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Budiž pozdraveno, svaté Světlo, prvorozený potomku Nebes!  
Nebo se o tvém Božském Věčném paprsku Mohu vyjádřit,  
aniž bych tě pohaněl? Jelikož Bůh je světlo, 
A v ničem jiném než v nedosažitelném světle  
Se odebral z věčnosti, pak v tobě pobýval,  
Aby vytvořil jasnou zář jasné podstaty! 
— Milton, Ztracený Ráj 
 
 
NA PRAHU VĚDECKÉHO VIDĚNÍ 
 
Venku kolem obrovité katedrály Santa Maria del Fiore byl nádherný den a slabý vítr hnal vlnící se bílá oblaka po 
azurově modré obloze. To byl přesně ten den, na který Filippo Brunelleschi čekal, a tak dal vědět svým přátelům, že se 
ve dveřích katedrály bude konat dlouho slibovaný pokus. 
      Brunelleschi se postavil na práh a pohlédl přes dlážděné náměstí ke krásnému baptistériu San Giovanni, které tam 
tenkrát stálo už tři sta let. V tmavém vnitřním prostoru baptistéria se na jeho kupolovité klenbě i úd hlavou vznášejí 
úžasné mozaiky včetně obrovské postavy Krista při Posledním soudu. Tam byl jako jeden z nesčetných Florenťanů 
pokřtěn i přijat do církevního společenství Dante Alighieri. Nicméně Brunelleschi, když právě teď stál na prahu 
katedrály, před sebou neviděl svátou historii baptistéria, ale spíš síť čar ustupující k nekonečně vzdálenému horizontu. 
Díval se na náměstí očima velkých badatelů, kteří přišli později po něm: očima Galileovýma, Descartesovýma a 
Newtonovýma. Brunelleschiho lak dnes můžeme chápat nejen jako architekta a sochaře, ale také jako geometra a 
optického fyzika. 
     Kolem Brunelleschiho, tehdy ještě bezvýznamného mladého umělce, se shromáždili jeho přátelé a zaujatě 
naslouchali jeho živému vysvětlováni pokusu, který se jim chystal předvést. Tento génius se později pustí do návrhu 
obrovské kopule pro katedrálu — do nadlidské úlohy, která pohltí obrovskou sumu peněz, potrvá šestnáct let a bude 
zaměstnávat spousty řemeslníků a umělců. Jeho dnešní úloha však byla svým rozpočtem i svým měřítkem mnohem 
skromnější. Vyžadovala pouze jednu dřevěnou desku ve tvaru čtverce o straně dvanáct palců, štětce pro miniaturní 
kresbu, barvy a jednoho člověka. Brunelleschi tenkrát odpoledne předvedl kouzlo, trik, jenž ve svých důsledcích 
dosáhne nepochybně dále než jeho kupole nebo cokoliv jiného, co kdy stvořil. Jednoduše řečeno — změnil naše 
vidění. 
      Brunelleschi na prahu katedrály vytvořil první kresbu v lineární perspektivě. Učenci tuto událost datují mezi roky 
1412 až 1425. Poprvé v dějinách člověk vytvářel tak realistický obraz, že při pozorování z náležitého místa „měl divák 
dojem, že vidí skutečnou krajinu“ před sebou, jak nás o tom zpravuje Brunelleschiho současník Manetti. 
      Aby iluzi perspektivy ještě více zesílil, vymyslel Brunelleschi důmyslný pokus. Ti, kteří byli toho dne přítomni, 
uviděli jeho perspektivní ztvárnění florentského baptistéria zvláštním, ale velice dramatickým způsobem. 
      Stáli ve dveřích katedrály a hleděli na baptistérium. Představme si Brunelleschiho přátele jednoho po druhém, jak 
drží obrázek pomalovanou stranou od sebe a jak se dívají malinkou dírou vyvrtanou v jeho středu. Tou dírou viděli 
náměstí a baptistérium. Do úhlu svého pohledu pak vložili zrcadlo, jehož velikost a tvar byly takové, že když se 
zrcadlo drželo v napjaté paži, zrcadlený odraz obrázku přesně vyplnil zrcadlo. Namalovaná scenérie pozorována v 
zrcadle však byla přesně stejná jako ta viděná přímo. Jinými slovy, divák viděl tutéž věc se zrcadlem i bez zrcadla: 
dokonalá iluze. Aby iluzi ještě umocnil, zhotovil Brunelleschi k obrázku oblohu z hlazeného stříbra vyleštěného tak, že 
jeho zrcadlový povrch odrážel větrem hnaná oblaka, jak plula nahoře nad hlavou. Iluze byla mistrovská a dokonalá. 
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       Výsledek byl ohromující a jeho důsledky byly předurčeny k tomu, aby ovládly veškeré malířství až do dvacátého 
století. Jak na to Brunelleschi přišel? Proč na to nepřišel někdo před ním? Eukleidova teorie vidění byla naprosto 
přiměřená své úloze a byla známá po staletí. Přesto cosi chybělo, ne nová fakta, ale nový duch, nový vědecký způsob 
vidění. 
 

