingenting mindre än en omförhandling av 

gränserna för »det sägbara och det osägbara«.  Även om dessa strukturellt banbrytande 81

uttryck förblir svåra att lokalisera eftersom språket, om vi får tro Merleau-Ponty, alltjämt 

befinner sig i rörelse genom de talande talakter som skakar om det, att strukturen i själva 

verket bärs upp av sina språkbrukare – och dessutom traderade, historiskt bevarade verk 

fortsätter att föra ett aktivt liv i kulturen genom att vara öppna får kreativa återtaganden – kan 

vi tillskriva dessa talakter betydelsen av retoriska gränssituationer, som sker så länge det 

finns kreativa sätt att handskas med språket och människor som drabbas av »det nyas« tilltal.  

 Janne Lindqvist, Klassisk retorik för vår tid, s. 263. 79

 Maurice Merleau-Ponty, »Det indirekta språket och tystnadens röster, s. 136. 80

 Vilket också är titeln på den essä som Cornelius Castoriadis tillägnade Merleau-Ponty strax efter dennes 81

frånfälle. För den engelska utgåvan se Cornelius Castoriadis, »The Sayable and the Unsayable« övers. Kate 
Soper, Martin H. Ryle. i. Crossroads in the labyrinth (Brighton: Harvester Press, 1984). 
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 När det kommer till det talande uttrycksoperationerna blir kanske också gränsen 

mellan inventio och elocutio överhuvudtaget svår att dra.  På ett plan skulle vi kunna 82

tillskriva inventio en dubbel roll som både uppfinnande och inventerande. Inventering, dels 

eftersom vår uttrycksförmåga inte är kreativt självtillräcklig utan alltid står i ett beroende 

förhållande till de tillägnade uttrycksmedel vi har att tillgå i det kulturhistoriska sammanhang 

vi är inkastade i. Dels för att denna mening också skriver sig utifrån, också är en skapande 

tolkning av, den egna erfarenhetsgrunden (och den gemensamma varseblivna världen) som är 

livsrummet för varje socialt meningsskapande. Att vara uppfinnande å andra sidan, är kanske 

främst en latent förmåga hos kulturgemenskapen, som bottnar i individernas förmåga att med 

utgångspunkt i vad som redan sagts formgiva ny mening och på så vis omforma den 

kulturella infrastrukturen. Eller: 

Vad vi vill säga finns inte framför oss, höjt över talet, som en ren betydelse. Det är endast 
överflödet av det vi lever i förhållande till det som redan har sagts. Vi inrättar oss med vår 

uttrycksapparat i en situation som den är mottaglig för, vi konfronterar den med denna situation 
och våra utsagor är bara den slutgiltiga balansräkningen av dessa utväxlingar.  83

  
Befinner vi oss inom ramarna för en struktur som förser oss med uttrycksmedel på basis av 

vad som redan sagts är strukturen alltså inget annat än en det kollektiva sociala 

meningsskapandets tillfälliga ordning, som är stadd i ständig förändring och fortplantning.  

 Innan vi klappar igen utredningen om det talande talet, kan det vara värt att på ett 

klassiskt retoriskt manér fråga sig för vem talet är talande? Och vem talar egentligen talande? 

Hittills har vi ju främst fokuserat på de sätt på vilket det förvärvade språket står till 

förfogande för talarens uttrycksmöjligheter. Att det talande talet rör sig om det tal som 

uppenbarar en ny mening som dessförinnan inte existerade i meningsgemenskapen och att det 

är på den vägen en språklig struktur, genom dessa talakter, alltjämt omstöper sig själv i 

historien. Men vad säger Merleau-Ponty om hur det talande talet påverkar sina åhörare? Det 

beskrevs inledningsvis hur språket låter oss tänka genom varandra, att uttrycken inte är 

liksom ting utan att de bjuder in oss att fånga upp deras mening och att denna i sin tur verkar 

på oss genom att inrätta nya dimensioner i vår erfarenhet av världen. Det talande talet har 

återkommande beskrivits som upplåtande, inrättande, erövrande - men vad betyder det? Jo:  

