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V oblasti astronómie je verejnosť ponechaná v domnien-

ke, že ak duchovní nebodaj pôsobili vo vede, tak len preto, 

aby obhájili svoje predpojaté názory bez ohľadu na dôkazy, 

ktoré by mohli svedčiť o niečom inom. Videli sme, aký mylný 

je tento názor, ale na záver diskusie uvedieme zopár doda-

točných dôkazov.

Veľký astronóm Johannes Kepler (1571 – 1630), ktorého 

zákony o pohybe planét predstavovali naozaj významný ve-

decký pokrok, udržiaval počas celej svojej kariéry rozsiahlu 

korešpondenciu s jezuitskými astronómami. Keď sa Kepler 

v istom momente svojho života ocitol vo finančných a zá-

roveň vedeckých ťažkostiach a prišiel aj o teleskop, páter 

Paul Guldin súril svojho priateľa pátra Nicolasa Zucchiho, 

vynálezcu zrkadlového ďalekohľadu, aby jeden daroval 

Keplerovi. Ten pátrovi Guldinovi obratom napísal ďakovný 

list a neskôr na konci svojej práce The Dream (Sen), ktorá 

vyšla po jeho smrti, pridal osobitné poďakovanie. Možno 

sa v ňom dočítať:

Najdôstojnejšiemu pátrovi Paulovi Guldinovi, kňazovi 

Spoločnosti Ježišovej, ctihodnému a  učenému mužovi, 

milovanému ochrancovi. Len sotva sa v tejto dobe náj-

de niekto, s kým by som radšej rozoberal astronomické 

otázky než s vami… A ešte väčším potešením bol preto 

pre mňa pozdrav od vašej ctihodnosti, ktorý mi odovzdali 

tunajší členovia vášho rádu… Myslím si, že vy by ste mali 

odo mňa dostať prvý literárny plod radosti, ktorú zažívam 

pri skúšaní tohto daru [teleskopu].109
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Keplerova teória eliptických dráh planét mala svojou jed-

noduchosťou výhodu pred konkurenčnými teóriami. Pto-

lemaiova (geocentrická) a  Kopernikova (heliocentrická) 

sústava, ktoré zhodne považovali kružnicové dráhy pla-

nét za dané, museli zaviesť komplikovanú sériu equantov, 

epicyklov a deferentov, aby vysvetlili zdanlivo retrográdny 

planetárny pohyb. Týmito komplikáciami sa vyznačoval aj 

systém Tycha de Braheho, ktorý tiež postuloval kružnicové 

dráhy. Kepler však návrhom eliptických planetárnych dráh 

dosiahol, že spomínané sústavy vyzerali pri jeho vlastnej 

elegantnej a jednoduchej sústave nanajvýš neohrabane.

Bola však Keplerova sústava správna? Taliansky astro-

nóm Giovanni Cassini, žiak jezuitov Riccioliho a Grimaldi-

ho, využil observatórium na nádhernej bazilike San Petronio 

v Bologni, aby Keplerovej sústave poskytol oporu.110 Tu si 

všimnime, ako významne Cirkev prispela k rozvoju astronó-

mie, hoci sa o tom dnes veľmi nevie: katedrály v Bologni, Flo-

rencii, Paríži a Ríme boli v 17. a 18. storočí navrhnuté tak, aby 

zároveň plnili aj funkciu špičkových svetových slnečných 

observatórií. Nikde na svete neboli presnejšie nástroje na 

skúmanie Slnka. Na každej takejto katedrále boli diery, cez 

ktoré mohlo vnikať dnu slnečné svetlo, a časové čiary (alebo 

poludníky) na podlahe. Práve pozorovaním dráhy, ktorú na 

týchto čiarach naznačil slnečný lúč, mohli bádatelia získať 

presné meranie času a predpovedať rovnodennosť. (Takisto 

mohli presne vypočítať správny dátum Veľkej noci, čo bola 

pôvodná, kľúčová funkcia týchto observatórií.)111
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Cassini potreboval také presné nástroje, aby odchýl-

