Wittgensteinovy jazykové hry vs. teorie jazyka

(Teze k SDZK)

Mezi postavením Wittgensteinova díla v rámci losoe a v rámci dne²ní lingvistiky je výrazný
rozpor. Zatímco jeho pozd¥j²í úvahy o jazyce v kone£né podob¥

Filosockých zkoumání

dosahují

statusu jednoho z klí£ových text· moderní losoe jazyka, vliv tohoto my²lení na podobu sou£asné
lingvistiky  jakoºto disciplíny p°ímo denované zájmem o p°irozený jazyk  je spí²e okrajový.
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Jednu z p°ekáºek stojících v cest¥ sblíºení mezi lingvistickým a pozdn¥wittgensteinovským p°ístupem k jazyku má postihnout p°ítomná teze.

(1) Pojem tzv. jazykové hry v pozd¥j²ím Wittgensteinov¥ díle není deskriptivním
pojmem pouºitelným pro lingvistické pot°eby (tj. pojmem s jasn¥ denovanou aplikací,
s danými kritérii identity a individuace jazykových her).
Je spí²e zp·sobem prezentace
jazykových fenomén· a nástrojem Wittgensteinova terapeutického pojetí losoe.
Rozvedení:

(2) Ve Wittgensteinových pozd¥j²ích pracích lze ve skute£nosti odli²it n¥kolik r·zných pojm·
jazykové hry, jeº mí°í k r·zným aspekt·m na²eho °e£ového obcování se sv¥tem. Míra jejich vyuºití
u W. se s £asem prom¥¬uje, av²ak je²t¥ ve

Filosockých zkoumáních

se setkáme s kaºdým z t¥chto

pojm·.

•

Aspekt konstruktivní. Jedná se o hry ktivní, primitivní standardizované formy °e£ové interakce provázané s neverbálním jednáním. Mají za cíl vrhnout sv¥tlo na význam ur£itého
výraziva nalézaného v p°irozeném jazyce, a to prost°ednictvím ukázání jeho funkce v modelových interakcích, s odhlédnutím od matoucí rozmanitosti b¥ºného jazyka. Jsou samostatné
 mají samy sta£it k ustavení významu p°íslu²ného výraziva, aniº je t°eba se odvolávat
k £emukoli mimo n¥. Srov. série konstruovaných her v

BroB ; BluB,

s. 17 p·v. £ísl.;

PU

2,

8, 9, 21, 48, 60, 130, 143, 630.

•

Aspekt akvizi£ní.

Svým konstruovaným jazykovým hrám W. p°ikládá i význam akvizi£ní

(spí²e spekulativn¥, bez skute£ného zájmu o empirii jazykového osvojování).

Jednoduchá

jazyková hra je pro W. zp·sobem, jímº si uºívání ur£itého výraziva osvojují d¥ti. Uvaºuje
nap°. o osvojování uºití slov
5;

•

PU

7;

LoRB

bolí/bolest, sen/zdát se, B·h.

Srov.

BluB, s.

17 p·v. £ísl.;

BroB

II; Baker and Hacker, 2008, kap. III.

Aspekt empirický. Empirické jazykové hry jsou díl£ími praktikami na²eho skute£ného jazykového obcování se sv¥tem, praktikami pozorovanými (nebo spí² d·v¥rn¥ známými), navzájem

1 Za zmínku stojí alespo¬ inspira£ní nebo ideové souvislosti se sapir-whorfovskou antropologickou lingvistikou,
která byla ve 20. století lingvistickým prot¥j²kem W. pozd¥j²ího relativismu ºivotních forem, s moderní lingvistickou pragmatikou £i se sou£asnými tzv.usage-based teoriemi gramatiky a jazykové akvizice (Goldberg, 2003;
Tomasello, 2000a,b). Podn¥tné jsou také konfrontace wittgensteinovských podstatn¥ ve°ejných pravidel s vnit°ními,
reexi nep°ístupnými pravidly vystupujícími v generativní (chomskyánské) lingvistice (Baker and Hacker, 1985,
s. 60n.; Wright, 1989; Schneider, 1992, kap. 2; Ludlow, 2011, kap. 4, 5).
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provázanými. Krom¥ jazykových projev· jsou tyto praktiky zárove¬ konstituovány zp·soby
neverbálního jednání s t¥mito projevy spjatého. Práv¥ tohoto typu jazykových her se týká
hlavní teze (1), podrobn¥ji o nich proto v bod¥ (3).

•

Hra jako celek jazyka.

Ojedin¥le ozna£uje W. termínem  jazyková hra i celou soustavu

na²ich jazykových procedur v jejich praktickém kontextu. Srov.