 För inventio, se Janne Lindqvist, Klassisk retorik för vår tid, s. 93.82

 Maurice Merleau-Ponty, »Det indirekta språket och tystnadens röster«, s. 181. 83
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Ett språk som tvärtom upplåter våra perspektiv på tingen och ger dem relief sätter igång en 

diskussion som inte upphör med språket, det föranleder själva utforskningen. Det som inte är 
utbytbart i konstverket […] vars motstycke återfinns i varje produktivt filosofiskt eller politiskt 
tänkande – är att det innehåller någonting bättre än idéer nämligen matriser för idéer, att det ger 

oss emblem vars mening vi aldrig upphör att utveckla, att det – just därför att det inrättar sig och 
inrättar oss i en värld som vi inte har nyckeln till – lär oss att se   84

Här skulle jag vilja säga att det finns anledning att tala om det talande talets verkningskraft 

som en retorisk effekt. Det talande talet verkar på oss genom »inrätta sig och inrätta oss i 

världen« på nytt, eller på nya sätt, eller helt enkelt »lär oss se« något som vi dessförinnan inte 

såg eller iallafall inte på samma vis. Därmed skulle man kunna säga att det rör sig om ett 

verkningsfullt övertagande av nyinstiftad – eller återerövrad – social mening. På så vis 

erhåller vi nya dimensioner i erfarenheten. På så vis är det talande talet ett omförhandlande 

av världen, för dem som lever i den och drabbas av sådana tilltal. Det talande talet bryter 

således ny mark i språket för dem som vistas där, och sträcker sig på så vis också längre än  

bokstavligt, entydigt språk eller det som förstelnats i sin konvention. Detta erövrande, 

poetiska eller litterära språk som skänker tidigare okända perspektiv (eller återuppväcker 

något förlorat)  är det som åstadkommer en verkande, omvälvande inverkan på oss. På så sätt 

bevaras också dessa uttryck hos de som har drabbats av dem eftersom det föranleder nya 

varseblivningar, tankar, insikter och övertygelser – eftersom de tack vare detta tal lärt sig se 

eller betrakta världen på ett nytt sätt. Är det inte återigen en fråga om doxa här, invänder 

kanske den retoriskt uppmärksamme läsaren. Vilket kreativt uttryck som helst lär ju inte vara 

talande för vem som helst? Måste det talande talet inte på något sätt iallafall svara mot – eller 

på ett tankeväckande eller behagfullt sätt gnissla gentemot – de preferenser, övertygelser, 

föreställningar som åhöraren redan har? Inte nödvändigtvis, men förmodligen oftast skulle 

jag tro. Först måste vi skilja mellan de talande talakter där mening som har förstelnat, 

återerövras eller levandegörs genom att på nytt göras meningsfull och de mer radikalt 

nyskapande uttrycksakterna. Hos de förra är det ju helt enkelt inte tal om något banbrytande 

utan snarare ett slags återupptäckande av det redan om- eller föreskrivna. Och angående de 

helt nyskapande akterna vore det nog orimligt att inte anta att dessa talande upplevelser för 

det mesta faktiskt finner gehör hos sina åhörare, genom att vara annorlunda, omvälvande och 

ge upphov till nya insikter förstås, men att de inte radikalt revolutionerar den egna 

 Maurice Merleau-Ponty, »Det indirekta språket och tystnadens röster«, s. 174.84
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världsbilden utan på ett någorlunda smidigt vis infogar sig i den redan befintliga blicken. 

Men samtidigt poängterar ju Merleau-Ponty gång på gång att det nyskapande talet faktiskt 

skakar om den befintliga strukturen genom att utvinna något dessförinnan otänkbart, att alla 

nyskapande uttryck når sina åhörare och skapar sin publik först om det faktiskt har något att 

säga – vilket är lika sant för både musiken  som för målaren eller politikern som »formar de 85

andra mycket mer än han följer dem, den publik han riktar sig till är inte redan given utan den 

som hans verk just kommer att frambringa«.  Vi torde därför inte kunna anta att det alltid 86

redan – vad beträffar det faktiska auditoriumets responsivitet för ett talande tilltal – fanns en 

på förhand etablerad korrespondens hos publiken och vad detta tal hade att säga. Snarare, om 

vi vill följa Merleau-Ponty, måste vi vara öppna för att detta auditorium kanske först genom 

detta oväntade tilltal upptäckte något som kom att genljuda hos dem och som de kom att 

tillägna sig eller svara mot, men som dessförinnan inte fanns där inom ramen för deras värld; 

att det faktiskt lärde dem se något nytt hos sig själva och världen eller just lärde dem att se 

något som inte redan fanns där som på sin höjd något annat än en suddig, grumlig, knappt 

