
Osmá věta Wittgensteinova Tractatu 
Rostislav Niederle 
 
Jednou z fundamentálních otázek estetiky je hodnota umění. Hodnota uměleckého díla je buď 
nutná, nebo nahodilá. Jestliže je nutná, pak je objektivní ve smyslu nezávislosti na 
recipientovi, nebo vnitřní ve smyslu nezávislosti na stavu světa. V tomto druhém, silnějším 
smyslu – cokoli má vnitřní hodnotu, je objektivní, ale nikoli naopak – hodnotu zmiňuje 
Wittgenstein v Traktátu: smysl světa musí spočívat vně něj … ve světě žádní hodnota není – 
a kdyby byla, neměla by žádnou hodnotu … neboť všechno dění a faktické bytí je nahodilé… 
co je činí nenáhodným, se nemůže nacházet ve světě, neboť jinak by to bylo náhodné… musí 
se nacházet vně světa (6.4 et al.). Předmětem estetiky v tomto silném ontologickém smyslu je 
tedy vnitřní hodnota umění jako entita nutná, vůči stavu světa – kontextu – asensitivní. 
Řečeno jinak: jsme ochotni připustit, že nejvyšší umělecké výkony jsou nejvyššími výkony 
pouhou náhodou? Jestliže to připustit ochotni nejsme, pak odpovědí mohou být patrně jen 
ontologicky robustní platónská tvrzení. V příspěvku jsou přestaveny explikace vnitřní 
hodnoty Wittgensteina, Beardleaho a Moora a současně jsou podrobeny kritickému 
zhodnocení, pokud jde o jejich intuitivní přijatelnost, jasnost a explikační sílu. Jako klíčová v 
argumentaci se jeví role reprezentačních vlastností uměleckých děl, které nomologicky zužují 
množinu možných světů na svět aktuální. Argumenty zahrnují wittgensteinovskou sémantiku 
možných světů, známou distinkci type/token a Kulkovo rozlišení estetických a uměleckých 
vlastností. Zmíněná explikační síla pojmu vnitřní hodnota – a tedy i celého okvětí pojmů s 
vnitřní hodnotou spjatých – je v posledku prakticky testována na vybraném uměleckém díle. 
Závěr se sám nabízí: je-li pojem vnitřní hodnoty shledán pro vysvětlení umění nosným, pak 
je tradiční kánon zcela, či v nějakém podstatném smyslu, kánonem děl s nutnou hodnotou.  
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