 
 
       
 
DUCHOVNÍ GEOMETRIE 
 
Pro mysl může být viditelné pouze to,  
co má nějaký přesně ohraničený tvar;  
ale každý existující tvar má svůj původ  
v nějakém zvláštním způsobu vidění,  
v určitém rozumovém vyjádření  
a v určitém tušení významu.  
— Ernst Cassirer 
 
 
V malém pokoji ve Frick Mansion v New Yorku visí pomalovaná dřevěná deska jen o málo větší než ta, kterou měl 
Brunelleschi ve dveřích Dómu. Byla namalována roku 1310, jejím autorem je Duccio a zobrazuje Krista, jak ho 
pokouší Satan. Dvě obrovské postavy — Kristus odmítající svého temného protivníka — stojí na stylizované hoře 
uprostřed krajiny, která je pustá až na pár skupinek budov kolem. Z hlediska lineární perspektivy nebo způsobu, 
kterým by krajinu zachytil fotoaparát, je na obrázku všechno špatně; ale z hlediska duchovních vztahů je to uspořádání 
zcela náležité. Obloha ze zlatého plechu naznačuje, že se nedíváme do fyzického světa, ale do morálního nebo 
duchovního prostoru. Všechno — barvy, gesta, poměrné velikosti a umístění každé postavy, budov a hory — dává 
najevo posvátný řád, který se vůbec nemusí shodovat se zákony optiky, ale je v naprosté harmonii s hodnotami Itálie 
čtrnáctého století. Právě tímto způsobem viděl svůj svět malíř i jeho diváci v Sieně. 
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      To, co většina tehdejších lidí považovala za důležité, nebyla fyzická, ale spíš duchovní geometrie prostoru. Ta byla 
pravdivá pro egyptské umění a zůstala pravdivá pro Duccia. Faraón a Madona museli být větší než ti, kdo jim sloužili, 
protože si to vyžadoval jejich duchovni význam. Malířství zobrazovalo skutečnost a přitom vytvořilo jazyk vyjádření v 
hlubokém souznění s lidskou zkušeností, nikoli se zákony optiky. Teprve až když se to, „co bylo“, změnilo, když 
Brunelleschi a jeho druhové začali zakoušet svůj svět z hlediska eukleidovské analýzy, tehdy vznikly prostředky k 
vyjádření jejich vidění: lineární perspektiva. 
Pro nás je obtížné, ba téměř nemožné představit si kulturu, která nevidí malířská díla stejným způsobem jako my. 
Možná pomůže jeden příklad z transkulturních výzkumů. Před dvaceti lety dva mí známí pracovali s domorodci v 
zapadlých afrických vesnicích. Jejich úkolem bylo zlepšit péči o děti v naději, že tak sníží šokující procento dětské 
úmrtnosti. Jeden z nich byl profesionální fotograf, a tak připravil sadu diapozitivů s tématem péče o děti. Jakmile ji ke 
své spokojenosti dokončil, naložil své  
 

 
 
