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ΛΕΞΙΚΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ BERGSON
Αντίληψη: «Ύλη αποκαλώ το σύνολο των εικόνων, αντίληψη δε της
ύλης αυτές τις ίδιες τις εικόνες αναφερόµενες στη δυνατή δράση µιας
καθορισµένης εικόνας, του σώµατός µου.» (Ύλη και Μνήµη. Δοκίµιο για
τη σχέση σώµατος και πνεύµατος, σ. 42).
«Η αντίληψη δεν συνίσταται µόνο σε εντυπώσεις τις οποίες το πνεύµα
συγκέντρωσε ή, ακόµη, επεξεργάσθηκε. […] Κάθε, ωστόσο, προσεκτική
αντίληψη προϋποθέτει αληθινά µια, µε την ετυµολογική σηµασία της
λέξης, αντανάκλαση [reflexion], δηλαδή την εξωτερική προβολή µιας
εικόνας ταυτόσηµης ή όµοιας µε το αντικείµενο, η οποία έχει ενεργά
δηµιουργηθεί κι έρχεται να διαµορφωθεί επάνω στα περιγράµµατά του.»
Ύλη και Μνήµη. Δοκίµιο για τη σχέση σώµατος και πνεύµατος, σ. 128).
«Η αντίληψη δεν είναι ποτέ µια απλή επαφή του πνεύµατος µε το παρόν
αντικείµενο· είναι πλήρως διαποτισµένη από αναµνήσεις-εικόνες που τη
συµπληρώνουν ερµηνεύοντάς την.» (Ύλη και Μνήµη. Δοκίµιο για τη σχέση
σώµατος και πνεύµατος, σ. 163).
Διάνοια: «Η διάνοιά µας είναι η προέκταση των αισθήσεών µας. Πριν
στοχαστούµε, πρέπει να ζήσουµε, και η ζωή απαιτεί να επωφελούµαστε
από την ύλη, είτε µε τα όργανά µας, που είναι φυσικά εργαλεία, είτε µε τα
κυριολεξία εργαλεία, που είναι τεχνητά όργανα. Πολύ πριν υπάρξει
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φιλοσοφία και επιστήµη, ο ρόλος της διάνοιας ήταν ήδη να κατασκευάζει
εργαλεία και να καθοδηγεί τη δράση του σώµατός µας επί των γύρω
σωµάτων. Η επιστήµη ώθησε αυτή την εργασία της διάνοιας πολύ
µακρύτερα, δεν της άλλαξε όµως την κατεύθυνση. Αποσκοπεί, πάνω
απ’όλα, να µας κάνει κύριους της ύλης.» (Η Σκέψη και η Κίνηση, σ. 40).
«Η διάνοια ξεκινά συνήθως από το ακίνητο, και ανασυστήνει όπωςόπως την κίνηση µε ακινησίες σε παράθεση. […] Η διάνοια
προσεταιρίζεται συνήθως πράγµατα, εννοώντας µε αυτό κάτι το σταθερό,
και κάνει την αλλαγή ένα συµβεβηκός που προστίθεται σε αυτό.» (Η
Σκέψη και η Κίνηση, σ. 36).
«Η διάνοια χαρακτηρίζεται από µια φυσική ακατανοησία της ζωής.» (Η
Δηµιουργική Εξέλιξη, σ. 163).
Διάρκεια: «Η διάρκεια είναι η συνεχής πρόοδος του παρελθόντος που
ροκανίζει το µέλλον και ογκούται προελαύνουσα. Από τη στιγµή που το
παρελθόν αυξάνεται αδιάκοπα, διατηρείται επίσης απεριόριστα». (Η
Δηµιουργική Εξέλιξη, σ. 20).
«Υπάρχουν δύο δυνατές έννοιες για τη διάρκεια, η µια αµειγής, ενώ
στην άλλη παρεισφρέει κρυφίως η ιδέα του χώρου. Η αµειγής διάρκεια
είναι η µορφή που παίρνει η διαδοχή των συνειδησιακών µας
καταστάσεων όταν το εγώ µας ζει ανέµελα, όταν αποφεύγει να διαχωρίσει
την παρούσα κατάσταση από τις πρότερες καταστάσεις.» (Τα άµεσα
δεδοµένα της συνείδησης, σσ. 137-138).
«Η εσωτερική διάρκεια είναι η συνεχής ζωή µιας µνήµης που
προεκτείνει το παρελθόν στο παρόν, είτε το παρόν περικλείει διακριτά την
ακατάπαυστα αυξανόµενη εικόνα του παρελθόντος, είτε µάλλον µαρτυρεί,
µε τη συνεχή αλλαγή ποιότητάς του, το ολοένα βαρύτερο φορτίο που
σύρουµε πίσω µας όσο γερνάµε. Χωρίς αυτή την επιβίωση του
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παρελθόντος στο παρόν, δεν θα υπήρχε διάρκεια, αλλά µόνο στιγµή.» (Η
Σκέψη και η Κίνηση, σ. 197).
Εγώ της Μνήµης-Εικόνας: «Τελικά, λοιπόν, θα υπήρχαν δύο
διαφορετικά εγώ, από τα οποία το ένα θα έµοιαζε µε την εξωτερική
προβολή του άλλου, τη χωρική και κοινωνική του, θα λέγαµε,
παράσταση.» (Τα Άµεσα Δεδοµένα της Συνείδησης, σ. 310).
«Τον