medveten aning – kanske inte helt olik den obestämda feber som Merleau-Ponty tidigare 

beskrev föregick talarens talande uttryck. För visst finns det väl ibland något nästan gåtfullt 

hos de omvälvande tilltalen? Inte sällan, tycks det åtminstone uppsatsförfattaren, som att vi 

inte omedelbart till punkt och pricka kan utpeka en korrespondens mellan vad vi redan tycker 

eller hur vi redan ser på saker, och varför en omvälvande, säg, en särskild konstupplevelse, 

varit just omvälvande. Kanske, om Merleau-Ponty har rätt i detta, beror det på att vi just 

genom denna upplevelse har förvärvat en ny dimension i erfarenheten, en modulation av den 

egna existensen, en förändring av vårt vara och fått syn på något nytt, eller helt enkelt 

tillägnat oss ett nytt sätt att se. Eller som Merleau-Ponty skriver om den sanning som 

uppdagas först genom sitt första meningsfulla uttryck: »Det är väsentligt för det sanna att 

först och främst framträda i en rörelse som förskjuter brännpunkten hos vår bild av världen, 

tänjer ut denna bild och manar på den mot mer mening«.  87

 Vad beträffar vem eller vilka som talar talande, eller vilka uttrycksoperationer som 

förmår vara talande gör vi rätt i att påminna oss om den mångfald av uttryck som Merleau-

 Maurice Merleau-Ponty, Kroppens fenomenologi, s. 153. 85

 Maurice Merleau-Ponty, »Det indirekta språket och tystnadens röster«, s.170. 86

 Ibid., s. 175. 87
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Ponty faktiskt talar om som talande, och inte antar att det bara skulle röra sig om säg 

»världshistoriens mest betydelsefulla konstverk« eller något liknande. Det handlar lika 

mycket om »talet hos barnet som uttalar sitt första ord, hos älskaren som upptäcker sin känsla 

[…] författaren eller filosofen som återupplivar den ursprungliga upplevelsen hitom 

traditionerna«  alla dem som »för första gången förvandlar en viss tystnad till ord«  eller 88 89

allt språkbruk »varje gång det är erövrande, aktivt, skapande språk, varje gång någonting sägs 

i stark mening«.  På så vis är det talande talet inte förbehållet det som bevaras i historien och 90

traderas, utan äger rum hela tiden, så länge det finns mänskliga meningsutbyten som skapar 

och förnyar, återupplivar och inrättar, erövrar och återupptäcker den intersubjektivt 

konstituerade världen av social mening som vi lever i och som har inrättats av mänskliga 

skapelseakter; sprungna ur den stumma erfarenhetens utläggning och skapande tolkning av 

sig själv och sin omvärld. Det finns förvisso en viktig skillnad i de uttryck som går förlorade i 

historiens ögonblickliga meningsutbyten människor emellan, och de som bevaras och 

traderas, genom att exempelvis skrivas ned, och som därmed är möjliga att reaktivera och 

kvarstår för eftervärlden att upptäcka och återupptäcka. Det finns en fruktbarhet i dessa 

meningsfulla bevarade uttryck eftersom de fortsätter att göra sig gällande bortom sin 

omedelbara tillkomstsituation »de fortsätter att ha giltighet efter sitt framträdande och öppnar 

ett fält av undersökningar där de ständigt får liv på nytt«.  Detta talande tal förmår alltså tala 91

utöver sig självt i en oöverblickbar framtid. Ett enskilt verk låter sig heller inte utläggas 

fullständigt i en tolkning, vi skriver aldrig någon slutgiltig förteckning över vad vi kan hitta 

däri, lika lite som vi kan nagla fast och sammanställa den språkliga strukturen i sin helhet, det 

handlar inte alls om en »ändlig summa av tecken utan om ett öppnat fält eller ett nytt organ 

hos den mänskliga kulturen«.  Dessa historiska meningstillkomster i historien, är ständigt 92

aktiva, så länge det meningsfulla uttrycket finns i omlopp i kulturgemenskapen eftersom de 

förblir öppna för kreativa återtaganden. De bevarade uttrycken deltar i ett historiskt oavbrutet 

samtal »som fortskrider mellan alla värdefulla ordvändningar och handlingar, vilka var och 

 Maurice Merleu-Ponty, Kroppens fenomenologi, s. 153. 88

 Ibid., s. 159.  89

 Maurice Merleau-Ponty, »Sammanflätningen — Kiasmen«, övers. Anna Petronella Foultier, i. Lovtal till 90

filosofin. s. 277.  

