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O rozmanitosti věcí
(První český překlad dopisů, které si v létě roku 1675
a 1676 vyměnili B. Spinoza a Ehrenfried Walther von
Tschirnhausen)
About the diversity of things. (The first czech translations of letters, which were
changed between B. Spinoza and Ehrenfried Walther von Tschirnhausen in summer
of 1675 and 1676.)
Martin Hemelík1
Abstrakt: V rámci této stati jsou publikovány první české překlady dopisů, které si v létě roku
1675 a 1676 vyměnili B. Spinoza a Ehrenfried Walther von Tschirnhausen. Obsahem dopisů
jsou Spinozovy odpovědi a vysvětlení některých otázek, které v souvislosti s atributy Boha a
původem rozmanitosti věcí kladl filosofovi německý učenec.
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Abstract: In the frame of this paper are published the first czech translations of letters, which
were changed between B. Spinoza and Ehrenfried Walther von Tschirnhausen in summer of
1675 and 1676. The content of letters are Spinoza´s answers and explications of some
questions, which German learned man propounded to philosopher in the connection with the
attributes of God and the origin of diversity of things.
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Pár slov na úvod
Mezi dopisy, které byly publikovány ve Spinozových Opera Posthuma (či Nagelate Schriften),
se nachází celkem deset dopisů, které si mezi sebou vyměnili holandský filosof a německý
učenec Walther Ehrenfried von Tschirnhausen. Celkem šest dopisů z této kolekce přeložil a
publikoval J. Hrůša ve svém výboru ze spinozovské korespondence.2 Zbylé čtyři dopisy zůstaly
nepřeloženy. V rámci svého úsilí o dokončení překladu dosud nepřeložené spinozovské
korespondence předkládám čtenářské veřejnosti první české překlady oněch čtyř dopisů, které
J. Hrůša do svého výboru nezařadil.
Nejprve snad několik málo informací o adresátu Spinozových dopisů.3 Mezi těmi, kteří sice
nebyli původem Nizozemci, ale jinak považovali Spinozovu vlast za svůj přechodný domov,
byl filosofu nejblíže osobně a názorově Ehrenfried Walther hrabě von Tschirnhausen
(1651-1708). Narodil se jako šlechtický syn v Kieslingswalde v Německu. (V roce 1945 bylo
město nazváno Slawnikowice, protože se nacházelo podle nového uspořádání v západním
Polsku). Přišel do provincie Holland jako sedmnáctiletý student, aby na univerzitě v Leidenu
studoval práva, matematiku, filozofii, fyziku a medicínu. Zde také na právnické fakultě dne 8.
června 1669 absolvoval. V Nizozemí pobýval pouze do roku 1675, pak se vydal na cesty po
evropských metropolích, kde se seznamoval jak s různými vědeckými a učeneckými
osobnostmi, tak také s nejnovějšími poznatky z různých oborů lidského vědění. (Zejména ho
zajímaly problémy matematické, fyzikální, optické, chemické aj.) V roce 1679 se vrátil do
svého rodného města. Později absolvoval několik dalších zahraničních cest. Mimo jiné se vždy
rád vracel do Nizozemí a udržoval četné přátelské a osobní kontakty s nizozemskými učenci.4
Osobní setkání se Spinozou mu zprostředkovali už v roce 1674 G. Schuller a P. van Gent. Pro
Tschirnhausena bylo toto setkání velice významné, protože se spinozovská filosofie pro něj
ukázala být nesmírně důležitá a výrazně inspirativní. S filosofem vedl četné diskuse (některé
byly osobní, ale jinak se odehrávaly především v korespondenci) o výsostných tématech –
atributy Boha, původ rozmanitosti věcí, svoboda vůle, lidská motivace, zákony pohybu apod.5
Kromě toho je třeba také připomenout, že učený hrabě zprostředkoval též kontakt B. Spinozy
s filosofem Leibnizem.6
Při svých následně navazovaných kontaktech s mnoha učenými muži tehdejší Evropy (cestoval
po Francii, Anglii, Itálii, osobně se setkal s Ch. Huygensem, R. Boylem, H. Oldenburgem, N.
Malebranchem, Borellim, J. Collinsem, J. Wallisem, D. Papinem a I. Newtonem) vystupoval
v zásadě jako stoupenec spinozismu, i když ne vždy tak činil zcela veřejně. I po Spinozově
smrti udržoval vztahy s holandskými přáteli z okruhu stoupenců spinozismu.
Ve svém hlavním filosoficko-vědeckém pojednání Medicina Mentis et Corporis sive Artis
inveniendi praecepta generalia (1687) koncipoval teorii poznání a etickou teorii, jež
Viz B. Spinoza: Listy, přel. J. Hrůša, v: Benedikta de Spinozy Spisy filosofické II, Filosofická bibliotéka,
řada II, čís. 8, ČAVU Praha 1932, str. 178-180, 184, 248-251, 271-273 a 275.
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Následující pasáže jsou založeny na obsahu některých částí mé spinozovské monografie. Viz
Hemelík, M.: Baruch Benedictus Spinoza (1632-1677). Doba, život a myšlenky novověkého filosofa.,
Filosofia, Praha 2006, zejména str. 277 a násl.
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Ehrenfried Walther von Tschirnhaus, v: Cahiers Spinoza, Numéro 6, 1991, str. 111-144.
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Viz Spinoza Opera. Im Auftrag der Heidelberger Akademie der Wissenschaften herausgegeben C.
Gebhardt. Bd. IV, Carl Winters Universitätsbuchhandlung, Heidelberg 1923-1925, str. 331-335.
6

