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GALILEO GALILEI A JEHO
SPOR S CÍRKVÍ.

Stálým pramenem pomluv a zohyzďování církve
katolické jest spor velikého učence vlašského
Galilea s inkvisicí římskou k vůli nauce o pohybu
země kolem slunce. Nepřátelé víry vykládají tyto
záležitosti sporné v ten způsob, že buď hledí ukázati,
kterak církev nepřeje vědě, nebo že hledí církev
usvědčiti z bludného učení náboženského,
zavrhujíce hlavně církevní neomylnost. Aby
čtenářové zvěděli pravdu v této věci, sdělujeme:

Jak povstal spor Galileův s církví ?

V roce 1543 vydal slavný hvězdář Mikuláš
Kopernik (kanovník) spis »De revolucionibus
orbium coelestium«, jejž věnoval papeži Pavlu III. Ve
spise tom dokazuje Koperník, že slunce je středem
světa a stojí, země pak že se točí okolo své osy a obíhá
kolem slunce. O této nové nauce byl Koperník
osobně docela přesvědčen a nazval ji »míněním«
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věrohodným, aniž by k vůli tomu byl církevně
odsouzen a jako bludař náboženský zavržen býval,
ačkoli celý tehdejší svět byl mínění opačného, drže
se staré nauky Ptolomeovy, jež hlásala, že země stojí
a slunce že se pohybuje čili otáčí kolem ní. Spory
ovšem povstaly k vůli nauce Kopernikově, jak vždy
bývá, když neslýchaná novota se zavádí, ale minuly
dosti klidně. Tu povstal Galilei a jal se nauku Koper-
níkovu (či jak druzí říkají »svou«) důrazně vykládati
a za jedině pravou vyhlašovati. »Pokud se držel v
mezích své vědecké hypothese« (domněnky) — praví
spisovatel Libri, jenž kde co zlého mohl sehnati proti
církvi, všude rád tak činil a uveřejňoval — »papežský
dvůr nemíchal se mu do toho. Byloť již dříve
dovoleno (církevně) kardinálu Mikuláši
Kusánskému obhajovati nauky, že se země hýbe,
jakož i bylo církevně již dříve dovoleno Mikuláši
Koperníkovi podobnou theorii zastávati a dokonce i
papeži věnovati.«

Řím nebyl proti vědecké nauce Galileově ne-
přátelsky zaujat.

Proti Galileimu, dokavad zůstával s naukou
svojí pouze v mezích vědeckých, nezanášeje jí na
pole náboženské a nehledě z Písem svatých dokázati
oprávněnosti její, nebylo z počátku v Římě nikterak
brojeno. Když však věc se obrátila, byl Galilei do
Říma k zodpovědnosti povolán a blahosklonně
přijat nejen od vynikajících osob světských, ale i od
hodnostářů církevních. Kardinál Bellarmin, výtečný
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bohoslovec, vyzval čtyři učené jesuity, mezi nimiž byl
znamenitý hvězdář P. Clavius, aby nauku Galileiho
prozkoumali a své dobrozdání tištěné o ní předložili.
Stalo se tak, a jesuité nezavrhli theorie Galileovy.
Zatím však rozpředl se silný spor o pravdivosti a
přípustnosti nauky jeho, zvláště mezi učenci
toskánskými, čímž i v Římě různé pochybnosti
vyvolali, tak že i tam bojovalo se od té chvíle proti
auktorovi hlavně z obavy, že jeho nový vynález
protiví se Písmu svatému a dosavadním doslovným
výkladům jeho.

Galilei zavinil spor s církví nejvíce sám.
A tu chybil Galilei a způsobil sám prudký spor

své nauky s církvi tím, že pustiv se horkokrevně do
sporů nejen vědeckých, ale i náboženských, chtěl
nauky své dokázati theologicky, čeho ovšem
schopen nebyl, jakož vůbec tehdy ani čisté vědecky
nauky své Galileo dokázati neumel, i když ve věci
vědecké pravdu měl.

Slyšme o tom Hlavinku: Na některých místech
Písma sv. praví se více méně jasně, že země stojí a
slunce se otáčí. Stati tyto se rozkládaly až po ten čas
ve významu slovném, neboť skutečnost se s tím
srovnávala. Galilei hájil svého názoru, dokládaje, že
Písmu sv. jako na mnoha místech jiných i zde nesluší
rozuměti ve významu slovném, ale že se tu Písmo
přizpůsobuje mluvě lidské. Jelikož tedy spor ocitl se
v oboru Písma a Galilei se i v tento obor pustil do
hádky, mohla jej inkvisice pohnati před svůj soud . .
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. Církevní soud a vůbec theologové nestáli ustrnule
na slovném výkladu Písma v této věci, ale měli-li
změniti dosavadní starý názor za nový, žádali, aby
Galilei své domněnky dokázal. Kardinál Bellarmin
píše ze dne 12. dubna 1615: Kdyby byl skutečný důkaz,
že slunce stojí uprostřed světa … a že země se hýbe
kolem slunce, bylo by potřebí veliké opatrnosti u
výkladě na oko protivných míst Písma a bylo by spíše
říci, že jim nerozumíme, nežli říci, že co jest doká-
záno, není pravda … «

Tento náhled sluší považovati docela rozum-
ným a tehdejší lidé (odpůrci Galileovi) stáli také
důsledně na něm, žádajíce, aby Galilei své nauky
nezvratně jak vědecky tak i biblicky dokázal, když
se na vědu a Písmo odvolával. — Galilei tak byl
neprozřetelným, že místo aby moudře se mírnil, a
nechav písma odborníkům a církvi, jen své světské
vědy se držel a v ní důkaz vedl pokusný
(experimentální), pustil se horkokrevně do hádky
náboženské a chtěl z Písma dokázati pravdu theorie
své. Psalť tehdy velkovévodkyni F. Kristýně
toskánské, že nauka jeho na bibli je založena, a hleděl
toho rozličnými výklady biblickými dokázati,
nestaraje se, co jim řeknou znalci. Protestantský
spisovatel Malet du Pan vybral různé a důležité o
tom doklady z depeší Guiecinardinových ke dvoru
Toskánskému, jak uvádí P. Franco v I. svazku svých
Odpovědí na str. 292 (vyd. německé), zvláště však
ze dne 6. března 1619, kdy Galileo žádal, aby papež