 
hi-tech diapozitivy do náklaďáku a vyrazil do buše, aby tam potkal ženu, která je teď jeho manželkou. Po chvíli 
námahy našli způsob, jak vesnickým ženám diapozitivy promítnout. Když bylo promítání u konce, fotograf se jich 
zeptal, jak se jim to líbilo. Moc pěkné, říkaly ženy. Barvy byly nádherné a ty tvary byly nesmírně zajímavé. Po pár 
dalších slovech mu svitlo, že domorodci většinu nebo možná všechny diapozitivy promítané během večerního 
představení prostě nevidě , jak je viděl on. Barvy byly skvělé, ale černošské ženy v těch obrázcích neviděly děti, 
předměty nebo lidi. Kontext a měřítko obrázků byly jejich zkušenosti tak vzdáleny, že většinou nevnímaly jejich 
smysl. Tenhle jednotlivý ad by mohl být donekonečna rozšiřován o překvapivé a zmatené příhody prvních 
objevitelů, misionářů a antropologů. 
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       Ve svém systematičtějším výzkumu vnímání obrazů v různých kulturách se Jan Deregowski zabýval schopností 
vnímání u dětí a u dospělých v Zambii. Mimo jiné zkoumal označení prostorového uspořádání a hloubku obrazových 
představ. Z jeho i z jiných prací jasně vyplývá, že mnoho vizuálních symbolů je v jiných kulturách (z našeho pohledu) 
ignorováno nebo špatně vykládáno. Všimněme si jevu „rozštěpených“ kreseb. Když byla africkým dětem a dospělým 
ukázána perspektivní kresba slona z nadhledu a jiná kresba, která znázorňovala slona nepřirozeně rozštěpeného 
zobrazeného také z nadhledu, téměř všichni dávali přednost „rozštěpené“ kresbě.  
      Ten „správně“ nakreslený perspektivní obraz slona podle jejich slov „tak nějak nebezpečně skákal“. Podle antropologických 
studií je upřednostňování rozštěpené kresby značně rozšířené. Když africký umělec, stejně jako dítě nebo jako předrenesanční 
umělec, ztvárňuje zvíře nebo tvář, nemůže vynechat tu „skrytou“ stranu. Náš pocit, že lineární perspektiva věrně zachycuje 
skutečnost, je čistě kulturní. Může se objevit jen tehdy, když jsme coby kultura umrtvili aktivní světlo interpretace. Potom mohou 
být vynechány oko nebo nohy, jež jsou skryté, ale o kterých víme, že jsou; faraón může být stejně vysoký, ba dokonce i nižší než 
jeho služebník, i když víme, že je nejvyšší bytostí. Se zrozením lineární perspektivy můžeme cítit ústup světla porozumění. Nicméně 
i tady je naše mysl stále činná, jinak bychom s viděním světa bojovali stejně jako Moreauovo děcko. 
       Z těchto a z předchozích úvah o vidění poznáváme, že každý věk a každá kultura má své vlastní vnímání 
skutečnosti založené na svém vlastním pohledu. Tento poznatek můžeme vztáhnout také na objev lineární perspektivy. 
      Dějiny perspektivního zobrazení v době před renesancí jsou sporné a složité. Jak prohlásil přední kunsthistorik 
Erwin Panofsky, „každé období západní civilizace má svou vlastní .perspektivní' a určitou symbolickou formu (jak je 
nazýval Ernst Cassirer), ve které se odráží určitý Weltans- chauung neboli světový názor“. Základy perspektivy 
můžeme zpětně nalézt u Řeků, ale souvislé, jasné chápání lineární perspektivy se objevilo až roku 1425. Renesanční 
lidé, jako byl Brunelleschi, toužili vidět a ukázat svět v souladu s „pravdou vidění", jak to nazýval Lorenzo Ghiberti. 
„Snažili se přesně napodobit přírodu", aby vyškolili své vidění v matematické zákonitosti přírody. Vtělili do sebe 
geometrický duch, kterým byla doba prodchnuta, a tak pomohli položit základy budoucího vědeckého bádání. 
      Kolem roku 1525 se vyvinuly schopnosti umělecko-vědeckého vnímání natolik, že Albrecht Důrer mohl vydat svůj 
jedinečný Malířský manuál. Když ho otevřeme, nenajdeme v něm jediný oddíl věnovaný barvě nebo malbě jako 
takové. Přesněji řečeno, kniha začíná pokyny, které se týkají geometrické konstrukce spirál a kuželoseček a pokračuje 
k mnohoúhelníkům, Pythagorově větě, věžím, slunečním hodinám a pravidelným a nepravidelným tělesům. Je zde 
taká podrobný oddíl věnovaný „konstrukci abecedy“ z oblouků, kruhů a čar. Nikde není duch manuálu a zároveň duch 
doby tak patrný jako v závěrečném oddílu o lineární perspektivě. 
      Principy lineární perspektivy se odvozují od Eukleidovy představy zorného paprsku a zorného kužele, jak je 
vypracoval Ptolemaios a al-Kindí. Paprsky vycházející z oka dosahují každého bodu viděného předmětu a vytvářejí tak 
nepravidelný kužel, který má svůj vrchol v oku. Představme si rovinu (například malířské plátno) někde mezi 
předmětem a okem. 
      Každý paprsek projde malířským plátnem v určitém bodě. Odpovídající zabarvení každého bodu na plátně vytvoří 