 Maurice Merleau-Ponty, Det indirekta språket och tystnadens röster, s. 152.91

 Ibid., s. 152.92
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en ifrågasätter och bekräftar de andra från sin plats, och återskapar dem alla« . Det finns 93

alltså en meningens historicitet som förlänar uttrycken sprängkraft så länge det finns 

människor som väljer att fortsätta delta i dessa oavslutade samtal.  

 Innan vi slutligen släpper taget om det talande talet kan vi med en sista gest också 

utvidga detta att omfatta alla uttrycksformer som befinner sig inom ramarna för en traditions 

etablerade konventioner eller instiftar en sådan. Inte bara söker Merleau-Ponty gång på gång 

likna talet vid musiken och bildkonsten, vad det talande talet gör med sina åhörare och det 

spänningsförhållande som hela tiden finns mellan det etablerade och det omvälvande, det sätt 

på vilket en uttrycksform instiftar social mening och kreativt förmår skaka om våra sociala 

strukturer och vanemässiga varseblivningar kan läsas som en princip för alla typer av 

mänskligt uttryck »som långt ifrån att uttömmas i det ögonblick då den äger rum istället 

inrättar en ordning, grundar en institution eller en tradition«.  Eller uttryck som redan 94

befinner sig inom traditionen och med sin egna uttrycksforms motsvarighet till den 

omskakande ordvändningen åstadkommer något nytt eller för den delen utnöts i sina redan 

föreskrivna etablerade former. Därmed, kan alla former av mänskligt meningsskapande sägas 

vara retorisk i den mening som vi har försökt utröna hos språket. Och som Merleau-Ponty 

faktiskt skriver om människans olika uttrycksformers gemensamma grund »Om den 

mänskliga gestens egenhet är att beteckna bortom sin blotta faktiska existens, att inrätta en 

mening, så blir resultatet att varje gest är jämförbar med varje annan, att de lyder under en 

enda syntax«.  Kanske är det därför han på ett annat ställe också kan säga att »Om ingen 95

målning fullbordar måleriet, om inte ens något konstverk kan fullbordas absolut, så förändrar, 

förvanskar, belyser, fördjupar, förhöjer, bekräftar, föregriper eller återskapar varje skapelse 

alla andra«  Slutligen har alla uttryck också det gemensamt att de är präglade av den 96

partikulära upplevda erfarenhet - det vill säga denna särskilda, vid en viss tidpunkt och under 

en begränsad existens, livs levande människa - som uttrycket springer ur. När Merleau-Ponty 

talar om uttryckens stil handlar det just om detta: »själva detta liv så till vida som det stiger ut 

 Maurice Merleau-Ponty, Det indirekta språket och tystnadens röster., s. 170. 93

 Ibid., s. 162. 94

 Ibid., s. 163. 95

 Maurice Merleau-Ponty, »Ögat och anden«, s. 319.96
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ur sitt gömsle, upphör med att åtnjuta sig självt och blir ett universellt [formulerings]medel 

för att begripa och göra begripligt, för att se och låta ses«.  97

Avslutande anmärkningar  
Föreliggande uppsats har undersökt Merleau-Pontys uttrycksfilosofi för att däri utvinna ett 

grundläggande sätt att tänka kring retoriken. En central utgångspunkt har varit språkets 

meningsfullhet, och talakternas ömsom erövrande, ömsom upprepande karaktär. Jag har sökt 

visa hur Merleau-Pontys syn på språk och uttryck bottnar i hur vi skapar, förmedlar och 

omskapar social mening inom ramarna för ett redan befintligt kulturellt sammanhang, 

genomsyrad av doxa, vedertagna språkspel och föreskrivna topoi, som, paradoxalt nog, 

alltjämt erbjuder möjligheterna till det »oförutsägbara« som alltid återstår att säga. Hur allt 

socialt meningsskapande enligt Merleau-Ponty kan läsas som retorisk eftersom det bottnar i 

den levande individens meningsfulla gestikulerande inom ramarna för en kulturhistoriskt 

instiftad värld, och att de banbrytande uttryck som en kulturgemenskap genererar sålunda kan 

förstås som ett slags retoriska gränssituationer. Vidare, att påverkan och övertygelse, i en 

klassisk retorisk mening, hos Merleau-Ponty kräver en existentiell hänsyn där vad som står 

på spel är inget mindre än nya dimensioner i erfarenheten och en förändring av vårt vara. 

