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Апстракт: Циљ рада је да укратко представи
живот и ставове Галилеа Галилеја, те да са раз
личитих становишта сагледа сукоб Галилеја са
папом и инквизицијом, који је имао далекосежне
последице и о коме се још расправља у верским и
научним круговима.
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Никола Коперник (1473–1543), астроном, математ и чар и црк ве
ни ка ноник, својом хелиоцен т ричном теори јом прогласио је да је
Зем ља планета која заједно са друг им планетама круж и око Сунца,
које је у цент ру.1 Њег ово чувено дело О кружењу небес ких тела (De
re volut ionibus orbium coelestium) објав љено је 1543. г., са посветом па
пи Пав лу III и са предг овором лутеранског теолога Анд реаса Ози
јандера, у којем се дело опис ује као обична математ ичка хипотеза.
Не знамо шта је Коперник мис лио о Озијандеровом предговору, ни
да ли га је прочитао пре смрт и. Ни он ни његови следбениц и његов
сис тем нис у смат рали математ ичком хипотезом, већ новом кос мо
лог ијом. Сам Коперник није ни најмањ е сумњ ао у исп равност хели
оцент ризма. Зах ваљуј ућ и тумачењу Коперниковог сис тема, как во је
назначено у предг овору, дак ле као математ ичке хипотезе, није било
теолошке опозиц ије њег овом дел у у прве три или чет ири деценије
* miroslavpopovic15@yahoo.com
1 Peri, М. (2000): Intelektualna istorija Evrope, 95.
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пос ле њег овог објав љивањ а. Так ав сис тем биће сред иш те интелек
туа лних и верских нес угласица у Европи, али не пре пос ледњ е две
деценије 16. век а.2
Галилео Галилеј (1564–1642) био је астроном и физичар који је
помогао да се узд рма средњ овековна концепц ија кос моса и уобличи
модерни поглед на свет, над арени музичар и уметник, који је по
знавао и волео лат инске класике и италијанску поезиј у. Рођен је у
Пизи, студ ирао у Пизи и Фиренц и прво мед иц ин у, па математ ик у, и
био професор у Пизи три, а зат им у Падови осамнаест год ина. Уче
ствовао је у Accademia Linceana, која је основана 1603, и смат ра се
претходницом велик их академ ија. Позван је 1610. год ине на двор
у Фиренц и, где му је омог ућено да буде, као „први математ ичар“
(mathemat icus primar ius), ослобођен пед агошких обавеза и да се бави
само нау ком. Сазнавши 1609. г. да је изум љено стак ло помоћу кога
удаљ ени предмет и мог у да изглед ај у ближ и, Галилеј је почео своје
експерименте са сочивима. Већ у првим месец има имао је телескоп
помоћу кога је отк рио небеска тела која се окрећу око Јупитера и
безбројне звезде, које су чиниле Млечни пут. Год ине 1610. у свом
памфлет у Sider ius Nunt ius (што је значило, како је рекао, „новос ти о
звездама“, не мис лећ и да је он гласник Небеса), изнео је нека отк ри
ћа до којих је дошао телескопом. Током год ина отк рио је Месечеве
кратере и планине, Сунчеве пег е, чет ири месеца који круже око Ју
питера, чиме је пок азао да једно небеско тело може да се окреће око
цент ра који није Зем ља. Инсис тирао је на примени математ ике при
изу чавању тела у пок рет у и зап раво је изу чавао убрзањ е изводећ и
експерименте који су захтевали паж љива математ ичка мерењ а.3
За Галилеја свем ир је био једна „величанс твена књига која је...
написана језиком математ ике, а њени знац и су троу глови, кругови и
друге геомет ријске фиг уре без којих људ и не мог у да схвате нијед
ну њен у реч“.4 Галилеј је пок ушао да схват и математ ичке принц и
пе који влад ај у природом, смат равши, као и Коперник и Kеплер, да
математ ик а израж ава хармониј у и лепот у онога што је створио Бог.