přesné znázornění předmětu v dokonalé perspektivě. 
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     Důrerve svém Malířském manuálu uvádí popisy a kresby různých zařízení, která kreslíři umožní aplikovat 
Eukleidovu teorii a vyrobit tak celkově přesnou perspektivní kresbu. Nejobjevnějším vynálezem je ten poslední, 
nádherně ilustrovaný samotným Důrerem. V levé polovině kresby je žena, která je obnažená, ale proto přikrytá pečlivě 
umístěnou drapérií, a spočívá jako nějaká bohyně na moři polštářů. Možná je to studie Afrodity, krásné a smyslné 
bohyně lásky, jež byla překvapivě ženou ohnivého Héfaista, chromého boha řemesla. Ale je zde něco nepatřičného. 
Neleží na pohovce, ale na optické lavici vyvinuté pro „projekci a řez“, jak by se tomu řeklo dnes. Vpravo sedí kreslíř, 
jehož oko je pevně umístěno za ukazovátkem. Odtud je směr jeho pohledu (Eukleidův kužel zorných paprsků) 
nasměrován na předmět (což je „bohyně“) přes rám se čtvercovou sítí z pevné černé niti. Síť sehrává roli 
souřadnicového systému přiloženého na tělo ležícího aktu. Kreslíř s nejvyšší možnou viditelnou přesností bod za 
bodem přenáší její božskou postavu na síťovaný papír na stole před sebou. Vzpomeňme na mladého Teiresia, který byl 
za podobnou podívanou oslepen. Avšak vpravo na obrázku nemáme žádného mladíka, ale shrbeného Afroditina 
manžela, božského řemeslníka Héfaista. 
      Vzájemné srovnání je pozoruhodné. Nalevo je postava, jejíž póza vyvolává erotické vzrušení či pocit silné 
smyslovosti, jež byly dlouho součástí umělecké tradice. Napravo je střízlivé, objektivní kreslířovo oko, které v 
precizních detailech zaznamenává každý rys těla ležícího před ním. Je to setkání dvou proudů času: proud smyslové i 
duchovní krásy přitéká z minulosti, druhý proud přitéká z budoucnosti a usiluje o jasnost a kontrolu. Na ploše malířova 
plátna se spolu snoubí, tak jako byla Afrodité zasnoubena s Héfaistem. 
Albrecht Dúrer ovšem nebyl ve svém nadšení ojedinělý. Z obrazů, které znám, nejpůsobivějším způsobem odráží 
posun ve vědomí tehdejší doby Leonardova anatomická studie z počátku šestnáctého století. Zachycuje muže a ženu 
při souloži, při plození. 
       Pitva lidského těla byla po dlouhou dobu zakázána z náboženských a tradičních důvodů a tohoto zákazu byla 
zproštěna právě ve století před Leonardem. Příběh Michelangelova tajného anatomického bádání je známý. Pod 
rouškou noci se vkrádal do márnice, aby tam při svitu blikající svíčky pitval těla žebráků, ke kterým se nikdo nehlásil. 
Až do Leonardovy doby se toho v lidské anatomii udělalo velmi málo a nepříliš pečlivě. Starověké lékařské texty se 
těšily mnohem větší důvěře než původní anatomické studie a ilustrace. Leonardo byl nepochybně nejnadanější anatom-
umělec své doby. 
       Ve své anatomické studii lidského pohlavního styku Leonardo uchopuje vrcholný akt těch nejintimnějších 
lidských citů a zobrazuje ho v příčném anatomickém řezu; těla milenců jsou rozseknutá od hlavy až k pohlavním 
orgánům. Zvědavé oko umělce-anatoma se soustředilo na tento akt jako na kterýkoliv jiný a podřídilo ho jasnému, 
chladnému zraku nového vědomí. Kresby jsou ještě proniknuty uměleckým citem, jaký už v moderních učebnicích 
anatomie nenajdeme. Leonarda, Dúrera a Brunelleschiho bychom si neměli představovat jako revolucionáře usilující o 
vyvrácení božského vesmíru. Oni sami se dívali na svou  
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práci jako na službu Bohu, který sám stvořil vesmír podle čísel a měřítka. Leonardo toužil vidět hlouběji pod povrch 
věcí a doufal, „že by našeho Stvořitele mohlo potěšit, kdybych byl schopen odhalit přirozenost člověka a jeho chování, 
tak jako jsem vykreslil lidskou postavu“. Gotická katedrála byla také výrazem přesvědčení, že Bůh při stvoření 
pracoval geometricky. Renesanční malíři viděli perspektivní malbu jako napodobování Jeho díla. 
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      Filosofické kořeny nového přístupu k přírodě lze vysledovat v patnáctém století v nevšedních myšlenkách 
kardinála a matematika Mikuláše Kusánského. Po mnoho staletí byla příroda střídavě považována za následek 
prvotního hříchu a vyhnání z Ráje, anebo byla mysticky ctěna jako dílo všemocného Stvořitele. V průběhu třináctého 
století převážil názor, jenž viděl zemi jako velkolepý doklad Boží síly a moudrosti. Pán dal člověku dvě knihy, z nichž 
jednou je již zmiňovaná Bible, která byla napsaná „světlem zjevení“, a druhou je Příroda, psaná druhým světlem, totiž 