Dessutom att tolkning kan läsas som ett reinventio, att gränsen mellan elocutio och inventio 

kan problematiseras och att det finns ett element av actio i alla dessa spel, mellan bokstavlig 

repetition och radikal nyskapelse.    

 Framförallt har jag sökt beskriva den spänning mellan de konventionella och de 

kreativt omvälvande uttrycken som betingar varje uttrycksform och den retoriska utmaning 

som detta grundantagande ger upphov till. Detta får som konsekvens att det för varje talare – 

i vidare mening än blott språklig – förblir av högsta vikt att förnya och levandegöra sina 

uttryck och uttrycksformer, oavsett sammanhang. Vidare att denna retoriska grundsyn 

innefattar alla möjliga mänskliga uttrycksformer som befinner sig inom ramarna för en 

tradition eller instiftar en sådan. Att det kreativa meningsskapandet står i det levande livets 

tjänst eftersom det syftar till att »lära oss att se« och att återvinna ett levande förhållningssätt 

till våra liv som genomsyras av förhärskande doxa som annars riskerar att förstelna i 

naturalisering, förgivettaganden och sömniga blickar på världen. Och hur social mening i det 
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här sammanhanget bottnar i det sätt på vilket vi, med hjälp av vad som traderats oss, 

återvänder till den stumma erfarenhetsgrunden och utvinner ny mening, nya sätt att vara och 

gemensamt inrätta oss i denna varseblivna värld som vi enligt Merleau-Ponty, i någon mån, 

alltid saknar nycklarna till. Detta öppnar förstås upp för vidare frågor. Inte bara närmar sig 

retoriken här, i min läsning av Merleau-Ponty, estetiken i den mån det handlar om att och 

skapa meningsfulla uttryck (»att se och låta ses«), om att kulturellt erövra erfarenheter genom 

att göra dem uttrycksfulla, om att omskaka eller återerövra de uttryck och uttrycksformer som 

alltjämt riskerar att urvattnas på meningsfullhet. Man kan fråga sig om inte också denna syn 

på vårt mänskliga meningsskapande och det sätt på vilket människan enligt Merleau-Ponty är 

utelämnad till de sätt på vilka hon inrättar sig, omförhandlar och återvinner sitt förhållande 

till världen också bjuder in etiska och politiska dimensioner till retoriken, som handlar om 

frihet och ansvar för denna värld av social mening – i vilken en särskild mänsklighet alltid är 

implicerad – som inte bara är naturgiven en gång för alla. Men nu börjar uppsatsen lida mot 

sitt slut. Och denna uppsats har inte utlovat något mer än att i bästa fall erbjuda en aptitretare, 

en möjlig läsning av hur Merleau-Ponty skulle kunna göras relevant för den moderna 

retoriken. Om läsaren nu lägger ifrån sig föreliggande uppsats, med en liten nyvunnen hunger 

(kanske en viss obestämd feber?) – och inte i vredesmod över grusade förhoppningar om att 

få äta sig mätt – har uppsatsen därmed lyckats göra precis vad den skulle. Tankar som 

upplåter nya perspektiv, föranleder vidare undersökningar, som Merleau-Ponty skriver. Och 

det öppna samtalet om dennes retoriska relevans kvarstår. Och finns det alls en retorik i detta, 

i denna nybörjandets filosofi, föreslår iallafall jag, att den börjar här någonstans:  

Redan vår existens som seende – det vill säga, som vi sa, som varelser vilka vänder tillbaka 
världen över den själv och stiger över till andra sidan, och vilka får syn på varandra, vilka ser med 

varandras ögon – och i synnerhet vår existens som ljudvarelser för de andra och för oss själva, 
innehåller allt som krävs för att det ska finnas tal mellan oss, tal om världen.  98

Och, framförallt:  
Eftersom varseblivningen själv aldrig är avslutad, eftersom våra perspektiv ger oss en värld att 

uppleva och tänka som inlemmar dem, som översvämmar dem och som ger sig till känna genom 
bländande tecken såsom en fras eller en arabesk, varför skulle uttrycket för världen vara 
underkastat sinnenas eller begreppets prosa? Det måste vara poesi, det vill säga det måste väcka 

och återkalla vår rena förmåga till uttryck i dess helhet bortom de redan sagda eller sedda tingen.  99
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