Viz Röd, W.: Novověká filosofie II, Oikumené, Praha 2004, str. 140 a násl.
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vykazovaly mnohé paralely se Spinozovou filosofií. Vezdejší lidské snažení má být zaměřeno
k „blaženému životu“ (vita beata), který bude dosažitelný skrze poznání opřené o přísná kritéria
všeobecné platnosti. Jeho základy musí vykazovat charakter axiómů.7
Vědecké renomé učeného a zcestovalého hraběte bylo značné 8 a jeho záběr obdivuhodný.
Kromě výrazných zásahů do rozvoje matematiky a experimentální přírodovědy byl také jedním
ze spoluobjevitelů později proslulé výroby porcelánu.9 Nedlouho po tom, co se mu podařilo
vyrobit první výrobky z neglazovaného porcelánu (Jeho netavitelné složka byla kaolinová hlína
z Colditz, a jeho tavné přísady byly alabastr a síran vápenatý.), umírá na úplavici.
Ve vztahu k výše uvedenému je zřejmé, že dopisy, které si mezi sebou oba učení muži vyměnili
(tj. kolekce všech deseti dopisů uveřejněných v Opera Posthuma), představují velice zajímavý
zdroj informací o učených diskusích a myšlenkové atmosféře druhé poloviny 17. století v učené
Evropě.

Základní informace o dopisech
První české překlady dopisů, které si mezi sebou vyměnili B. Spinoza a hrabě Tschirnhausen
v letních měsících let 1675 a 1676, byly pořízeny z latinského znění publikovaného
v Gebhardtově edici Spinozových děl10 s přihlédnutím k německému a ruskému překladu.11
Originály dopisů se nedochovaly. Jejich latinské znění je převzato z vydání Spinozových Opera
Posthuma. V nich byl dopis č. LXV publikován pod číslem LXVII, dopis č. LXVI pod číslem
LXVIII, dopis č. LXXXII pod číslem LXXI a dopis č. LXXXIII pod číslem LXXII. Holandské
znění dopisů bylo uveřejněno v holandské verzi Spinozových posmrtných děl Nagelate
Schriften.

Seznam použitých zdrojů
Spinoza Opera. Im Auftrag der Heidelberger Akademie der Wissenschaften herausgegeben C. Gebhardt., Bd. IIV, Carl Winters Universitätsbuchhandlung, Heidelberg 1923-1925.
Der Briefwechsel des Spinoza im Urtexte, herausgegeben H. Ginsberg, E. Koschny, Leipzig 1876.
Spinozas Briefwechsel, ed. J. Stern, Reclam, Leipzig 1904.
Бенедикт Спиноза Избранные произведения, I-II, Moskva 1957.
Hemelík, M.: Baruch Benedictus Spinoza (1632-1677). Doba, život a myšlenky novověkého filosofa., Filosofia,
Praha 2006.
Röd, W.: Novověká filosofie II, Oikumené, Praha 2004

7

Röd, W.: cit. dílo, str. 140 a násl.

Jistě k tomu přispělo také to, že jeho hlavní pojednání Medicina Mentis et Corporis později významně
ovlivnilo významného německého akademického filosofa 18. Století Christiana Wolffa, který s učeným
šlechticem navázal i osobní styky. (Röd, W.: cit. dílo, str. 303)
8

9

Röd, W.: cit. dílo, str. 140.
Viz Spinoza Opera. Im Auftrag der Heidelberger Akademie der Wissenschaften herausgegeben C.
Gebhardt. Bd. IV, Carl Winters Universitätsbuchhandlung, Heidelberg 1923-1925, str. 279-280 a 333335.
10

Viz Бенедикт Спиноза: Избранные произведения, II, Moskva 1957, str. 604-606 a 648-650;
Spinozas Briefwechsel, ed. J. Stern, Reclam, Leipzig 1904, str. 239-240 a 283-285.
11