PU

7,

ÜG

558560,

BrB

56.

(3) Empirický pojem jazykové hry je pro W. prost°edkem vy£len¥ní ur£itého fragmentu £i aspektu
na²eho prakticky situovaného nakládání s jazykem; fragmentu, který má být pojednán jako jeho
díl£í, relativn¥ samostatná praktika. Problematická je ²í°e, v níº W. tento pojem aplikuje. Mezi
p°íklady jazykových her v tomto smyslu u n¥j najdeme:

•

klasické p°íklady toho, co bylo pozd¥ji pojmenováno jako °e£ové akty (prosba, d¥kování,
klení, zdravení, modlitba, rozkaz;

•

23)

hry vymezené pouze jako obvyklé nakládání s n¥kterým konkrétním slovem (hra se slovem
hra,

•

PU

PU

71; £íst,

PU

156; bolest,

PU

288, 300)

rozmanité gramaticky a výrazov¥ mén¥ standardizované zp·soby °e£ového jednání (popis
vid¥ného p°edm¥tu,

PU

23; lhaní,

PU

249; popis vlastního du²evního stavu,

PU

290), jakoº

i r·zné komplikovan¥j²í praktiky s podstatnou neverbální sloºkou (výroba p°edm¥tu podle
popisu, °ízení se rozkazem, vyjád°ení výsledk· experimentu tabulkou nebo diagramem, hraní
divadla, p°ekládání;

PU

23), a to p°ípadn¥ aº k naprostému upozad¥ní jazykového vyjád°ení

(viz nap°. diskuse o konstitutivních projevech estetického ocen¥ní v

LoA,

I, 5, 13, 19)

Oproti jiným p°edch·dc·m lingvistické pragmatiky W. nemá sklon k systematickému klasikování
empirických jazykových her.
individuace.

Nenabízí také ºádná kritéria identity t¥chto her £i principy jejich

Rozmanitost a nahodilost uvedených p°íklad· dávají tu²it, ºe jediné W. kritérium

aplikace daného pojmu je pragmatické. Je jím pot°eba prezentovat ur£itý fragment na²í jazykové
praxe ve sv¥tle jeho rys· b¥ºn¥ spojovaných s hrami v²eho druhu: zejména se jedná o °ízenost
vyslovenými a nevyslovenými pravidly, o autonomii hry a arbitrárnost jejích pravidel, o smysluplnost herních tah· pouze v celku dané hry, o situovanost her v prost°edí, v neposlední °ad¥ pak
o primát výcviku a praktického vpravování do hry.
Toto pragmatické nakládání s pojmem jazykové hry se zdá být pat°i£né vzhledem k výslovnému
cíli W. losoe, jímº není teorie (srov. Kuusela, 2006), nýbrº terapie  rozpou²t¥ní losockých
problém· (srov.
cit. tamt.;

TGB

PU

133,

PU

255; Hagberg, 2003; Horwich, 2012, Preface; W. dopis Drurymu

6/7/16.). Není naopak dosta£ující z hlediska lingvistiky coby

teorie

jazyka. Na

námitku, ºe W. nedává nutné a posta£ující podmínky pro aplikaci pojmu jazykové hry (PU 65),
p°ichází známá odpov¥¤: pojem hry nespo£ívá na podobné mnoºin¥ podmínek  takové nelze najít
, nýbrº na síti rodinných podobností mezi jednotlivými p°ípady her; absence p°esné denice
neznamená, ºe nevíme, o £em mluvíme, mluvíme-li o hrách (PU 6570).
a její pot°eby deskriptivních pojm· tento W. úkrok od pojmu

Z hlediska lingvistiky

jazykové hry k pojmu hry per se
popisovat b¥ºný pojem hry,

neobstojí. V termínech rodinných podobností a implicitní znalosti lze
nem·ºeme v²ak tímto zp·sobem zavád¥t

nový

pojem jazykové hry, který dosud ºádné b¥ºné uºití

nemá a není ani zúºením pojmu hry jako takové (srov. Baker and Hacker, 2008, kap. III; Glock,
1996, h. Language-game). Pojem, který není zaveden explicitn¥ ani odkazem na existující uºívání,
není jakoºto deskriptivní pojem v¥dy zaveden v·bec  z·stává pojmem gumovým, libovoln¥
roztaºitelným, a tedy z pohledu lingvistické teorie neuºite£ným.
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Zkratky: PU = Philosophische Untersuchungen, ÜG = Über Gewiÿheit, TGB = Tagebücher
19141916, BroB = The Brown Book, BluB = The Blue Book, LoRB = Lectures on Religious
Belief, LoA = Lectures on Aesthetics
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