VLASTIMIL HÁLEK

4



prohlásil, že system Koperníkův je založen na Písmu!
Nemaje na tom dosti, psal Galileo na všecky strany
světským i církevním hodnostářům, žádaje, aby se na
stranu jeho přiklonili. Všecko varování přátel, aby se
mírnil, bylo marné. I zlopověstný Libri, jenž by rád
Galileiho ze všeho vysekal, přiznává, že v dopisech,
které tehdy nešťastný učenec psal, hledél především
dokázati, že až doposavad vykládalo se Písmo
nesprávně. Galilei nemohl své nauky dokázati
přesné vědecky a zabíhal nevhodné na pole církevní,
Kard. Bellarmin vážil si velice neobyčejně badavého
veleducha Galilea a zastával se ho dle možnosti nejen
teď ale i později před soudem, jak dokazuje Bartolli
(životopisec Bellarminův), tvrdě, že, kdyby Galilei
přidržel se moudré rady Bellarminovy a podal nauku
svou jiným způsobem, neublíživ věci její ničím, byl
by si tím ušetřil mnoho zbytečných mrzutostí a
protivenství, jež, když neuposlechnul nyní
Bellarmina, po dvanácti letech dostoupila na
nešťastného veleducha celou tíhou. Žádaloť se tehdy,
aby Galilei přestal mluviti a psáti o shodě
scholastických názorů Koperníkových s biblickými.
Malet du Pan tvrdí, že Galilei nedbal tohoto
moudrého a pro něho velice čestného východu ze
sporu, do něhož se v biblistice zamotal, a hleděl si
svého náruživě dále. A tu padá na váhu, že veliký
Galilei podával i tehdy věcné důvody pro pravdivost
nauky své tím způsobem, že tehdy jimi sice mnohé
ohromoval, ale pozdějším velikým znalcům nauky o
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slunci nikterak nedostačoval. P. Secchi, hvězdář
světového jména z minulého století, napsal o vě-
deckých tehdejších důkazech Galileových, že to
nebyly v pravém slova smyslu důkazy, nýbrž jen
obdoby čili analogické důvody. Tolikéž učený
Laplace nazývá důkazy Galileovy jen analogiemi čili
obdobami více méně pravdivými. Když v r. 1615
Galilei do Říma přišel a kard. Bellarminem o úplně
vědecký důkaz nauky své dožádán byl, přiznal se
Galilei, že na ten čas úplného vědeckého důkazu
nové soustavy sluneční není, a přece — či snad proto
— náruživě novoty hájil a houževnatě biblické
výklady na její potvrzení sháněl, čímž nejvíc véci své
i sobě osobné škodil.

Proč byl Galilei odsouzen?

Když tedy nemohl Galilei ani plně vědecky, ani
plně nábožensky dokázati (pravdivé jinak)
novonauky své, dostal rozkaz od církevních úřadů
(1616), aby o věci tak veliké, jež zasahuje nejen do
vědy, ale i do víry (do Písma) způsobujíc obtíže na
obojí straně pro ten čas nepřekonatelné a různice
mnohé, aby o ní nepsal a nemluvil jako o věci hotové
a jisté, nýbrž jen jako o domněnce pravděpodobné
z vlastního názoru vzrostlé. Galilei slíbil tak učiniti,
ale slibu daného nedodržel, neboť již r. 1632 vydal
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pověstný »Dialog o světové soustavě Koperníkově a
Ptolomeově«, v němž rozhodně a zřejmě přestoupil
nejen zákaz a slib, ale i na veřejnosti ostře útočil a
sesměšňoval odpůrce své, hledě, jak dí protestant
Mallet du Pan, hypothesu Koperníkovu v Římě
povýšiti na věroučný článek čili dogma. (P. Franco
str. 293.) K vůli tomu pohnala ho inkvisice na soud
do Říma. Po některém zdráhání dostavil se tam Ga-
lilei r. 1633 a přiznal se, že vše, co proti zákazu a slibu
udělal, učinil zúmyslně a bezpodmínečně. Když toto
počínání jeho zevní bylo soudně zjištěno, začalo se
pátrati po vniterném smýšlení Galileově, aby se
poznalo — jak tehdejší dobou zvykem a právním
náboženským řádem bylo — kterak smýšlí osobné u
víře, čili je-li pravověrným. A tu ukázal Galilei opět
divný charakter, prohlásiv, že »s naukou onou ve
svém nitru nesouhlasil«. Když mu řekli, že z
»Dialogu* vychází opak na jevo, že aspoň v čase, kdy
Dialog psal, podobně smýšlel (poněvadž nelze za to
míti, že by byl jinak myslil a jinak psal), zapřel Galilei
a trval na lži i když se mu pohrozilo mučením (jež
však nevykonáno), načež odpřísáhnuv nauku svou
byl na oko jako vězeň poslán na letohrádek svůj
Arcetri u Florencie, kdež r? 1642 umřel.

Galileo nebyl ani přísně vězněn ani mučen!
Tato shora vypsaná příhoda dává mnohým

proticírkevníkům vítanou příležitost vymýšleti vše-
lijaké nepravdivé hrůzy a bolesti »ubohého« Galileie.
Někteří píší, že byl v kriminále, že byl řetězem
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spoután, že nosil buřičský oděv, trpěl hlad a byl na
svobodě omezován, že přišel následkem špatného
zacházení s ním o zrak a konečně o celé zdraví,
předčasně umřev. Čtenář viděl z dosavadního, že
tomu tak není. Kdo miluje bajky a krvelačnost, najde
je v předrážděné obrazotvornosti všude, ale pravda
to není, zvláště však nejsou pravdivy podobné
hrůzostrašné historie o Galileovi a jeho mučenictví.
Když totiž dostavil se obžalovaný Galilei v r. 1633 do
Říma, nebyl jako zločinec žalářován, ba ani ne v
inkvisičním domě ubytován, nýbrž bydlel v paláci
toskánského vyslance Niccoliniho, kdež se mu bez
závady dostávalo nejen dobré stravy a nápoje, ale i
pohodlného bytu a tolik svobody, že mohl nerušeně
žiti v rodině jemu velice náchylné a milé. Tam
přebýval Galilei po celý čas svého vyšetřování asi
tři neděle (od 12.—30. dubna), kdy k vůli výslechům
dán byl do ústavu inkvisičního, kdež měl vykázány
za příbytek tři pěkné pokoje v dobrých bytech
úřednických. Jeho sluha přebýval tam s ním. Dne
16. dubna psal tam odtud Galilei: »Mohu se volně
.procházeti po mnoha prostorách. Těším se dobrému
zdraví a pan vyslanec i s chotí vedou přelaskavou
péči, aby mi zjednali všeliké pohodlí.« Proto odmítá
liberální Gebler s opovržením všecky povídačky o
»hrozném« věznění Galileově, volaje; »S okázalostí
pečuje kurie římská, aby osvědčila Galileovi
všelikou všímavost a šetrnost.« Když později byl
Galileo odkázán na stálý pobyt na letohrádek
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Arcetrin u Florencie, bylo mu dovoleno pozvati si
třeba i několik osob najednou »na samotu«
Arcetrijskou ! Takové bylo jeho zajetí a věznění!