Философс ка поза д ина Га л и лејевих схвата њ а утиц а ла је на да љи
развој нау ке и философије. Био је убеђен да се „књига природе“ не
може „чи тат и“ без помоћ и мат ем ат ике. Са м и чулн и утис ци не дово
2 Кенигсбергер, Х.; Моуз, Џ.; Боулер, Џ. (2002): Европа у шеснаестом веку, 463.
3 Telebaković, B. (2006): Srednjovekovna filozofija, Beograd, 378–379; Пенингтон, Д.
Х. (2002): Европа у седамнаестом веку, 188–189; Peri, M. (2000): Intelektualna istorija
Evrope, 101–103.
4 G. Galilei, The Assayer, у Discoveries and Opinions of Galileo, Garden City N.Y. 1957,
237–238; Peri, M. (2000): Intelektualna istorija Evrope, 103.
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де до знањ а. Право знањ е је кад сам раз ум, без помоћ и чула, схва
ти нек у поја ву. Ра з ум корис ти експери мент да би „пос та вио пи та њ е
при род и“, а рез ул тат експе ри мен та пру ж а од г овор. Да би ус пос та
вио вез у између експери мен та и теори је Га л и леј је корис тио ме т од
„раз ла га њ а и сла га њ а“, по коме се ква л и т е т и мог у објас ни т и ме х а
ничк и и мат ем ат ичк и. По њем у, ра з ум ни је ка д ар да реша ва пи та њ а
ре л иг и је, али ни теолог и ја и схолас тичк а философи ја нис у ка д ре
да прод ру до са зна њ а о при род и. При род у је треба ло проу ча ват и
помоћу иск ус тва и труд и т и се да се ве л и ч ине и од нос и у при род и
нек а ко измере. Као иск рен и хриш ћа н ин, ни је же лео да искорис ти
нову нау к у да пот копа веру, већ да разд воји нау к у од ве ре та ко да
ра з ум и иск ус тво са м и пос та н у фак т ори који од л у ч у ј у о пи та њи м а
који се односе на природ у. Смат рао је крупном греш ком Црк ве да
учи астроном и ји корис тећ и од лом ке из Биб ли је. Пла ш ио се да ће и
вера и нау к а стра д ат и укол ико Црк ва и да љ е буде оспора ва ла но
ву астроном и ј у аутори т е т ом Све т ог Пис ма, које ник а д а ни је би ло
на мењ ено да буде вод ич ка позна ва њу физичког све та. 5 Сукоб са
инк визиц ијом око њег ових ста вова о астроном и ји за почео је 1616.
год ине, а за врш ио се Га л и лејевим форм алн им од риц а њ ем 1633. г.
И кад а је био у зат вору њег ов нау чн и рад није прек ин ут и трајао је
док није ослепео 1637. год ине. Умро је 1642. г., исте год ине кад а се
род ио Исак Њутн.6
Треба навес ти да је пос тојало дубоко пријатељс тво између Гали
леја и кард инала Берберинија, буд ућег папе Урбана VIII, који се није
прот ивио његовим теоријама. Више пута га је прим ио у аудијенц иј у,
поверавај ућ и кард инал у Фон Цорелн у како Црк ва није никад осуд и
ла Коперника. Током пос ледњ е аудијенц ије папа је Галилеја обас уо
даровима и обећао му пензиј у за сина. Пос ле неколико дана пос лао
му је пох вални „Breve“, у којем га хвали и диви се „рад и отк рића но
вих светова и мора“, предс тав љај ућ и док умент као „доказ колико је
драг његовом срц у Галилеј“ („дато у Рим у 8.6.1614. г., прве год ине
пон т ифик ата“).7
С намером да привуче паж њу теолога, Галилеј је 1615. г. пос лао
пис мо великој војвотк ињи Крис тини од Тоскане. У њем у је тврд ио да
делови Библије немај у ник ак ав ауторитет кад а се рад и о питањима
која се односе на природ у. Опт уж ио је своје прот ивнике што су се
5 Telebaković, B. (2006): Srednjovekovna filozofija, 380; Peri, М. (2000): Intelektualna
istorija Evrope, 105–106.
