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Η άδηλη ρίζα της «γλωσσικής στροφής» της Φιλοσοφίας
(Ολησχεδόν n σύγχρονη θεωρητική
και τυφλή λογική,να μην είναι σκέψη.ται. Σύμφωναμε τον Heidegger, δεν
σκέψη αποτελεί πολυσχιδή προέκταση
μα5 μένει napa n ωδή που ονομάζει
μιαβμείζονο5εκ-Tponnsπου
Ο Wittgenstein θα υποστηρίξει
τη Γη. Ομοκ, ο Wittgenstein θα
καταχωρίσθηκε στο φιλοσοφικό
συγχρόνου:
γράψει επίσα: «Σκέφτομαι ncosέχω
αρχείο του 20ού αιώνα υπό την επωνυμία
1. «Τα μαθηματικά είναι μια λογική συνοψίσει τη στάση μου απέναντι
μέθοδθ5» (Tractatus, 6.2)...
«γλωσσική στροφή». Στο
στη φιλοσοφία όταν είπα: n
κείμενο του Λογική, Φιλοσοφία,
2. «Η πρόταση στα μαθηματικά φιλοσοφία θα έπρεπε να γράφεται
«γλωσσικήστροφή», ο Μπαντιού εντοπίζει
δεν εκφράζει καμιά σκέψη» σαν μια ποιητική σύνθεση».
(Tractatus 6.21).
και ανατέμνει την άδηλη
Η γλωσσική στροφή είναι έτσι n
ρίζα αυτού του φαινομένου. To ακόλουθο
Και ο Heidegger θα συρρικνώσει ουσιώδη συσχέτιση, φιλοσοφικά
απόσπασμα συμπυκνώνει
με την ίδια χειρονομία τα μαθηματικά
θεσμισμένη, ανάμεσα αφενό5 στην
τη διάγνωσημιαβανυποψίαστα
στην υπολογιστική διάσταση
υπολογιστική ταυτότητα των μαθηματικών
σύμπλευσε otis απαρχέ5 Tns εκTponns.
Tns τεχνική5 Kupiapxias:
και Tns λογική5, που είναι
Προέρχεται Από το Είναι
«Συμβαίνει έτσι το είναι του ovtos
υφαίρεση Tns σκέψα npos όφελθ5
στο Συμβάν, υπό έκδοση στη σειρά
να γίνεται στοχάσιμο μέσα στον καθαρή
μια5Tucp)insκαι τεχνική5 δύναμα
αληίηεια, εκδ. Πατάκη. ΔΒ)
σκέψη των μαθηματικών. Το
του κανόνα, και αφετέρου
Η γλωσσικήστροφή έχει, oncosξέρουμε,
κατ' αυτόν τον τρόπο υπολογίσιμο στην αρχι-αισθητική προσφυγή
δύο όψεΐ5 φαινομενικά αντιτιθέμενε5,
και ενταγμένο στον μαθηματικόλογισμό
στην ειρηνοποιό και διαυγασμένη
όπου δεσπόζουν δύο
είναι, καθιστά το ον κάτι το δύναμη του ποιήματο5.
κύρια ονόματα: Wittgenstein και
επιδεκτικό Kupiapxias otous κόλπου To πρωτόκολλομιαβ phtxisμ' αυτή
Heidegger. Από τον πρώτο θα συγκρατήσουμε
s Tns μοντε pvas τεχντκή5με τη
τη φιλοσοφική διάταξη απαιτεί
τη διατύπωση σύμφωνα
μαθηματική Tns δομή».
κατά συνέπειατουλάχιστονδύο χειρονομίε5...
με την οποία ο κόσμο5 και n «Αλήθειες παράγει n επιστήμη,n
Ετσι, ο Wittgenstein και ο
γλώσσα είναι απόλυτα συνεκτατοί, πολιτική,n τέχνη και ο έρωτας»,υποστηρίζει
Heidegger συμμερίζονταιτην ταύτιση Η πρώτη είναι n κριτική επανεξέταση
ο σπουδαίοςσύγχρονοςφιλόσοφος των μαθηματικών και Tns λοYiKns,
με τα όρια του μεν να είναι ακριβοί
του ποιήματο5 eos ερείσματο5
Αλεν Μπαντιού.
τα όρια Tns δε. Από τον δεύτερο θα
otous κόλπου5 μια5 υπολοYiaTiKns μια5 αρχι-αισθητική5 σύλληψη
συγκρατήσουμεότι n σκέψη σε καιρού
διάταξα όπου n σκέψη
του πεπρωμένου Tns φιλοaocpias...
s απόγνωση είναιπρωτίστου όδευση
Γη».Σε κάθε περίπτωση, ο Tonosόπουδεν είναι πλέον σκεπτόμενη. Και ο
npos τη γλώσσα, ή, oncos ο
διακυβεύεταιτο πεπρωμένοTns evas και ο άλλθ5στρέφουν αυτή την
Η δεύτερη χειρονομία είναι μια
Heidegger λέει με αφορμή τον σκέψα είναιακριβοί το σύνοροτου ταύτιση npos την προσφυγή στο επαναθεωρημένη αποσύνδεση Tns
Rilke, «υπάρχει εγκάλυψη επειδή λεκτού. Και για να υπάρχει ένα5 τέtoios
ποίημα, eosεκείνο που, μέσα στη λογική5και των μαθηματικών,ικανή
κρύπτεται n ουσιώδη περιοχή,
Tonos,πρέπει τα μαθηματικά, γλώσσα,επιμένεινα συνάδει με την να αποδώσει στα μαθηματικά την
αλλά μένει n ωδή που ονομάζει τη συρρικνωμένα στην υπολογιστική κατονομασία αυτού που αποσύρε¬ σκεπτόμενη διάσταση tous. ..
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