Vylhané povídačky o oslepnutí Galileově.

Je pravdivo, že veliký učenec Galileo trpíval
neduhem očním, jenž zbavil ho zraku v obou očích,
takže zúplna oslepnul. Aby se vyléčil, směl Galilei
opustiti Arcetrijský zámeček a odebrati se k lékařům.
Šel tam, ale za nedlouho se vrátil, jsa spokojenějším
v letohrádku než v ruchu velikého města. Tak
vypadalo jeho otroctví, věznění a vyhnanství.
Mnohý z našich čtenářů byl by rád, kdyby se mu bez
hádek a bez soudů (nebo třeba i s nimi a po nich)
takového »trestu« dostalo. Ze Galilei oslepnul, za to
nikdo nemůže, i když ho srdečně v jeho neštěstí
lituje. Kolik je a bylo i bude na světě podobných
nešťastníků. U jednoho spisovatele našli jsme o
nevidomém Galilei poznámku: Nebyl to trest, že, jsa
zdráv, Galilei tolik slibů zrušil a přísahu falešnou
spáchal ? Bůh to ví a ten budiž velikému učenci v
jeho lidských křehkostech milostivým soudcem !

Povídačka, dle níž prý Galileo, odpřisáhnuv
nauku svou, řekl : A přece se točí země kolem slunce,
je úplně vylhána a zrovna tak ničím nedokázána,
jako nejsou dokázány bajky Wohlwillovy a
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Scartazziovy o všelijakých mučidlech a torturách
Galilea u vězení. Až dosud nedokázal toho nižádný
historik ani jediným dokladem nezfalšovaným, takže
vážný znalec dějin o těch věcech nemluví.

Proč a který spis Galileiho byl církevně zakázán?

Zmíněný spis »Dialog« byl zakázán, poněvadž
Galilei pobuřoval jím veřejnost a přestupoval zřejmě
zákaz soudního dvoru. U všeliké jiné práci védecké
byl Galilei zcela volným. Soud římský žádal jen, aby
mu Galilei předkládal před uveřejněním své spisy
k nahlédnutí (Hlavinka op. cit. str. 340), aby je
prohlédl, aby v nich nebylo pobuřujících
(náboženských) omylův. Ze spisů Ga- lileových
žádný jiný zakázán církevně nebyl, ačkoli se četně
po Italii šířily a ve světě všude studovaly a četly. Ba
právě v pozdějším věku spadají nejlepší spisy
Galileovy jmenovitě z oboru vědy fysické a
mechanické, jimiž veliký učenec získal si
nesmrtelného jména. Možná, že kdyby byl v této
zralé době pracoval o hypothese Koperníkově,
možná že by byl vyhnul se všem sporům s církví a
prospěl pravdě i víře do nekonečna.
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Galilei nebyl bezbožným nevěrcem ani nepřítelem církve.

V pravých výzkumech hvězdářských cýrkev
Galileimu nebránila: jen chtěla, aby velikolepou
nauku vědeckou neodůvodňoval biblickými vý
klady, zanášeje sem neodbornickými domysly svými
různice a nejistotu. Nepřátelé církve, zvláště
bezvěrci, tuze rádi vytahují Galileiho na důkaz sporu
víry s vědou, ale neprávem, jak jsme vyložili. Zvláště
však třeba proti nim zdůrazniti, že Galileo nebyl
nevěrcem a nepřítelem křesťanství ani tupitelem
církve; chyba jeho záležela v tom, že vědu
astronomickou míchal s Písmem, to jest s náhledy
svými o některých místech Písma, hledě nejen
vědecky, ale i nábožensky spodstatniti nauku svou,
v čemž ho nelze chváliti, protože v biblistice a v
dogmatice nižádným znalcem nebyl. Měl tedy Galilei
spíše mnoho nežli málo víry. Není též jediného
dokumentu, že by Galilei byl odpadl od víry nebo
vystoupil z církve. O všech základních otázkách
náboženských — jsoucnost Boží, božství Kristovo,
božský charakter církve, věčnost atd. — Galileo
nikdy bezbožecky nesmýšlel. Ba Galileo právě proto
chtěl z Písma dovoditi nauky své, že na čisto nevěřil
ve spor víry s védou, což je začátkem a koncem vší
moudrosti nevěrecké. Pravou víru zachoval si
Galileo až do konce života, plně všecky křesťanské
povinnosti upřímně, zvláště však obcuje mši svaté a
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přijímaje sv. svátosti až do smrti, jak mu možnost a
povinnost kázala.

Čtěte si v církevních spisech o velikém učenci a
poznáte, že nikde Galilea netupíme, ani nesnižujeme,
ani jeho velikého významu vědeckého
nepodceňujeme, ani jeho věřící duše v pochybnost
nebereme, i když různých chyb, jichž ani
veleduchové nebývají prosti, nezatajujeme a mírně
připomínáme, aby celá pravda o Galileovi byla
patrna. Nedouci a posměváčkové, bezvěrci a
pokrokáři budou nás ovšem k vůli Galileimu dále
špiniti, ale historicky a vědecky nedovedou svých
pohan proti církvi v této věci dokázati.

Neomylnost církevní a odsouzení nauky Galileiho.