6 Koplston, F. (1994): Istorija filozofije III: kasni srednji vek i renesansna filozofija, 291.
7 Romac, S. (1984): O Kristu, Crkvi i čovjeku u ozračju nedokučivoga, svezak III–V,
knjiga druga, 336–337.
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зак лањ али од својих пог решних зак ључака под окриљ е Библије, да
су мало прос уђивали и одбац ивали арг ументе које нис у разумели,
нит и сас лушали. Галилеј је наг овес тио истин у кој у је пот врд ио па
па Лав XIII у својој енц ик лиц и Prov ident issimus Deus: једно мес то из
Библије, као што је ИНав 10, 12–13, може се смат рат и говором при
лагођеним обичном језик у, а не пот врдом нау чне чињ енице. Ми сви
говоримо да се Сунце креће, и нема никак вих разлога да и Библија
не корис ти исти начин казивањ а; ипак нико нема право да из тога
изв лачи зак ључак да Сунце круж и око непок ретне Зем ље.8
Сукоби Црк ве и Галилеја почели су кад су га нек и његови про
тивниц и присилили да прих ват и дискусиј у на библијском подручј у.
Галилеј је тврд ио да Св. Пис мо не може пог решит и, ни лагат и, него
да су њег ова начела апсол утне и неок рњ ене истине. Нашао се неко
да присили папску канцелариј у да не испит ује Галилеја о библиј
ској објави, нег о само њег ову нау чн у тврдњу о кретању Зем ље, која
је привидно прот ивна Светом Пис му. Тако је у првом процес у 1616.
г. јед анаест теолога, који су били позвани да реше проблем, морало
зах ват ит и нау чно питањ е оруђем теолог ије и Светог Пис ма. Њихо
во оруђе се на овом подручј у пок азало као неп рик ладно. Зaкључци,
су, стога, морали бит и прот ивни тврдњ ама Галилеја. Он је службено
опомен ут и позван да више не расп рав ља о том питању.9
Пријатељство папе и Галилеја је нестало пос ле издањ а Галиле
јевог дела Разговор о два главна система света – Птолемејевом и Ко
перниковом 1632. год ине. Галилео је добио дозвол у од цензора папске
канцеларије да штампа своје дело под два услова: да се кретање Зем ље
прикаже као претпоставка а не као чињеница, и да се у књиг у унес у
докази у корист Птолемејевог геоцент ричног система. Постављање
овак вих услова не треба нас чуд ити, буд ући да је велик и број астро
нома још и у 18. век у узимао Коперникански систем света само као
претпоставк у, јер коперникански докази у почетк у нис у деловали до
вољно убед љиво. Галилеј први услов није узео у обзир, чак је исмејао
пап у. Присталица Птолемејове теорије назван је Simplicius (простак)
и приказан је као ужасно глуп, неспособан да схвати најочигледније
доказе коперниканца. Птолемејевац се служ ио арг ументима самог
папе Урбана VIII, и у личности Симп лик ијуса свак и читалац је могао
препознат и пап у. Папа је ово дож ивео као тежак ударац.
8 Peri, М. (2000): Intelektualna istorija Evrope, 105; Koplston, F. (1994): Istorija filo
zofije III: kasni srednji vek i renesansna filozofija, 295; G. Galilei, Letter to the Grand Duchess
Christina, u Discoveries and Opinions of Galileo, 177, 179, 182, 183, 186.
9 Romac, S. (1984): O Kristu, Crkvi i čovjeku u ozračju nedokučivoga, svezak III–V,
knjiga druga, 336.