26

E-LOGOS – ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY

Volume 24 | Number 02 | 2017

W}vul˙ o ’Z} ˙v_
spolu
s citacemi z _ovZ u_ l Z}
lo ^]v}}˙
Etiky (Spinoza, B.:
EtikaUoX<X,lUWZıW

viii

V EPo^Z](viv}li]˘˙]"v}
cEffectus^X
ix
V Nagelate Schriften i v"i_ v"i_
formulace: „… uit d´uitgestrektheit (Extensio), een
oneindige verscheidenheit (Varietas infinita)“. C.
’Z}}˛i}Z˙v ov_X
x
V Nagelate Schriften Z˙_c Vale^c Parisiis^X
xi
V Nagelate Schriften i}o}v_c
Myn Heer^X
xii
V Nagelate Schriften }i_W cY zo wy in ´t leven
blizen^X ^u u"_‰ } vv_ }Z}} o]
^]v}u_~X•v}X
xiii
Daniel Huet (1630-1721) t (v}l }o}P
(]o}o}PU ˙o "o v]lZ }‰X ^]U l
u^]v}vu˙o]~c
O souhlasu rozumu a víry^U
˙o˙v˛
roce 1690. Jeho obsahem je vskutku
kritika
a
polemika
s
^]v}}u
_ou Theologicko-politický traktát.
xiv
V Opera Posthuma i v} c
TheologoPoliticum^X
xv
^]v}u]xiiu"}i˙
}]Uiu v
v o}u}io}ul‰Ul }]_
pracemi
/XE`}vU}o]vi]vZ(˙]l‰X
xvi
V Nagelate Schriften i v} } c
Vaar
wel, enzX^

i

V Nagelate Schriften i}o}v_c
Myn Heer^X
Xv_//Xlv]Z˙
EtikyWch}v_ iuv
}]o} ]i_ i }}˛v
}v_u
iuv} }]o}_ "_^X
W}vul l
tomuto
v_W cY }l}o] u‰˛ vl}vv }u
}]Zv} il} v"}U } ˙_ v] vU
} vo˛_ } l
iv v]U
_˛
vu˙o__ v}oZoi}iv}
} ˛ v_UliZv il u˙o
v_Z}U l ] u˙o Z Z} ]X dl ]
u} }oZo}] ] }Z}} u} i} } ˛
"_˙iv}"u‰}˙X U˛}Z}}
stav "_ ] ˙o] uoZ" "}u] ] v"l_
,i} U l_ o] v}U ˛ ‰ZU }u
}Z "] _u} }uu Zv i} iv}
} ˛X E_lo lZ ˘]i__
_}" ]
˘]i__Z}lZUi˛i}v"˛
Bohu, jsou jedna
˛ " ˘o]l}
v ‰vu] ]˙X ˙
Zu _} } ]u }oZo}]U v}
} ]u u˙ov_U v} } ilul}o] i]vu
]uU vovu i]v
o }˛
}v_ v}o] i]v} o ˛ }i]}
_]vU iX o iv ˛ o "
_X < v_U ˛
‰Z i _]v} ]i v_lo lZ iv }U
}l i "_ u˙o__
U u}v Z} lZ iv
}U }l i "_ }oZo}U iu vu"o ˛v
i]v ‰}˙ v˛ ˙U ˛ (}uov_ ˙_ ]i lZ
u‰˛ }]Zv} iv
i]v Z} u} u˙ov_U
a
v} }"
i]v Z} X } vl}vvX dl˛
}l i} "] Zv˙ il} u}˙ u˙ov_U
u_u ˘o]l} }v_ o _}˙ v}o]
}i]} Z _]v }
] u˙ov_X
W}l i} Zv˙ il} u}˙ }oZo}]U u_
] }v_ o
_}˙ ˘o]l}v} }
z ] }oZo}]X d} ˛ o_ ] } i]vZ
]ZX }} i ‰ZU }l ii Zu
s vl}vvu }u ]‰U }}}
_]v} Z "_U il i}
v"uX s } Z_o]
v}}iv"i_˙"ov_X^
iii
V Nagelate Schriften }}}o}v_Z_X
iv
V Nagelate Schriften i}o}v_c
Myn Heer^X
v
Xv_/Xlv]Z˙
Etiky v_Wc<˛]iv
˛vu_ZvuX^
vi
V Nagelate Schriften i}o}v_c
Myn Heer^X
vii
V edici Opera Posthuma i v"v_ cY tale quid
obscure indicares…^ V Nagelate Schriften je
(}uo o}P]l˙ v"i_
„…gy zoud niets
zodanig duisterlijk aanwijzen…“ Proto bylo do
o]l Z}v"v_}ov"v}c
non^X
ii

32