Odpůrcové církevní neomylnosti rádi pouka-
zují na odsouzení, jehož se Galileově nauce o po-
hybu země kolem slunce skrze církev dostalo a
říkávají: Ejhle, jak je církev neomylná když zde
očividně chybila! Co je pravda a jak se tomu má
skutečně rozuměti, aby se nepravda zde nešířila a
vědychtivých v omyl u věci důležité neuváděla?

Věc má se takto:
Po různých sporech, které Galilei měl k vůli své

nauce a jejímu výkladu theologicko-biblickému
(nikoli přírodovědeckému) dostala se věc ke konci
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března 1615 do Říma před inkvisici, a předloženy tam
hlavně dvě věty papežským theologům k dobrozdání
theologickému. Zatím, co se theologové touto věcí
zabývali, přišel i Galilei do Říma zcela dobrovolné,
nebyv církví předvolán k soudu. Stalo se tak ke
konci prosince zmíněného roku a Galilei pospíšil si,
aby podal přírodovědecký důkaz, jejž poněm
příznivci jeho (zvláště kardinálové Bellarmin, Orsini,
Barberini atd.) žádali, aby v záležitosti jeho nauky o
slunci a zemi úspěšně na její prospěch zasáhnouti
mohli. P. Müller ukazuje 1 přesvědčivě, že Galilei
žádného důkazu přírodovědeckého podati nemohl
a že nad to různých chyb se dopustil, jimiž nauce
své opravdu u znalcův uškodil. To se dnes uznává
všeobecně a právě tato nedostatečnost vědeckých
důkazů přírodních silně přispěla k tomu, že Galileo,
jenž pro názor svůj žádal jiný výklad Písma a různých
jeho míst, než jaký do té doby se dával, nevyhrál, ba
prohrál a k mlčení tichému se zavázal. Dobrozdání,
které dali dožádaní theologové o dvou veřejných
zásadách Galileových vyznělo proň nepříznivě:
vyhlásili je chybnými a špatnými ve filosofii,
haeretickými v theologii a protivnými Písmu. Toto
dobrozdání theologů, jež rozhodnutí ve při Galileově
předcházelo, bylo, jak vidíš, jen předběžně
poradným, nikoli však skutečným odsouzením

1. Ve spise »Galileo Galilei a Koperníkův systém světový«. Vyšlo
německy ve Freiburce 1909
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církevním. Je sice pravda, že dobrozdání theologů
druhého dne vzalo za podklad jednání inkvisiční a
že bylo schváleno od kardinálů za předsednictví
papežova, ale nebylo od papeže slavnostně
potvrzeno, a za věc víry celé církve vyhlášeno, takže
právě proto s neomylností církevní (papežskou)
nemá činiti rozsudek, jenž na základě theologického
tohoto dobrozdání byl ve při Galileiho vynesen a
Galileovi tak mírným způsobem ohlášen, že týž dosti
ochotně se podrobil a slíbil, že tedy budoucně nauky
své (tehdy nedokázané vědecky) veřejně hlásiti a
hájiti nebude. Proti osobě Galileiho nedálo se tedy
nic nepřístojného: byl úplně na svobodě, bydle v
paláci vyslance Toskánského v čas soudu i po něm,
a mohl se volně odebrati kam chtěl, ba i vědecky
pracovati. 2

Zákaz spisů, které dokazovaly, že nauka
Koperníkova je jediné a zcela pravdiva a s písmem
souhlasná, vydán byl od jiného církevního soudu,
než který soudil Galileiho.

Zákaz dán od kongregace indexu (tedy ne od
Inkvisice, jež Galileiho soudila) dne 5. března 1616,
tak že odsudkem tím Galilei zpříma dotčen a po-
kořen nebyl. Zákaz zněl v ten smysl, aby spis
Kopernikův, jenž téměř 80 let bez závady v církvi
znám byl a jenž sporem Galileiho z mezí přírodo-

2. O »druhém« processu r. 1633 Galileiho v Římě povíme jindy.
Zatím přijmiž čtenář toto.
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vědeckých na pole biblické zavlečen byl — stoupenci
chtěli dokázati, že nauka Koperníkova je biblicky
správna a jedině vědecky pravdiva — vyzněl v ten
smysl, že spis se na tak dlouho zakazuje, až bude
opraven, při čemž však výslovně uznáno bylo, že spis
Koperníkův má býti křesťanskému svétu zachován.
Nedivme se tomu : šlo o neslýchanou novotu, jejíž
správnosti nebylo na ten čas lze úplně
přírodovědecky dokázati a jejíž nesrovnalostí s
doslovným zněním některých míst Písma svatého
zdály se přílišný. Veleduchové Koperník, Galileo atd.
viděli ovšem o celá století před sebe a měli věcně
pravdu, ale nedovedli přesvědčiti vrstevníků-
odpůrců, kteří bez nutkajících důkazů dosavadních
náhledův opustiti nechtěli a zastaralé nauky právě
tak houževnatě bránili, jako nové nauky zastávali se
objevitelé její.

Po odsudku věci Galileovy bylo ovšem na
různých stranách všelijak. Papež Pavel V. zůstal však
Galileimu i tehdy velice nakloněn. Dne 11. března
přijal Galileiho papež v audienci a rozmlouval s ním
tři čtvrti hodiny. Bylo by se tak stalo, kdyby byl papež
Galileiho považoval kacířem a odsouzenou jeho
nauku kacířským bludem ? Galilei vykládal ve
Florencii, že papež ubezpečoval ho neochvějnou
blahovůlí a že mu slíbil: Pokud budu živ, nic se vám
nestane. Také vyjádřil se papež, že Galilei jest u
všech členů posv. Kongregace vážen a oblíben. (Op.
Gal. XII. 248.) Kard. Bellarmin ujal se dobrého jména
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Galileiho (po odsouzení!) dne 26. května 1616
zvláštním dopisem! Galilei nikterak nehanbil se
podrobiti dekretu církevnímu, naopak, zakládal si na
tom, že se podrobil.

Psalť hned den po odsudku (6. března 1616) že
je si vědom, že jednal v celé záležitosti s takovou
uctivostí k církvi, že by víc a lip nemohl zde učiniti
světec největší. (Op. Gal. XII. 244).