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Год ине 1633. до папс ке канце лари је дош ле су мног е оп т у жбе
прот ив Га л и леја. У на пе т у и зат ег н у т у атмосфе ру уплео се јез у и
та Шајнер, чи ја је лична мрж ња прем а Га л и леј у због ривалс тва око
тога ко је од њих први отк рио пег е на Сунц у дош ла до израж аја.
Корис тећ и при л ик у да се осве т и Га л и леј у, довео је Римс ку црк ву у
су коб са новом астроном и јом. Та ко је личн и моменат од иг рао ва
жну улог у.10
Папа није спречио процес, Галилеј се одрекао свога учењ а и
осуђен је на дож ивотни кућни прит вор, најп ре у Trinita dei Monti,
зат им у Сијени и најзад у Арцет ри. Велика је грешка што су суд и
је инк визиц ије биле позване да одл уч уј у о нау чној чињ ениц и, а то
је било изван њихове компетенц ије. Плашио их је напад на Свето
Пис мо у трен утк у кад а су то Библиј у напад али јерет иц и и у вре
ме оштре борбе са протес тант има о вреднос ти слободног тумачењ а
Светог Пис ма. Папска канцеларија изд ала је 1613. и 1633. год ине два
дек рета, који су по природ и више били дисцип лински него догмат
ски. Коперников сис тем доспео је у Индекс, тј. списак књига које
је Црк ва забранила. Из списа процеса не вид и се да је Галилеј про
шао кроз торт уру. Са Галилејом се пос тупало са обзирношћу, био је
у дож ивотном кућном прит вору у палат и великог војводе Тоскане у
Рим у, палат и надбискупа Пиколом инија у Сијени и у влас титој вили
код Арцерт ре.11
На Галилеја се чес то глед а као на мученика истине, жрт ву једне
ауторитарне верске инс тит уц ије која је теж ила да приволи нау к у на
најваж ниј у бриг у теолог ије, тј. класичан пример сукоба између на
уке и организоване религ ије. Пос ледњих год ина процес се изу чава
са великом паж њом и са више разумевањ а за неп ријатан полож ај
црк вених влас ти. Према новијим ставовима, ти људ и су знали да је
Коперник био у праву и да ће Свето Пис мо морат и да се прот умачи
на нов начин, али су морали да имају више уверљивих доказа него
што је Галилеј могао да пруж и, док се он према коперниканизму
није односио као према хипотези, већ као према чињ ениц и. Осуд а
Галилеја довела је до тога да су мног и образовани људ и каснијих
времена видели неизбеж ан сукоб религ ијске догме и нау чног знањ а,
сукоб између клерик алних влас ти и нау чног дух а, а нау чна акт ив
ност је угушена у римокатоличк им зем љама.12
10 Милин, Л. (1985): Научно оправдање религије: апологетика, књига 4, Постанак
света и човека, 41.
11 Romac, S. (1984): O Kristu, Crkvi i čovjeku u ozračju nedokučivoga, svezak III–V,
knjiga druga, 337.