„světlem zkušenosti“. Obě jsou dílem jedné a té samé ruky. Studium písma a filosofické zkoumání přírody lze chápat 
jako dvě cesty, které vedou nazpět do stejného svrchovaného zdroje. 
     Mikuláš Kusánský učinil významný krok vpřed, když připodobnil Boha k tehdy novému matematickému pojetí 
nekonečna. Člověk je konečný tvor a vzhledem k tomu, že výsledek násobení konečných čísel jinými konečnými čísly 
je vždycky konečný, Bůh potom (jakožto nekonečno) není dosažitelný nikdy. Poměr jakéhokoliv konečného čísla k 
nekonečnu je vždy nekonečný, ať už je ono číslo sebevětší. Dosud byl pro středověkou mysl vesmír řetězcem 
duchovních bytostí (andělů, archandělů...), který se pnul od lidí vzhůru až k nebeským výškám a k Bohu. Takovou 
představu určitě zastával ještě Grosseteste, ale s Mikulášem Kusánským se tento řetězec trhá. Jako by druhým 
vyhnáním z Ráje byli muži a ženy oddáleni od božského světa ještě více. Kusánský si všiml, že člověk ve své 
konečnosti nikdy nemůže dosáhnout Boha, bez ohledu na to, na jaké příčce žebříku vedoucího k duchovnímu světu 
stojí. Matematická logika mu dokázala, že i sebemenší nedokonalost nás staví nekonečně daleko od Boha. Než 
předpokládat morální zdokonalitelnost a blízkost Bohu, je pak tedy lépe zkoumat zemi, konečné Boží stvoření. Lidstvo 
po staletí s očima upřenýma ke slunci a ke hvězdám usilovalo stát se bohy. Poslední naděje přímého výstupu vzhůru 
nám pak byla náhle odebrána a my jsme se museli spokojit s tím, že budeme rozsvícenou Boží záři zkoumat 
pozemským způsobem. 
      Přírodní světlo se tudíž stávalo stále důvěryhodnějším zdrojem lidského poznání a renesanční umělci jako 
Leonardo da Vinci, Brunelleschi a Albrecht Důrer byli připraveni vidět právě pomocí tohoto světla. Pedantská knižní 
učenost byla s pohrdáním zavržena: „Přestože vskutku nemohu citovat z autorů,“ napsal Leonardo, „mnohem větší a 
cennější věc je číst pomocí světla zkušenosti, což je způsob jejich učitelů.“ Ba co víc, po příchodu Mikuláše 
Kusánského s sebou matematika přinesla jistotu, která  
najednou v teologických nebo filologických analýzách citelně chyběla, a opět to byl Leonardo, kdo šel příkladem: 
„Neexistuje žádná jistota tam, kde se nedají aplikovat matematické vědy.“ 
      Nesmírný význam tohoto přechodového období nesmíme opomenout. Vypovídáme zde o jiných podobách změny 
paradigmatu popsaného Thomasem Kuhnem ve Struktuře vědeckých revolucí. Když se Albrecht Diirer díval skrz 
karteziánskou nitěnou mřížku na ležící Afroditu, když Leonardo da Vinci skicoval milostný akt v příčném 
anatomickém řezu, tehdy jejich způsob vidění přecházel z jedné éry do druhé. Překročili práh světa vědeckého vidění. 
V průběhu dvou století, od Duccia k Důrerovi, přešel západní člověk od náboženského pohledu k pohledu vědeckému, 
od vesmíru morálního k vesmíru materiálnímu. Brunelleschi učinil velký krok z posvátného, vnitřního prostoru 
florentského Dómu k jeho dveřím, k prahu nového vidění. Jeho následovníci pak vyšli ze dveří chrámu do živého, 
světského prostoru náměstí. Zpočátku sice měli v paměti zvuky a vůně rituálů prováděných uvnitř chrámu, ale život na 
náměstí měl své vlastní kouzlo. Hlasy na náměstí nepěly žalmy v církevní latině, ale volaly italsky tak, jak mluvil 
Leonardo i Galileo. Nenabízely tělo Kristovo, ale zboží určené světským potřebám. Co se někde zdálo nedosažitelné, 
to bylo možné získat jinde, ovšem jen pokud měl člověk peníze v měně uznávané na daném trhu. 
Pokračujeme-li dále přes náměstí Santa Maria del Fiore, přijdeme k východním dveřím baptistéria, k „Rajské Bráně“, 
jak ji nazval Michelange- lo. Roku 1425, v době Brunelleschiho pokusu, byla zadána jako zakázka Lorenzu 
Ghibertimu. Její součástí je nádherný reliéf moudrého krále Šalamouna a krásné královny ze Sáby ve skvostném 
Šalamounově chrámu, vyvedené směle v nově objevené lineární perspektivě. Hlavní stavitel chrámu, Hiram z rodu 
Tubal-Kaina, není ve společnosti kněžského krále a královny zobrazen. Jako spousta ostatních řemeslnických mistrů 
zůstává neznámý.80 Teď se doba mění. Svatba, jež se koná v patnáctém století ve Florencii a na jiných místech, není 
svatbou světských a náboženských sil, ale sňatkem techné a sofia, řemesla a moudrosti. 
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      Studium doposud vyžadovalo volný čas a volný čas vyžadoval otroky nebo církevní podporu. Učenci a kněží 
zavrhovali rukodělné dovednosti jakožto nedůstojné oproti jejich vznešeným snahám. Nálada doby se však  