περισσότερο

καιρό

ζούµε

έξω

από

τον

εαυτό

µας,

αντιλαµβανόµαστε µόνο το ξεθωριασµένο φάντασµα του εαυτού µας, σκιά
την οποία προβάλλει µέσα στον οµοιογενή χώρο η καθαρή διάρκεια. Άρα,
η ύπαρξή µας εκτυλίσσεται µάλλον µέσα στον χώρο παρά µέσα στον
χρόνο: ζούµε µάλλον για τον εξωτερικό κόσµο παρά για µας· µιλούµε
µάλλον παρά σκεφτόµαστε· είµαστε µάλλον «ενεργούµενα» παρά
ενεργούµε.» (Τα Άµεσα Δεδοµένα της Συνείδησης, σ. 311).
Εγώ της Καθαρής Μνήµης: «Το προσπελάζουµε µε ένα βαθύ
συλλογισµό, που µάς επιτρέπει να συλλάβουµε τις εσωτερικές µας
καταστάσεις σαν ζωντανά όντα, που µορφοποιούνται ακατάπαυστα, σαν
καταστάσεις ανεπίδεκτες µετρήσεως, που αλληλοδιεισδύουν, και των
οποίων η διαδοχή µέσα στη διάρκεια δεν έχει τίποτε το κοινό µε µια
συµπαράθεση µέσα στον οµοιογενή χώρο. Αλλά οι στιγµές κατά τις οποίες
συλλαµβάνουµε έτσι τον εαυτό µας είναι σπάνιες, και γι’αυτό σπανίως
είµαστε ελεύθεροι.» (Τα Άµεσα Δεδοµένα της Συνείδησης, σσ. 310-311).
Ελευθερία: «Αποκαλούµε ελευθερία τη σχέση του συγκεκριµένου εγώ
µε την πράξη που επιτελεί.» (Τα άµεσα δεδοµένα της συνείδησης, σσ. 295296).
«Πράττω ελεύθερα, σηµαίνει ανακτώ τον εαυτό µου, ανατοποθετούµαι
µέσα στην καθαρή διάρκεια.» (Τα άµεσα δεδοµένα της συνείδησης, σ. 311).
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Ενόραση: «Αλλά στο εσωτερικό της ζωής θα µας οδηγούσε µόνο η
ενόραση, δηλαδή το ένστικτο που έγινε ανιδιοτελές, έχει αυτοσυνείδηση
και είναι ικανό να αναστοχάζεται το αντικείµενό του και να το διευρύνει
απεριόριστα.» (Η Δηµιουργική Εξέλιξη, σ. 173).
«Η εποπτική σκέψη είναι σκέψη σε διάρκεια […] ξεκινά από την
κίνηση, τη θέτει ή µάλλον την αντιλαµβάνεται ως την ίδια την
πραγµατικότητα, και δεν βλέπει στην ακινησία παρά µια αφηρηµένη
στιγµή, ένα στιγµιότυπο που τραβά το πνεύµα µας από µια κινητικότητα.»
(Η Σκέψη και η Κίνηση, σ. 36).
«Ονοµάζουµε εδώ εποπτεία την ταύτιση µε την οποία µεταφερόµαστε
στο εσωτερικό ενός αντικειµένου για να συµπέσουµε µε ό,τι το µοναδικό
και κατά συνέπεια µε ό,τι το άρρητο έχει αυτό.» (Η Σκέψη και η Κίνηση,
σ. 178).
«Η ενόραση και η διάνοια αντιπροσωπεύουν δύο αντίθετες
κατευθύνσεις της συνειδησιακής εργασίας· η ενόραση πορεύεται προς την
κατεύθυνση της ζωής, ενώ η διάνοια πορεύεται αντίδροµα και έτσι
ρυθµίζεται φυσικότατα σύµφωνα µε την κίνηση της ύλης. Μια πλήρης και
τέλεια ανθρωπότητα θα ήταν εκείνη όπου αυτές οι δύο µορφές της
συνειδητής δραστηριότητας θα έφταναν σε πλήρη ανάπτυξη.» (Η
Δηµιουργική Εξέλιξη, σ. 254).
Ζωή: «Η ζωή είναι προπάντων µια τάση επενέργειας στην ακατέργαστη
ύλη. Η κατεύθυνση αυτής της επενέργειας δεν είναι ασφαλώς
προκαθορισµένη· έτσι εξηγείται η απρόβλεπτη ποικιλοµορφία που η ζωή
σπέρνει στον δρόµο της καθώς εξελίσσεται.». (Η Δηµιουργική Εξέλιξη, σ.
100).
«Η ζωή, ήτοι η συνείδηση που εξαπολύθηκε διαµέσου της ύλης, εστίαζε
την προσοχή της ή στην ίδια της την κίνηση ή στην ύλη την οποία διέσχιζε.
