
1 1 .   Ο  Α ν ρ ί  Μπ ε ρ ξ ό ν  
 

Α1. Ερωτήσεις γνώσης - κατανόησης 
 

1.  Τι γνωρίζετε για τη ζωική ορµή του Μπερξόν;  

 

2.  Ποια σηµασία έχει, για τον Μπερξόν, η νόηση και πώς προσανατολίζει 

τον άνθρωπο µέσα στον κόσµο;  

  

3.  Ποια είναι η βασική θέση του πραγµατισµού και ποιοι είναι οι κύριοι 

εκπρόσωποί του;  

 

4.  Να προσδιορίσετε το περιεχόµενο της αλήθειας, κατά τους 

πραγµατιστές.  

 

5.  Πώς συλλαµβάνει ο Μπερξόν την ενόραση και ποια είναι τα κύρια 

γνωρίσµατά της;  

 

6.  Η διάνοια και το ένστικτο είναι στραµµένα σε δύο αντίθετες 
διευθύνσεις, εκείνη προς την άψυχη ύλη, τούτο προς τη ζωή. Η 
διάνοια, µε τη µεσολάβηση της επιστήµης, που είναι έργο της, µας 
αποκαλύπτει µε περισσότερη ακρίβεια το µυστικό των φυσικών 
λειτουργιών· για τη ζωή δε µας φέρνει, ούτε ισχυρίζεται άλλωστε πως 
µας φέρνει, παρά κάποια ερµηνεία της µε νεκρούς όρους. Γυρίζει 
ολόγυρα παίρνοντας το µεγαλύτερο δυνατό αριθµό από απόψεις του 
ίδιου αντικειµένου, που προσελκύει κοντά της, αντί να εισχωρεί σ’ 
αυτό. Αλλά στο ίδιο το εσωτερικό της ζωής θα µας οδηγούσε η 
ενόραση (διαίσθηση), δηλαδή το ένστικτο που γίνεται ανιδιοτελές, 
παίρνει συνείδηση του εαυτού του, ικανό να διαλογίζεται το 
αντικείµενό του και να το ευρύνει απεριόριστα.  

Ερρίκος Μπερξόν, Η δηµιουργός εξέλιξη,  

µετάφραση Π. Γ. Τεσσέρη, εκδ. Αντωνιάδης, Αθήναι 1968, σ. 180 
 

Σε ποια θέµατα αναφέρεται ο Μπερξόν στο παραπάνω κείµενο; Να τα 

αναπτύξετε µε δικά σας λόγια. 
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7.  Η διάρκεια, όπως την ορίζει ο Μπερξόν, αναφέρεται στο χώρο ή στο 

χρόνο; Πώς κατανοείτε το ευρύτερο νόηµά της;  

 

8.  Σε τι διαφέρει η επιστηµονική από την ενορατική γνώση, κατά τον 

Μπερξόν;  

 

Α2. Ερωτήσεις σύνθεσης - κρίσης 
 

1.  Ποια σχέση υπάρχει, κατά τον Μπερξόν, ανάµεσα στο χρόνο και το 

χώρο; Πώς κρίνετε τις απόψεις του σχετικά µ’ αυτό το θέµα;  

 

2.  Από όλα τούτα βγαίνει το συµπέρασµα ότι το απόλυτο δε θα µπορούσε 
να µας δοθεί παρά µέσα από την άµεση γνώση, ενώ όλα τα άλλα είναι 
δυνατόν να γίνουν αντικείµενο ανάλυσης. Ονοµάζουµε, στην 
περίπτωση τούτη, άµεση γνώση τη συµπάθεια που µας επιτρέπει να 
µεταφερόµαστε στο εσωτερικό ενός αντικειµένου για να 
συνταυτιστούµε µε ό,τι έχει το µοναδικό και κατά συνέπεια που δεν 
µπορεί να ειπωθεί. Η ανάλυση, αντίθετα, είναι η πράξη της αναγωγής 
ενός αντικειµένου σε στοιχεία που είναι ήδη γνωστά, δηλαδή κοινά 
στο αντικείµενο τούτο και σε άλλα. Το να αναλύουµε σηµαίνει λοιπόν 
να εκφράζουµε ένα πράγµα σε σχέση µε ό,τι δεν είναι αυτό το ίδιο. 
Κάθε ανάλυση είναι έτσι µια µετάφραση, µια ανάπτυξη σε σύµβολα, 
µια αναπαράσταση βγαλµένη από αλλεπάλληλες προοπτικές µέσα από 
τις οποίες επισηµαίνουµε όσο το δυνατόν περισσότερα σηµεία επαφής 
του καινούργιου αντικειµένου µε τα άλλα αντικείµενα που νοµίζουµε 
ότι κατέχουµε. Στην επιθυµία της, που ποτέ δε σβήνει, να αγκαλιάσει 
το αντικείµενο γύρω από το οποίο είναι καταδικασµένη να 
περιστρέφεται, η ανάλυση αδιάκοπα πολλαπλασιάζει τις δυνατές 
προοπτικές για να συµπληρώσει την εικόνα του αντικειµένου που 
είναι πάντοτε ελλιπής, µεταβάλλει, χωρίς ποτέ να σταµατά, τα 
σύµβολα που χρησιµοποιεί, για να κάνει όσο το δυνατό πιο τέλεια τη 
µετάφραση, που είναι πάντοτε ατελής. Κι αυτό συνεχίζεται επ’ άπειρο. 
Μα η άµεση γνώση, αν είναι δυνατή, είναι µια απλή πράξη… 

Ερρίκος Μπερξόν, Εισαγωγή στη µεταφυσική,  

µετάφραση Γ. Μουρέλου, «Εποχές», Οκτώβριος 1965 
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α) Να αναφέρετε επιγραµµατικά τα θέµατα που θίγει ο Μπερξόν στο 

παραπάνω κείµενο.  