12 Peri, М. (2000): Intelektualna istorija Evrope, 107–108.
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Па па Урбан VIII изја вио је да Црк ва ни је осуд и ла Коперн икову
теори ј у као јере т ичк у, нег о је смат ра прес ме лом и чек а дефин и
тивне док а зе који би пок а за л и да је ну ж но истин и та и ускла д и л и је
са свет им текс том. Тад а није било јас но да Свет о Пис мо говори на
лак, народ н и нач ин, језиком времена да се бољ е схват и. Пос тојао је
страх да се дира у текст, јер су му прот ес тант и оду зел и тум ачењ е
црк веног аутори т е та. Га л и леј је, по нек им тврд њ а м а, осу ђен због
личн их раз лога и своје апод ик т ичне тврд њ е на још не довољно по
знат ом под ручј у.13
Међу аутори м а се да нас ис т и че да је Га л и леј тврдогла во одби јао
да призна хипот е т ичк и карак т ер своје теори је. Па па је ис та к ао да
ем п и ријс ка верифик а ц и ја јед не хипот езе не док а з у је ну ж но и ње
ну истин и т ост. Га л и леј ни је са мо ис т рајно ис т иц ао не х ипот е т ичк и
карак т ер Коперн икове хипот езе, већ је био, као што смо ви де л и,
непот ребно провок ат иван. Кривиц а, по нек им а, није би ла са мо на
јед ној стра н и. По пи та њу стат уса нау чн их теори ја па п ин суд је био
бољи од Га л и лејевог. Да је Га л и леј бољ е раз умео при род у нау чн их
хипот еза и да теолози углавном нис у зау зе л и став који су зау зе л и
у погле д у тум ачењ а изолова ног биб лијс ког текс та, не би дош ло до
су коба. Значај овог су коба као док а за о на вод ном неп ри јат ељ с тву
Црк ве прем а нау ц и обично се пре у ве л и ча ва. На њега се позивај у
они који желе да пок аж у да је Црк ва неп ријат ељ нау ке. Смат ра се да
се из овог слу чаја не може изву ћ и ник а к ав универзалн и за к љу чак о
ста ву Црк ве прем а нау ц и.14
Црк ва је Галилејево дело уклонила са списка забрањ ених књига
у првој половини 19. век а. Год ине 1992. повук ла је и порек ла своје
опт ужбе прот ив Галилеја. Карл Сеган преноси део говора папе Јова
на Пав ла II, одрж аног 1992. год ине:
Од почетк а доба просвећенос ти па све до наших дана, случај
Галилеја био је својеврс тан „мит“ у коме је створена слик а са
свим удаљ ена од стварнос ти. Према так вом виђењу, случај
Галилеја био је симбол одбијањ а нау чног нап ретк а од стране
Римокатоличке црк ве или „догматског“ мрачњ аш тва које се
суп ротс тав ља слободном трагању за истином...
Пог решка теолога тог времена, који су чували сред ишње ме
сто Зем ље, била је у томе што су мис лили да је наше разу
13 Romac, S. (1984): O Kristu, Crkvi i čovjeku u ozračju nedokučivoga, svezak III–V,
knjiga druga, 338–339.
14 Koplston, F. (1994): Istorija filozofije III: kasni srednji vek i renesansna filozofija,
295–296.
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мевањ е устројс тва физичког света на нек и начин зад ато до
словним тумачењ ем Светог Пис ма.
Сеган има другачије миш љењ е, да то није био само нау чни опрез
и ограничењ е, неспремност да се уклони зас тор све док не буд у до
ступни непобитни док ази, већ да је у питању био страх од расп раве.
Ценз ура, по њем у, указ ује на недос татак вере у влас тито учењ е. Се
ган смат ра да претњ е и кућни прит вор Галилеја нис у били пот ребни
и да се истина могла бранит и суп ротс тав љај ућ и се пог решкама.15
Чињ еница је да је случај Галилејевог сукоба са инк визиц ијом
био и биће предмет бројних расп рава, ревид ирањ а ставова и нових
поглед а, те прилично поп уларан у верско-нау чном свет у. Наш циљ
био је да се јавнос ти предс тави сложеност и мулт иперспект ивност
глед ањ а на ово питањ е, што је основни услов нау чног метод а и по
глед а у историог рафији.
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Summary: Ga
li
leo Ga
li
lei (1564–1642) was an
astronomer and а physicist whose stands concerning
heliocentric system shook up medieval understandings
of cosmos and shaped modern view on the world. His
trial in front of the Inquisition had far-reaching conse
quences and served as an evidence of the Church’s oppo
sition to science. Many educated people of later period
saw that as an inevitable confrontation between religi
ous dogma and scientific knowledge. It is necessary to
put some light on the complexity of the matter and a
need for a multilateral view.
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