 
začínala měnit. Koneckonců Bůh také po šest dní pracoval, aby stvořil tento svět, a sám ježíš byl tesařem. Lidská práce 
by mohla být něčím víc než pouhým pokáním, mohla by být dokonce připodobněním Bohu.81 Během středověku se 
klášterní život měnil, docházelo k ohodnocení práce jako modlitby a tím ke změně myšlenkového klimatu, a Hiram by 
se tedy už mohl objevit po boku královny ze Sáhy. Představuji si královnu jako prostředníka mezi Šalamounovou 
kněžskou moudrostí a mezi pozemskými silami, jejichž nejvyšším představitelem byl Hiram. 
        Ze spojení učenců a řemeslníků vytryskl nový proud. Jeho tok vytvořil břehy, které nyní obýváme. Galileo byl 
jedním z prvních plavců, který brázdil jeho vody, a jednou z věcí, které hledal, bylo tělo světla.  
 
 
 
DOKONALÝ DŮKAZ 
 
Sagredo: Nemohu bez velkého úžasu slyšet,  
že někdo přisuzuje vesmírným tělesům nejvyšší dokonalost a vznešenost,  
ježto jsou stálá, neměnná a nezměnitelná. 
Pokud jde o mě, považuji zemi za velice vznešenou  
a stejně tak obdivuhodnou pro rozličné změny, proměny, druhy etc.,  
které se na ní bez ustání objevují.82  
— Galileo, 1632 
 