Měl sice strach, že ho mniši ubijí, ale opora, kte-
rou měl v kardinálu Orsinim (dominikánovi) a v Del
Monte i v Bellarminovi a v Jesuitech zas mu ihned
dodávala odvahy. Galilei a přátelé jeho nespatřovali
v odsudku kongregačním neomylného
dogmatického rozhodnuti. Galilei píše o tom
Picchenovi dne 6. března 1616 výslovně a zdůrazňuje,
že, ač protivníci se nenamáhali, aby odsouzena byla
nauka Koperníkova (Galileiho) jako kacířská, že se
jim nepodařilo tak těžkého rozsudku na církvi
vymoci (1. c. pg. 244), »byloť jen ustanoveno, že nauka
podobná s Písmem se nesrovnává; proto jsou též jen
ty spisy o ní zakázány, které ex professo čili výslovně
a výlučně dokázati hledí, že nauka zmíněna
(Koperník-Galileiho) je v plném souhlase s Písmem«
a vědecky jedině správná, jak tvrdil ku př. P.
Foscarini, karmelitán (jenž na obranu nauky
Galileiho napsal zvláštní theologický traktát, v němž
ex professo dokazoval shodu Písma s Galileiem.
Galilei vykládá, kterak a v čem měly by se opraviti
spisy Koperníkovy a Stunicovy, jež podmínečně

VLASTIMIL HÁLEK

16



zakázány byly donec corrigantur, čímž opět ukazuje,
že na sebe zákazu nepotahoval.

Z výkladu, jejž Galilei takto o výsledku své
prohrané při a smyslu církevního odsudku nauky
své za tepla, t. j. málo dní po odsudku v r. 1616 vydal,
nejlíp viděti, jak na církevní zákaz inkvisiční pohlížel
a jaký smysl mu dával, aniž by proto nějak církevně
byl býval stíhán nebo jen napomínán: Galilei viděl
v rozhodnutí církevním pouze akt přechodního,
disciplinárně-náboženského řízení, jež vrchní
sankce dogmatické od papeže nedostalo, tedy
neomylným nebylo. Přátelé, pamatujte si, že tento
autentický výklad osobní dal Galilei církevnímu
svému odsouzení sám, hned po vyjití rozsudku a že
proň nebyl církevně kárán. Čehož by se bylo nestalo,
kdyby dekret kongregační ve při Galileiho byl měl
význam neomylně dogmatický, jak nynější nepřátelé
církve chtějí. Porážejte je v té věci Galileiem, až
budou mluvit o Galileově sporu s církví a o poražené
v něm papežské neomylnosti!

A Galilei vykládal dekret inkvisiční ve své při
správně, tak jej vykládají dogmatikové a právníci
ještě dnes, a církev schvaluje jích názory. Bylo by
to možno, kdyby dekret proti Galileimu byl býval
před sta lety neomylně dogmatický a ne jen jaksi
kázeňsko-náboženský, maje na sobě sice vysokou
církevní úřední pečeť čili auktoritu, ale ne neomylný
dogmatický význam pro celou církev! Ať jest
prohlášení rozličných úřadů římských jakékoliv a
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třebas i z nařízení a se svolením papeže vydáno, není
a nebylo nikdy neomylným, jestliže papež zúmyslně
čili výslovně nezjednává mu všeobecné platnosti a
neomylnosti dogmatické, zvláštním prohlášením, že
dané rozhodnutí poradních úřadů svých bere na
vědomí a potvrzuje je pro celou církev závazné jako
vrchní neomylný učitel. Ustanovení papežských
úřadů církevních, zvláště těch, které zabývají se z
nařízení papežova záležitosmi věroučnými, jsou
ovšem váhy veliké, ale neomylnosti nemají. Ne každé
potvrzení nebo nařízení papežské, nýbrž jen to a jen
tehdy, když papež jako universální učitel církve celé
chce závazně pro všecky věřící stanoviti, že mají
rozhodnutí učiněné kongregacemi za předmět víry,
jen toto nařízení čili potvrzení zmíněných
kongregačních výnosů činí je neomylnými. Že
takové zdůraznění kongregačních výnosů papežem
stává se jen zřídka kdy — což v každém případě jest
výslovně vyloženo — jest na jevě: jsou tedy ostatní
kongregační výnosy, jež staly se za předsednictví neb
za souhlasu papežova, auktority sice veliké, ale ne
dogmaticky neomylné. A takovým dekretem
kongregačním (se schválením papeže obyčejné-
úředním a ne vrchně-učitelským a výslovně celou
církev pod hříchem věřiti zavazujícím, jemuž
jedinému přísluší neomylnost církevní) byl výnos
odsuzující nauku Galileiho čili Koperníkovu: nebyl
tedy neomylným, i když se připustí, že byl víc než
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pouze disciplinárním čili že byl významu
theologického a náboženského.

Ne v každém pojmu theologicko-náboženském
úředně všeobecně vysloveném jest papež
neomylným, nýbrž jen v tom a jen tehdy, když jako
všeobecný nejvyšší učitel církve Boží předkládá
věřícím, co za zjevnou pravdu věřiti mají, nechtějí-
li ze společnosti věřící církve jako bludaři neb kacíři
býti vyloučeni. Této úřední vrchno-církevní
neomylnosti učitelské nemůže papež nikomu
zapůjčovati ani na jiného na čas jí přenášeti:
neomylnost jest nerozlučně spojena s vrchním
učitelským církevním úřadem a ne s některým
kongregačním papežským poradním sborem (jenž
rozhodoval ve při Galileiho).

Všimněme si odsudku kongregačního ve při
Galileiho. Přicházejí v něm slova, že je to nauka
»kacířská«. Ale kdo to vyslovuje? Theologové ve
svých učených dobrozdáních. Má to ráz neomylnosti
církevní? Jistě ne. Snad řekneš: Ale! Vždyť
kardinálové za předsednictví papežova vzali odsud
theologů za podklad svého zákona a papež jej
schválil a uveřejniti naporučil. Má tedy aspoň tam
censura pronesená (nauka Galileiho že je kacířská)
úřední církevní pečeť a je zavržena. Odpovídám :
Všecko připouštím, chceš-li, ale neomylnosti tam
nevidím, protože sráží v odsudku ustanovení, že
papež jako vrchní učitel celé církve váže věřící, aby
zmíněné rozhodnutí jeho poradního sboru
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(kongregace) vzali za Bohem zjevenou pravdu
věroučnou, kterou pod ztrátou víry věřiti dlužno.