β) Θα µπορούσαµε να υποστηρίξουµε ότι η συµπάθεια (δηλαδή η 

ενόραση), αφού «δεν µπορεί να ειπωθεί», είναι κενή περιεχοµένου; 

Να αναπτύξετε σύντοµα την άποψή σας.  

 
3.  Ο άνθρωπος µπορεί, κατά τη γνώµη σας, να γνωρίσει την αντικειµενική 

πραγµατικότητα πλήρως;  

 

4.  Πώς κρίνετε τη θέση του Πόπερ για την επιστηµονικότητα των νόµων 

της φύσης;  

 

B. Συνοδευτικά κείµενα  
 

1.  

• Βιταλισµός, ∆ιαισθητισµός και Πραγµατική ∆ιάρκεια. 
Μια κεντρική θέση του Βιταλισµού του Μπερξόν λέει πως η ζωή είναι 
αυτόνοµη λειτουργία που ελέγχεται από τους δικούς της νόµους και 
όχι από τους νόµους της φυσικής και της χηµείας. Σε οξεία αντίθεση 
προς πολλές άλλες φιλοσοφίες, ο Βιταλισµός ισχυρίζεται πως οι νόµοι 
της φυσικής και της χηµείας ποτέ δε θα ερµηνεύσουν επαρκώς τη ζωή, 
για το λόγο ότι η ζωή δεν είναι υλική.  Περαιτέρω, ο ίδιος ο Λόγος 
είναι ανίκανος να ερµηνεύσει τις διαδικασίες της ζωής, επειδή η 
ορθολογική της δραστηριότητα δεν µπορεί να πάει πέρα από τις 
µηχανιστικές ερµηνείες, τις βασισµένες στους φυσικούς νόµους, ενώ η 
ζωή και η συνείδηση, καθώς είναι ανεξάρτητες από τους φυσικο-
χηµικούς νόµους, δεν µπορούν να νοηθούν πλήρως διαµέσου της 
λογικής, επιστηµονικής ή µαθηµατικής ανάλυσης.  
Οι προσπάθειες για να φτάσουµε σε λογικές ερµηνείες της 
πραγµατικότητας µένουν χωρίς αποτέλεσµα, επειδή η πραγµατικότητα 
τελεί πάντοτε σε κατάσταση γίγνεσθαι και ποτέ δεν είναι στατική ή σε 
ηρεµία· δεν µπορούµε να τη µετρήσουµε µαθηµατικώς ή να την 
κατανοήσουµε χρησιµοποιώντας τη λογική, που αναγκαίως είναι 
στατική. Οτιδήποτε κάνει η πραγµατικότητα είναι απρόβλεπτο, διότι 
αδιαλείπτως δηµιουργεί νέα χαρακτηριστικά, ακόµη και νέους νόµους, 
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άγνωστους µέχρι τώρα στην επιστήµη. Η πραγµατικότητα, στην 
πραγµατική διάρκεια, τελεί σε κατάσταση αδιάλειπτης εξελικτικής 
διαδικασίας. Η κύρια συστατική της ιδιότητα είναι η ζωτική ορµή 
(élan vital) - που νοείται ως ζωή ή ως συνείδηση - ιδιότητα που µπορεί 
να κατανοηθεί µόνο µε τη βοήθεια της ενόρασης (της διαίσθησης) του 
ανθρώπου. Η διάνοια του ανθρώπου δεν µπορεί να συλλάβει τίποτε 
άλλο από τις στατικές αλήθειες, µόνο η ενόρασή του µπορεί να 
διακρίνει τη συνεχώς µεταβαλλόµενη διαδικασία της ζωής.  
Η ζωτική ορµή στην πραγµατική διάρκεια δρα µέσα στο σύµπαν, όπως 
ακριβώς ο καλλιτέχνης δηµιουργεί νέα και καλύτερα (και 
απρόβλεπτα) έργα. (…) Η δηµιουργική διαδικασία συνεχίζει να 
προωθείται προς ανώτερα επίπεδα, ίσως ακόµη να φτάσει και στο 
επίτευγµα της ανθρώπινης αθανασίας. Ο Μπερξόν αναφερόταν στον 
κόσµο ως τη «µηχανή για τη δηµιουργία θεών», διότι τίποτε δεν 
υπάρχει πέρα από την ικανότητα πραγµατοποιήσεως του élan vital.  
Ούτε οι φυσικοί νόµοι ούτε οποιαδήποτε τελολογική έννοια µπορούν 
να ερµηνεύσουν τη δηµιουργική δραστηριότητα της κοσµικής 
διαδικασίας. Η µελλοντική πορεία τούτης της δράσης δεν µπορεί να 
αποκαλυφθεί µε το να καταφύγουµε στη λογική ή στην επιστηµονική 
έρευνα και τους νόµους, ούτε µπορεί να περιορισθεί σε οποιοδήποτε 
δεδοµένο σκοπό, διότι το élan vital είναι τελείως ελεύθερο, 
διαγραφόµενο (ωσάν δηµιουργός καλλιτέχνης) µέσα στο απρόβλεπτο 
µελλούµενο, καθώς τείνει προς αυτό.  

Γ. Σαχακιάν, ό.π., σσ. 97-98 

 

 