Ve svých třech velkolepých skladbách, Ráj, Očistec a Peklo (Paradiso, Purgatorio, Inferno), podal Dante podrobné 
líčení o řízení nebeském, o mukách duší v očistci a o věčném zatracení prokletých. Z hlediska závěrečného důvodu 
odsouzení Galilea Galileiho inkvizicí je obzvlášť ironické, že ho roku 1588 — tehdy  by  
jen čtyřiadvacetiletého nadaného mladého učence a matematika — pozvala florentská Akademie, aby před jejím 
vznešeným shromážděním přednesl o místě, velikosti a uspořádání pekla tak, jak je popsáno v  
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Infernu, Ve zpětném pohledu to vypadá jako nepravděpodobné téma pro mladého muže, který později přednášel světu 
o tématech jiných, jako jsou matematika pohybu střely, konstrukce dalekohledu a převratná pozorování tímto 
dalekohledem učiněná. Snad v pozdějším odsouzení zestárlého a slepého Galilea Svatým Okem inkvizice byl záměr 
urychlit jeho cestu k věčné rehabilitaci v místech, jejichž rozměry a umístění mu byly známy z výzkumu v mládí. Jeho 
stanovisko bylo, že „bible Svatá a přírodní jevy mají stejnou měrou původ v božském Slovu, prvně jmenovaná jako 
diktát Ducha Svatého a druhá jako dbalá vykonavatelka pokynů Božích.“ Tedy: pokud jsou obě dvě knihy čteny 
správně a pokud se v přístupu ke knize přírody a v experimentování s ní neděje nějaké zavrženíhodné znásilňování 
Boží vůle, pak mezi těmito dvěma knihami (Písmem a přírodou) nemůže existovat žádný rozpor. 
      Co tedy bylo předmětem sporu mezi Galileem a jeho nesmiřitelnými odpůrci? Z valné části šlo o umístění 
dokonalosti. Aristotelés ve svém spisu O nebi vše jasně vyložil. Země, která je nehybná a je středem vesmíru, je — 
podobně jako cibule slupkami — obklopena nejprve čtyřmi živly (země, voda, vzduch a oheň, v tomto pořadí) a potom 
sedmi planetami: Měsícem, Venuší, Merkurem, Sluncem, Marsem, Jupiterem a Saturnem. Měsícem počínaje je vesmír 
tvořen nezničitelnou „kvintesencí“ neboli pátou substancí a celý jeho pohyb je dokonalé otáčení. Všechna nebeská 
tělesa, to nejčistší v přírodě, měla proto také mít dokonalý a čistý tvar — tvar koule. Měsíc, Slunce, planety a hvězdy 
byly chápány a „nahlíženy“ jako hladká, nadpřirozená, sférická tělesa neposkvrněná špínou, propastmi a horami 
„sublunární“ říše, kterou obýváme my. Dokonalost byla nahoře, vrstva za vrstvou nad člověkem v majestátním řetězci 
andělských bytostí, jak si představovali Dante, Grosseteste, Dionysios a milióny dalších; tento řetězec se nyní odrážel 
v nezničitelných krystalických planetárních sférách. 
     Tehdy bylo samozřejmé, že se duchovní dokonalost odráží v dokonalosti fyzické. Když byl Odysseus vyplaven 
nahý a špinavý na pobřeží Fajáků na ostrovu Skéria, po krátké lázni „vypadá jako jeden z nebešťanů“. Jeho nejistý 
původ byl rozpoznán jako šlechtický z jeho dovedností při hrách, kdy Odysseus hodil svým diskem mnohem dál než 
všichni Fajákové. Duchovní dokonalost Slunce, Měsíce a hvězd podobně našla plné vyjádření v jejich fyzických 
atributech: neposkvrněné, sférické a věčné. 
Roku 1609 se Galileo dozvěděl, že holandští výrobci zrcadel v Middelburgu vyrobili „perspektivní skla“, kterým dnes 
říkáme dalekohled. Galileo /.koumal vlastnosti různých kombinací čoček a sestavil pro sebe několik vylepšených 
dalekohledů. Když zamířil svůj nový vynález na nebesa, pronikal posvátný prostor světskou a vědeckou myslí. Na 
rozdíl od svých současníků se Galileo nespokojil s opuštěním církevního svatostánku kvůli ruchu náměstí, ale 
požadoval přivedení penězoměnců do chrámu. Když pohlížel „směrem k nebesům“, místo andělů a dokonalosti viděl 
krátery a hory tam, kde dosud byl zrcadlově hladký povrch Měsíce. Kolem vzdáleného Jupitera kroužily nové planety 
(měsíce) a dokonce Slunce, zdroj nejčistší Boží síly, bylo zohyzděno odpornou špínou — slunečními skvrnami. 
Dokonalost byla ztracena. Člověk už nemohl vzhlížet k dokonalosti hvězdného nebe, bohové nebo Bůh už nezdobili 
nebe jako Hélios. Slunce bylo opravdu „rozžhaveným kamenem“, jak prorocky prohlásil Anaxago- ras o dva tisíce let 
dříve. Analytický pozemský zrak — Brunelleschiho, Leonardův, Důrerův a Galileův — se natáhl ven a dotkl se 
nebeských sfér. Křišťálová čistota nebes se proměnila v obyčejné kamení a zatřásly se základy Univerzity i Církve, jež 
byly vždy baštami konzervativního myšlení. Jak mohl člověk ve světle Galileových objevů doufat, že někde nalezne 
dokonalost? 
      Galileo by mohl odpovědět, že dokonalost nezničil, že ji pouze přemístil, kam právem náleží. Z vyvrácených mýtů 
o neporušených nebesích přesunul dokonalost do lidské mysli a do ideálního vesmíru čisté matematiky. Země a její 
četné tvorstvo bylo vždycky nahlíženo jako přechodné a pomíjivé; nyní osud člověka — nedokonalost — sdílel celý 
vesmír. Neposkvrněné zůstalo pouze samotné myšlení, matematika. Neuvěřitelnou souhrou okolností tento nedokonalý 
svět skryl pod svým odpudivým povrchem matematiku v čisté formě coby přírodní zákony. Jak prohlásil Galileův 
současník Johannes Kepler, „geometrické myšlení je věčné stejně jako Bůh.“ Od dob starých pythagorejců, a před nimi 
ještě babylónských kněží-astronomů, viděli lidé v přírodě čísla. Matematický pohled na svět osvobozený od církevních 
omezení se v šestnáctém století prodral na svět, aby se stal jedním ze dvou hlavních proudů vědeckého myšlení. 
Zatímco se dokonalost postupně odhmotňovala, v Galileově mysli se vyvíjel druhý a stejně významný proud jakožto 
rovnováha prvního. Aristotelova fyzika se svými čtyřmi živly, naukou o příčině, formě, aktu a potenci  
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etc. už nebyla přijatelná. Pro vysvětlení každého jevu měl na jejím místě stát jasný výčet příčin materiální a 
mechanické povahy. 
      Podobné názory ve starověku zdokonalili řečtí atomisté, ale ty byly odvrženy jako bezbožné a nebezpečné. Platón 
ve svých Zákonech pro ideální město vyhradil zvláštní tresty těm, kteří takové názory zastávají a šíří.  
       Takoví lidé měli být vyvedeni do pouště, každý zvlášť umístěni o chlebu a o vodě do vězení, kde měli poznávat 
omyly své nauky. Pokud by zůstali zatvrzelí, měli být popraveni. Toto všechno pocházi z pera filosofa, jehož milovaný 
učitel, Sókratés, byl odsouzen k smrti pro kažení athénské mládeže. Galileo kvůli odstraněni dokonalosti nebyl 
odsouzen k smrti; měl mocné zastánce a byl dostatečně prozíravý, aby se před inkvizicí přetvařoval, zatímco tajně 
pracoval na zveřejnění svých kacířských názorů. 
Jestliže byl Aristoteles odložen stranou, co mohlo sloužit jako základ pro jisté poznání? Pokud by někdo chtěl začít u 
smyslových vjemů, jak by se mohl dostat za jejich často zavádějící údaje? V dřívějších dobách člověk prostřednictvím 
smyslů poznával nepřímá božská sdělení. Co za smysly stojí teď? Galileovo stanovisko, především v raných spisech, 
bylo, že smyslové vjemy jsou čistě subjektivní, že „chutě, vůně, barvy atd. nejsou nic než jména vzdálená tak jako 
dotyčný předmět, do kterého je umísťujeme, a jsou pouze ve vědomí.“89 Například když zakusíme něco jako horké, je 
to jen „mnoho drobounkých částic, které mají určité tvary a pohybují se určitými rychlostmi“. To je horko. Ačkoliv ve 
svých úvahách o nejzazším materialistickém, částicovém základě světa byl Galileo opatrný, pozdější filosofové a vědci 
už tyto zábrany necítili. Jestliže vůbec božský svět existoval, byl nemilosrdně oddělen od hmotného světa smyslů a oba 
tyto světy spojovalo málo nebo vůbec nic. 
       Platón ve svém kosmologickém dialogu Timaios tvrdí, že mezi dvěma čísly lze vždycky nalézt střední člen, který 
zprostředkuje a činí krásnějšími jejich matematické vztahy. Jeho Demiurgos stvořil svět přesně podle takového 
trojčlenného vztahu. Ve stupňovitě uspořádaném kosmu byli pomocí prostředníků spojeni země a nebe, člověk a Bůh. 
S Kusánským a s Galileem střední článek zmizel a lidé pocítili zející propast oddělující hmotný svět od 
matematického, skutečný od ideálního; pocítili propast oddělující člověka od jeho Stvořitele. 
 