Tohoto ustanovení tam není a to právě
rozhoduje proti neomylnosti dekretu, jenž byl
úředním, byl církevním, byl i papežským, ale nebyl
neomylným. Chápeš již rozdíly ty? Galilei je chápal
a správně na ně upozorňoval, zrovna jak činili i jiní
slavní mužové oné doby, ku př. slavný mathematik
na universitě Pařížské Gassendi, jenž napsal — a
nebyl proto církevně censurován !! — že sice uznává
velikou auktoritu a učenost theologickou tolika
vynikajících kardinálů a theologů Římských, kteří
ve při Galileově odsudek vynesl, ale že proto
nikterak za to nemá, že by odsudek ten byl se stal
článkem víry neomylně božské. Tímto slovem
pověděl Gassendi, jak se na dekret kongregační i
mimo Italii v pravověrných kruzích učenců
pohlíželo.3 S Gassendim souhlasila a souhlasí zde
celá řada mužů jiných světských i církevních, z nichž
P. de Groot uvádí i vynikající církevní hodnostáře —
kardinály.

Jesuita P. Muller upozorňuje je (op. cit. pg. 166)
ještě na následující: Censura, kterouž nauce
Galileově dali theologové kongregační v r. 1616,
uznavše ji falešnou, bludnou a kacířskou a Písmu
odporující, censura ta nemá vlastně jiné váhy, než
kdyby ji dal kterýkoli vzdělaný theolog jiný i když se

3. Viz : De Groot . Summa Apologetica. Edit. 2.
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připustí, že theologové kongregační, jakožto zvláště
vybraní a stále přísedící rádcové vysokého úřadu
církevního požívají větší auktority než theologové
jiní.

Ano, možno říci, že i kdyby vlastní
repraesentanti kongregace inkvisiční neb indexní
byli ze sebe vynesli zmíněnou censuru a kdyby ji byli
na rozsudku i vlastnoručně podepsali, nebyla by
proto neomylnou se stala, protože kardinálové
nemají daru církevní neomylnosti. Možno však i to
připustiti, že zmínění kardinálové mohli censuru
kongregačních theologů zavrhnouti: právo k tomu
měli a dosud mají. Z čehož jde, že censura, jež
theology nad naukou Galileiho vyřčena byla,
církevně závazné neb neomylné moci neměla a —
hned přidejme — ani skrze kardinály jí dostati
nemohla! Zjištěno jest, že kardinálové nepodepsali
odsudku svých theologu v roce 1616 ve při Galileové.
Zjištěno jest — a to rozhoduje, protože neomylný
ráz censury jen od papežova zvláštního schválení
pocházeti může — že censura theologu v r. 1616 (proti
Galileimu) od papeže podepsána není.

Nikde nepraví se v aktech Galileova processu,
že kardinálové neb papež přijali censuru theologů
kongregační za věc svou a za věc vrchního
učitelského úřadu církevního. Kterak tedy byl dekret
proti Galileimu »neomylným«, když neměl ani
podpisu ani souhlasu kardinálů a když dokonce
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neměl zvláštního schválení úředního nejvyššího
učitele církevního (papeže).

Šlo celkem o to, ukázati, zdaž skutečně Bible
neodporuje nauce Koperníkově. Tato otázka byla za
tehdejších dob velice těžká a na obojí straně takměř
nezodpověditelná. To se v Římě silně uznávalo, jak
viděti ze slov Bellarminových, že, kdyby se vědecky
zjistila nauka Koperníkova o pohybu země kolem
slunce, musili bychom (theologové) říci, že
zmíněným místům Bible v doslovném smyslu
rozuměti nelze a že místo dosavadního silně
rozšířeného názoru jiný hledati bude. Než se od
dosavadního biblického výkladu odstoupí, bude
ovšem třeba, aby stoupenci Koperníkovi dokázali
úplné pravdivost nauky své, jinak, nebudou-li jí totiž
moci dokázati přírodovědecky jistě, nebude lze
církvi zříci se doslovného smyslu znění Bible a tím
spor zůstane nerozřešen, vrhaje pořád podezřelé
stíny na novotu Koperníkovu a připravuje Bibli
veliké obtíže ba i pohoršení.

Poněvadž tedy jistoty zjednati si nebylo možná,
nezbývalo než vyčkati. Z té příčiny nařídila církev
Galileimu, aby zanechal bojů a zachoval delší čas
tiché mlčení o této spletené věci, aby Písmo
neutrpělo na auktoritě, zvláště když žádané důkazy
Galilei podati nemůže.

To se zdá výsledek a smysl processu Galileova z
r. 1616. Kdo může rozumně býti proti němu? Galilei
ho přijal dosti rád; chvíli jej i zachovával, až konečně
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opět danému slibu nevěren se stal a pak za podstatně
rozměrných okolností (důkazů žádných opět
nepodal) později byl odsouzen. Sám to zavinil. Či
měla církev novou nauku přijmouti a Písmo
»nedoslovně« vykládati bez nutkajících a zřejmých
důkazů, mluvíc určitě ve prospěch Galileův? To
nikdo žádati nemůže. Stala-li se chyba jaká na straně
církevní v processu Galileově, záležela jedině v tom,
že se theologové tehdejší příliš obávali o doslovný
výklad Písma a že zastanci nauky Koperníkovy
(Galileovy), jsouce v rozporu s Písmem doslovně
vzatým, podkopávají auktoritu jeho: proto ukládáno
až do zřejmých důkazů mlčení a proto vyneseny i
odsudky, které však neomylného úřadu církevního
se nedotýkají.

Co vytrpí missionáři.

(Dopis důst. pána missionáře P. A. FORNERA.
Provost, Alta, Kanada (diec. St. Albert), dne 23.

února 1909.

Slíbiv tu a tam nějakou zprávu o pokroku a
stavu své missie Vašnosti podati, chci tenkráte
poněkud slovu danému dostáti, ale prosím o
shovění, že vlastně o sobě budu psáti.