ka merania Slnkom vrhnutého obrazu nebola väčšia než 

0,762 cm (obraz vrhnutý Slnkom sa pohyboval podľa roč-

ného obdobia v rozmedzí od 7,62 cm do 83,82 cm). Technic-

ky neboli ďalekohľady za jeho čias dostatočne vyvinuté, aby 

dosiahli takúto presnosť. Až observatórium v San Petronio 

umožnilo Cassinimu výskum. Cassini predpokladal, že keby 

bola dráha Zeme skutočne eliptická, dalo by sa očakávať na 

jednej strane zväčšovanie obrazu Slnka na podlahe katedrály 

vzhľadom na približovanie oboch nebeských telies v jednom 

ohnisku elipsy a na druhej strane zmenšovanie, keď sa budú 

od seba v druhom ohnisku vzďaľovať.112

Cassinimu sa napokon podarilo experiment uskutočniť 

v polovici 50. rokov 17. storočia spolu s jezuitskými kolegami, 

pričom dokázal, čo si predsavzal: potvrdil Keplerov názor 

o eliptických dráhach.113 Ako hovorí istý vedec: „Jezuiti tak 

potvrdili… uholný kameň Keplerovej verzie Kopernikovej 

teórie a pozorovaniami v kostole San Petronio v srdci pá-

pežských štátov ‚vyvrátili aristotelovskú fyziku nebies‘.“114

Nešlo o malý pokrok. Podľa veľkého francúzskeho astro-

nóma 18. storočia Jérôma Lalanda totiž použitie meridiana 

v bolonskej katedrále San Petronio „predstavovalo prelom 

v dejinách renesancie vied“. Starší zdroj z 18. storočia uis-

ťoval, že tento úspech „sa bude oslavovať vo veku, ktorý 

ešte len príde, a tiež ľudský duch, ktorý dokáže na Zemi tak 

presne napodobniť večné, zákonmi riadené pohyby Slnka 

a hviezd“.115 Kto by bol povedal, že katolícke katedrály majú 

taký veľký podiel na vedeckom pokroku?
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Katedrálne observatóriá významne pomohli posunúť 

vedecké bádanie vpred. Medzi rokmi 1655 a 1736 sa astro-

nómom v San Petroniu podarilo uskutočniť asi 4500 pozo-

rovaní. V priebehu 18. storočia katedrálne observatóriá čoraz 

väčšmi zastarávali vzhľadom na vývoj pozorovacích prístro-

jov, ale naďalej sa používali na meranie času a dokonca aj na 

stanovovanie času pre železnice.

Ako zdôrazňuje J. L. Heilbron z University of California – 

Berkeley, faktom zostáva, že „Katolícka cirkev poskytla väč-

šiu finančnú podporu a spoločenskú oporu astronomickému 

skúmaniu za vyše šesť storočí – od obnovenia starovekej 

vzdelanosti v neskorom stredoveku až po osvietenstvo – než 

ktorákoľvek iná inštitúcia a pravdepodobne viac než všetky 

ostatné inštitúcie spolu“.116 A ako sme videli, prínos Cirkvi do 

vedy sa zďaleka nezastavil pri astronómii. Katolícke teolo-

gické myslenie poskytlo základ pre vedecký pokrok. Stredo-

vekí myslitelia ustanovili niektoré z prvých zákonov moder-

nej vedy. A katolícki kňazi, lojálni synovia Cirkvi, neustále 

preukazovali veľký záujem o vedu a talent – od matematiky 

až po geometriu, optiku, biológiu, astronómiu, geológiu, 

seizmológiu a mnoho ďalších disciplín.

Koľko sa o tom vo všeobecnosti vie a v koľkých textoch zá-

padnej civilizácie sa to aspoň spomenie? Položiť tieto otázky 

zároveň znamená na ne odpovedať. A vďaka vynikajúcej práci 

súčasných historikov vedy, ktorí čoraz ochotnejšie uznáva-

jú zásluhy Cirkvi, už ani jeden seriózny vedec nebude môcť 

opakovať únavné bájky o údajnom antagonizme medzi ná-

boženstvom a  vedou. Vznik modernej vedy v  katolíckom 

prostredí západnej Európy nebol napokon žiadnou náhodou.