 
 
TĚLESO ZVANÉ SVĚTLO 
 
V závěru grimmovské pohádky o brémských muzikantech banda vystrašených zlodějů znovu pokradmu vstupuje do 
svého lesa zahaleného černočernou tmou. Už byli jednou vyhnáni čtyřmi neohroženými zvířecími muzikanty. Náčelník 
zlodějů jde po špičkách přes tmavý pokoj směrem ke krbu, kde vidí dva planoucí body, jež pokládá za žhavé řeřavé 
uhlíky. 
      Ve skutečnosti jsou to svítící oči kočky, která jakmile se jí zloděj dotkne, vříská a drápe, načež se do rvačky přidají 
osel, pes a kohout a nezvaného vetřelce vyženou. 
      Lesk kočičích očí a její schopnost orientovat se ve tmě byly pro první optiky důkazem, že zrakový oheň je 
skutečný.90 Jestliže ale antické myšlení předpokládalo, že zdroj vidění je v oku, zbývala ještě otázka, proč nemůžete 
vidětv noci? Na to byly dány různé odpovědi, ale ta Aristotelova byla ze všech nej přesvědčivější a nejpřímější: temný 
vzduch je neprůhledný. Stačí rozsvítit lampu, a vzduch zprůhlední. Světlo bylo pro Aristotela „uskutečněním možnosti 
průhlednosti“. 
      Na vysvětlenou: moderní kalkulačky nebo přenosné počítače mají často obrazovky z „tekutých krystalů“ neboli 
LCD (liquid crystal displays). Ty fungují tak, že podle potřeby zneprůhlední některé části obrazovky. Toho je docíleno 
pomocí navrstvení zvláštních „tekutých krystalů“ mezi průhledné elektrody a použitím slabého napětí pro ty oblasti 
elektrod, které se mají změnit z čirých na černé, průhledných na neprůhledné.91 Zde elektřina mění stav roztoku z 
neprůhledného na průhledný, nebo jak by mohl říci Aristotelés, z potenciálně průhledného na aktuálně průhledný. 
Stejným způsobem oheň může změnit stav vzduchu z temného na „světlý“, z potenciálně průhledného na aktuálně 
průhledný. Tehdy můžete svýma aktivníma očima vidět místnost. Pro Aristotela světlo nebylo věcí, nýbrž podmínkou 
nebo stavem prostředí. Aristotelovo odtělesněné chápání světla bylo důkladně promyšlenou představou, která snadno 
vysvětlovala neviditelnost světla. Světlo nemělo žádnou podstatu nebo strukturu; avšak s příchodem sedmnáctého 
století se všecko změnilo. 
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       Roku 1611 s sebou Galileo do Říma nepřivezl jenom svůj slavný dalekohled, ale také malou skříňku, která 
obsahovala pozoruhodné kamenné úlomky minerálu nazvaného svým boloňským objevitelem špongia solis neboli 
sluneční houba.92 Když byly tyto studené kamenné úlomky umístěny do tmavého prostoru, leskly se, jako by zároveň 
byly vystaveny světlu. Studené světlo! Podle Aristotela mohl učinit vzduch průhledným jedině oheň, nikoliv studené 
kamení. Snad se filosof mýlil a snad by bylo lépe světlo stejně jako teplo chápat jako mechanické chování částic. 
Galileo proto navrhl, že když je hmota redukována na „skutečné neviditelné atomy“, „vytvoří se světlo“. 
      Světlo by mohlo být tělesem jako všechno ostatní, jenomže mnohem menším, nebo možná dokonce nejmenším. 
Dokonalé, neporušitelné světlo, znak, symbol a nejvyšší přirozenost Boha nebo Ahura Mazdy, je ve skutečnosti jenom 
dalším pozemským tělesem. Není takový názor mnohem převratnější než odstranění dokonalosti z duchovního 
vesmíru do lidského abstraktního myšlení? Od Mléčné dráhy (nyní nově vysvětlené Galileem) až po ty nejdrobnější 
atomy je všechno stejnou hmotou, a následkem toho je to všechno stejnou měrou přístupné právě se vyvíjejícím 
novým metodám vědeckého zkoumání. Logická úvaha a experiment jsou nyní přiměřené tomu, aby obsáhly dvě 
nekonečna, jedno makroskopické a druhé mikroskopické. Galileo váhal s vyjádřením jednoznačného názoru na povahu 
světla a necelé dva roky před svou smrtí dokonce prohlásil, že v otázce „podstaty světla byl pořád ve tmě“. Když si 
přečetl kritiku své materialistické teorie světla, odpověděl Galileo přirovnáním. Byl by ochoten nechat se uvěznit o 
chlebu a vodě do cely černé jako noc, jen kdyby mu mohlo být zaručeno, že by při propuštění na světlo poznal, co 
světlo ve skutečnosti je. Pokud byly jeho city pravé, zemřel bez jejich opětování; stále toužil poznat pravou povahu 
světla. 
      Nicméně Galileo vyjádřil názor, který získal intelektuální sílu a podrobné pojmové vyjádření. Světlo nebylo 
Bohem, ale tělesem. A jestliže bylo tělesem, pak mělo anatomii, která umožňovala pitvu a vědecké zkoumání jako u 
jiných těles. V této oblasti došel nejdále sir Isaac Newton. 
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