Minulého měsíce, t. j. 13. ledna odjížděl jsem od
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svého mně nejblíže sídlícího spolubratra, vel. P.
Schweersa O. M. J., u Mena Sask., bydlícího. Týž
den bylo mi ještě uraziti 15 angl. mil (asi 25 km.), a to
při velkém mrazu, abych se dostal k nejbližší osadě,
kterou částečně též P. Schweers spravuje, asi jednou
za měsíc tam docházeje.

Proto jsou tito lidé velice tomu rádi, když se
u nich zastaví kněz jich národnosti, tak že častěji
mohou mši sv. obcovati a se vyzpovídati.

Zůstal jsem tam do rána. Po mši sv. jel jsem dále,
a sice cestou, kterou jsem se co nejrychleji měl
dostati ku své nejbližší osadě. Jako obyčejně, jel jsem
sám, a jen s jedním koněm : na dva koně se mně
ještě nedostává prostředků, ač bych dvou koní velice
potřeboval.

Všude hluboko sněhu, pro jednoho tedy oře
jízda dosti nesnadná, táhnout lehké sice saně, ale
obtížené mou přenosnou kaplí a jinými zavazadly,
jakož i mnou samým. Byl to jarý kůň, zaměnil jsem
jej za svého dřívějšího, začátkem prosince
koupeného; tento byl větší, ale ne tak povolný a
vyzkoušený, ale ještě mladý a pro rolníka více
užitečný.

Tož dále! Šest mil (asi 9 km.) cesty od jednoho
osadníka ke druhému, na to 6 až 8 angl. mil přes
sněhy beze směru a bez cesty; i počasí bylo pěkné, ale
zima velká, 25 až 30° R. Však zimě jsem zvyklý, sedm
zimních dob jsem již zde prožil, i tomu cestování
jsem zvykl. S veselou myslí odjížděl jsem od
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posledního z těch osadníků, který katolík jest, a u
něhož jsem v poledne obědval. Asi ve 4 hodiny
odpoledne dostal jsem se šťastné ku své nejbližší
osadě.

U prvního domu ptám se krátce, kdo zde
zůstává. Ten a ten zde bydlí. „Máte dva koně doma?“

Jen jednoho,“ odpovídá.
„Nemohl byste jeti sebou, až ku N., kde zítra mši

sv. sloužiti chci?“
„O, to není tak tuze daleko, jen pres tento

kopec, a již uvidíte jeho dům.“
„Jak daleko odtud zůstává?“
„Asi dvě míle.“
„Toť dosti daleko,“ pravím.
Nuže dále! Přijel jsem na kopec, a opravdu

vidím označený dům. Jedu tedy sněhem v tomto
směru, hloubka sněhu bránila rychlé jízdě. Přijda k
domu zřím a trnu, dům není obydlený, a není zde
ani sena ani dříví. Byl ještě den, tudíž dále v čáře k
druhému domu, vedla tam také cesta.

Však ani 50 kroků to netrvalo, je tu úžlabina
plná sněhu, skrz musím, což se též stalo; než teď
nastane náhlá tma, a pokryje jako černý závoj celou
krajinu, a já dům více nevidím, ačkoli nikde žádného
křoví nebylo.

Ted zpět k tomu prázdnému domu, pro jednu
noc nám přístřeší poskytne.

Začal jsem hledati a kolem jezditi v čiré tmě,
od 5 hodin až do 11 v noci, zimy bylo 25 — 30° R.
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Nic nezpomohlo. Křičel a zpíval jsem, zvonil jsem
zvonkem koňovým. Byl jsem ztracen, ačkolivjsem
byl ve středu osady. Jednotlivé domy jsou na míli
od sebe vzdáleny; psi vesměs ve stájích zavřeni, tak
že nikdo ani nejmenšího nezaslechl z celého toho
hřmotu, jaký jsem tropil.

Zůstal jsem ale klidným, a aniž bych někoho z
mé nehody vinil, pokoušel jsem se neustále, bych se
k nějakému domu dostal.

Asi v půl 11 v noci zpozoruji, že se nalézáni v
nějaké bažině, tráva velmi vysoká, podobně i sníh,
takže můj koník, po skorem 12tihodinové jízdě
unaven a rozmrzen službu mi vypověděl a nic jej
nemohlo pohnouti ku dalšímu tahu. Sestoupím a
kráčím ve směru, jenž se mně správným býti zdál, z
toho jezera ven, bych se poohlédl, zda li by se někde
světlo vyskytlo.

Však hvězdy vysoko i hluboko svítící mne
klamaly, a já nemohl rozeznati, co světlo a co hvězda;
také jsem si nebyl již jist směru pravého; při strašlivé
jízdě sem a tam nevěděl jsem, zdali jsem severně
nebo jižně od osady vzdálen. Kde sever a jih je, to
jsem dle hvězd věděl, ale kde je osada? Přijda na břeh
jezera, dívám se kolem, ale nevidím nic, překážel též
druhý břeh jezera, že jsem osady nespatřil. Vracím
se zpět ku svému povozu, ach, kde jest můj kůň, což
ujel? Vždyt nechtěl a nemohl se dříve ani hnouti
více, tak kde je? Co si počnu bez koně? To mně
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lhostejno nebylo; hledám dobrých 10 minut,
konečně pozoruji černý bod: byl to můj kůň!

Bohu dík! Této nesnáze byl jsem tedy zbaven!
Však kůň mne zpozoruje, a začne ujíždět; volám naň
„hoj, hoj upokojíl se a já vstoupím na saně. Je to
přece jen dobré zvíře —můj věrný koník!