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Έτσι, προσανατολιζόταν είτε προς την κατεύθυνση της ενόρασης είτε προς
την κατεύθυνση της διάνοιας.» (Η Δηµιουργική Εξέλιξη, σ. 177).
Μνήµη (-εικόνα): «Η ανάµνηση-εικόνα […] µετέχει της «καθαρής
ανάµνησης» στην οποία αρχίζει να δίνει υλική υπόσταση και της
αντίληψης στην οποία τείνει να ενσωµατωθεί· ιδωµένη από αυτή την
τελευταία άποψη, θα µπορούσε να οριστεί ως γεννώµενη αντίληψη.» (Ύλη
και Μνήµη. Δοκίµιο για τη σχέση σώµατος και πνεύµατος, σ. 163).
«Μελετώ ένα µάθηµα και, για να το αποστηθίσω, το διαβάζω αρχικά
τονίζοντας κάθε γραµµή. Στη συνέχεια, το επαναλαµβάνω αρκετές φορές.
Οι λέξεις συνδέονται ολοένα και καλύτερα και καταλήγουν να
οργανωθούν σ’ένα συνεχές όλον. Όταν φθάσει αυτή η στιγµή, τότε λέµε
ότι γνωρίζω το µάθηµά µου από στήθους, ότι το µάθηµα έχει γίνει
ανάµνηση, ότι έχει εντυπωθεί στη µνήµη µου.» (Ύλη και Μνήµη. Δοκίµιο
για τη σχέση σώµατος και πνεύµατος, σ. 101).
«Η ανάµνηση του µαθήµατος, καθόσον αποστηθίζεται, έχει όλα τα
χαρακτηριστικά µιας έξης. Όπως και η έξη, αποκτάται µε την επανάληψη
της ίδιας προσπάθειας. Όπως η έξη, απαιτεί αρχικά αποσύνθεση και έπειτα
ανασύνθεση όλης της δράσης. Τέλος, όπως κάθε καθ’έξιν σωµατική
άσκηση, αποθηκεύεται σ’έναν µηχανισµό που δονείται ολόκληρος από µια
αρχική ώθηση, µέσα σ’ένα κλειστό σύστηµα αυτοµάτων κινήσεων που
διαδέχονται η µια την άλλη κατά την ίδια τάξη και καταλαµβάνουν τον
ίδιο χρόνο.» (Ύλη και Μνήµη. Δοκίµιο για τη σχέση σώµατος και πνεύµατος,
σσ. 102-103).
«Η ανάµνηση του µαθήµατος που έχω µάθει, ακόµη κι όταν
περιορίζοµαι να το επαναλαµβάνω νοερώς, απαιτεί έναν ορισµένο χρόνο,
εκείνον που χρειάζεται έτσι ώστε να αναπτυχθούν µια-µια, έστω και µόνο
στη φαντασία, όλες οι αναγκαίες διαρθρωτικές κινήσεις. Δεν είναι,
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συνεπώς, πλέον παράσταση, αλλά δράση.» (Ύλη και Μνήµη. Δοκίµιο για
τη σχέση σώµατος και πνεύµατος, σ. 103).
Μνήµη (-καθαρή): «Η καθαρή ανάµνηση, […] αν και θεωρητικά
πιθανόν ανεξάρτητη, δεν εκδηλώνεται κανονικά παρά µόνο στην έγχρωµη
και ζωντανή εικόνα που την αποκαλύπτει.» (Ύλη και Μνήµη. Δοκίµιο για
τη σχέση σώµατος και πνεύµατος, σ. 163).
«Η ανάµνηση κάθε ιδιαίτερης ανάγνωσης, της δεύτερης ή της τρίτης
παραδείγµατος χάριν, δεν έχει κανένα από τα χαρακτηριστικά της έξης.
[…] Είναι σαν ένα συµβάν της ζωής µου· αποτελεί µέρος της ουσίας της
να φέρει µια ηµεροµηνία και, κατά συνέπεια, να µην µπορεί να
επαναληφθεί.» (Ύλη και Μνήµη. Δοκίµιο για τη σχέση σώµατος και
πνεύµατος, σ. 102).
«Η ανάµνηση µιας καθορισµένης ανάγνωσης είναι παράσταση,
παράσταση και µόνο· οφείλεται σε µια ενόραση του πνεύµατος την οποία
µπορώ κατά βούληση να επιµηκύνω ή να συντοµεύσω· της προσδίδω µια
αυθαίρετη διάρκεια· τίποτε δεν µε εµποδίζει να τη συλλάβω όλη ακαριαία,
όπως σ’έναν πίνακα ζωγραφικής.» (Ύλη και Μνήµη. Δοκίµιο για τη σχέση
σώµατος και πνεύµατος, σσ. 102-103).
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