Teď se mně jednalo o to, abych se z močálu
dostal nějak ven; Nechtělo mně nikterak do hlavy, že
bych musil v této pustině při takovém mrazu celou
noc zůstati. Zkřiknu tudíž rázné na svého koně, a
hle, dal se pohnouti ku dalšímu tahu. Jedu tedy v
umíněném směru na břeh protivného jezera. Bylo
mně věru hrozně úzko. Obrátil jsem se s úpěnlivou
prosbou ku sv. Josefu, vždyť také on právě v této
době o vánocích a zjevení Páně sv. rodinu tak
starostlivě vedl. Ejhle, sotva vzdech můj z vnitra
srdce mého pronikl, vidím tmavý nějaký předmět.
Co to bude? Jedu blíže, objem stával se vždy větším
a temnějším. Bohu dík a chvála! jest to senný stoh.
Díky tobě, sv. Josefe! volám z hloubi srdce
ustrašeného. Vždyť i náš Spasitel při svém příchodu
na tento svět nenalezl nic jiného než jesle a seno,
proč bych tedy já hříšník neměl býti spokojen? Pro
dnes zůstanu již bez večeře, však jsem v poledne jedl
polévku vodovou a kávu, tedy stravu chudáků, u
nichž jsem byl hostem. Ovšem není to mnoho na
celý den a při mrazu 25—30° R., ale jako kněz a
misionář uvykl jsem již postu. Tak jsem se ukonejšil,
vždyť aspoň můj ubohý koník může dle libosti žřáti.
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Již dříve jsem mu vždy po kousku dával trochu sena,
jež jsem měl ve voze pod nohama; arciť měl chuť na
více, nyní tedy měl hojnost.

Byl jsem potěšen aspoň mým ořem, na sebe a na
hlad a žízeň jsem ani nemyslil. Z rána přijde pomoc.
Zítra pojedu k těm lidem a překvapím je. Toť byla má
útěcha.

Než jsem se z úžlabin příšerného jezera vymanil,
utekla hodina. Na to jsem se dostal na otevřenou
pláň, kde se lehčeji jelo; najednou přijdu ku celé řadě
pahorků, přes ty nemohu; z druhé strany jako nějaký
břeh, na jehož vrcholí kyne mi naděje k nějakému
domu doraziti, neboť tam zřím, jako by zorané pole.
Byl to nový přelud po tak mnohých předešlých
zklamáních; byl to ovšem dům, ale neobydlený, bez
dříví a sena. Tedy dále, což trvalo celý den, přeš
zmole a hloubky, kde často můj koník vysílen zůstal
ležeti. Bylo již 6 hodin večer, nastala tma a on se za-
stavil, jakoby říci chtěl: „teď již dále nemohu!“ Tedy
druhou noc mám ztrávití pod širým nebem bez
pokrmu, sám a sám na této poušti a beze dřeva! Tu
vyhrkly mně horké slzy a kanuly po tváři.

Jsem tudíž přece ztracen! Však myšlenka na sv.
Josefa mne zase obživla. Jen přenech starost sv.
Josefu! Odevzdám se do jeho ochrany a on mne
povede! Jen žádnou malomyslnost!

Teď jsem ponejprv opravdu myslil na jídlo, cítil
jsem velkou prázdnotu ve svém žaludku. Rozmýšleje,
zdali snad ve svých zavazadlech přece něco k jídlu
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mám, vzpomněl jsem si na mešní hostie a víno. Tedy
přece něco! Vyndám klíč a pokouším se otevříti; ale
prsty ihned stuhly; třel jsem je, ale nic platno. Snad
by sníh dobře posloužil, třu je sněhem, ani ten nic
nepomohl, prsty zůstaly tuhé jako dřevo, ačkoliv
krev ve špičkách prstů při tření jako oheň pálila.
Strčím rukavice do kapes, a počnu ze vší síly znova
sněhem tříti, ihned se dostavil dřívější pocit, krev
se soustředila opět do špiček prstů, a pálila strašně.
Vsunu ruce do rukavic, a po 10 minutách mohu zase
prsty pohybovati. Učiním nový pokus, bych mohl
vyndati víno a hostie, teď ovšem s větší opatrností.
Však víno bylo až na tři neb čtyry kapky zmrzlé, bylť
velký mráz, a hostií bylo jen málo. Byl to tudíž
skrovný pokrm po půldruhého dne postu, a při té
zimě a neustálém pohybu. Na to nakrmil jsem svého
koně zbytkem sena, jež jsem si ze stohu pod nohy
vzal, načež jsem hleděl, bych nevystydnul,
pohyboval se, sedl si na nohy dle způsobu Indiánů,
dupal nohama, chodil sem a tam, aby mně jen nohy
nezmrzly. Konečně přišla na mne slabost, a spánek, a
já na saních usnul, ale ne tvrdě; neboť jsem se ihned
rozpomenul, vlastně jako by mne byl někdo zbudil,
uleknu se, vyskočím a vykřiknu: „Kdybych byl teď
usnul, byl bych zahynul!“ Proto jsem byl nyní za
celou tu noc opatrnější; neboť kdo se oddá spánku
při takovém mrazu a bez dobré přikrývky, více se
neprobudí.

Ráno v 6 hodin vyšel měsíc a tu jsem zpo-
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zoroval, že vítr ode včíra změnil od jihovýchodu na
jihozápad, já byl obrácen k severovýchodu. Noc jsem
strávil mezi dvěma kopci a třetí byl přede mnou,
tento mírnil poněkud zlobu vichru. Tedy mne sv.
Josef přece dobře schoval, neboť na té holé pláni
nebylo lepšího místa.

Vydal jsem se ihned na cestu s vycházejícím
měsícem, a držel se směru na západ. Kompas a měsíc
mně jistě cestu naznačí, jen když nový vichr
nenastane. Bohu dík! Slunce vyšlo, a žádný vichor se
nedostavil, jen ve směru na západ, kde jsem příbytky
naleznouti doufal, vál mi vstříc mrazivý vítr, který
v posledním okamžiku můj obličej šeredně
poznamenal.

Bylo 8 hodin, když jsem uzřel na druhém břehu
říčky, jménem Eye Hill Greek, domy. Též i rozličné
červenavé pastviny, které jsem dole v údolí pozo-
roval, mne ujistily, že jsem se dostal k Eye Hill
Greeku, kdež jsem dobře znám. Tam jsem našel
přístřeší.

Když si tak na všecko to vzpomínám, ani
nepochopuji, že mně nohy neumrzly, měl jsem jen
lehké plstěné střevíce, a nohy celý ten čas jako led
studené. Však prozřetelnost Boží bdí nad
misionářem; sv. Josef, vůdce sv. Rodiny, mne
chránil. On mne i dále povede, bych tyto nové,
chudé osady německých katolíků dobře spravoval, a
horlivými katolíky učinil.
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Vašnosti co nejvděčněji v Kristu a Neposkvrn.
Početí oddaný

A. Forner, O. M. J., misionář.
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