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Paolo Sarpi je znám jako obránce Benátek proti papežskému interdiktu roku 1606 jako první, 

a největší historik protireformační doby. Doklady o jeho nepochybném nepřátelství vůči 

duchovní autoritě byly vždy kontroverzní záležitostí. Mnoho zúčastněných proklamovalo, že 

Sarpi byl „ateista“, zatímco ostatní ho kvůli jeho antiklerikalismu označili za tajného 

protestanta. Sepsal více děl, ale autor publikace za jedno z důležitějších považuje  Pensieri, 

kde Sarpi formuluje sérii svých filosofických a historických argumentů proti křesťanství. O 

popularitě „nevíry“ v době Sarpiho našli evidenci zejména Christopher Hill a Carlo Ginzburg. 

Sarpi je nejvíc znám kvůli jeho dílu „Historie Tridentského koncilu“, jež je jedna 

z nejdůležitějších a nejpropracovanějších historických prací své doby. Vyznačuje se jeho 

neohrozitelnou zásadovostí v zobrazení historie katolické církve. Toto dílo se nestalo 

zajímavým jen tím, že jako zdroj inspirací posloužilo pro ty, co čelili církevním zásahům ve 

světských sférách, církevním perzekucím a doktríně intolerance, ale Sarpi v něm využil 

„světský“ pohled na dějiny a společnost. Tento krok lze řadit mezi ty, jež napomohly 

k osvícenství. 

Paolo Sarpi ale není znám pouze jako historik, ale historikové věd ho vzpomínají také jako 

znalce anatomie.  Anglický vědec William Gilbert (dokonce lékař královny Alžběty I.), 

objevitel magnetismu, udává, že Sarpi byl blízký známý s Galileem Galileim, a byl taky mezi 

prvníma, co si mohl vyzkoušet Galileův Teleskop. 

Skutečný věhlas získal v roce 1606, kdy se stal poradcem Benátské republiky. Spolupracoval 

s vedoucími politiky, zkoušejíc chránit republiku před protireformací a Habsburky. Tvrdil, že 

existující právní a sociální řád může být nahrazen, přičemž jeho cílem byla světská 

společnost. Byl proponentem absolutismu, ale nehájil neomezenou moc jednotlivce, jen za 

jedinou legitimní formu vlády jednotlivce považuje monarchii. Věřil, že vládce, ať už 

individuální, nebo korporátní subjekt, nesmí být přemožen jinou autoritou. 



Byl silně ovlivněn francouzskou politologickou filosofií, protože nobilita Benátek šla 

srovnávat s Noblesse de robe(taky vysoká úřednická vrstva, ve Francii). Měnila se situace. Ve 

víru událostí 16. století se mnoho benátských velmožů vzdalo obchodu, aby se stáli držiteli 

velkostatků. Ti chudší se stali závislí na příjmech ze svých úřadů v státní administrativě. 

Stejně tak, jak i ve Francii, i v Benátkách si velká část nobility udělala z držby úřadů živobytí, 

a tedy jak benátský senát, tak francouzský parlament měly zájem na zesílení státní moci, kvůli 

vyšším ziskům, samozřejmě. Každopádně lze Benátky z jistého pohledu považovat za 

poslední nezávislou republiku renesanční Itálie, i když, samozřejmě, za slovem republika se 

myslí vláda vrstvy nobility. 

Vrátím se ještě k dílu Pensieri: David Wootton zpochybňuje, že by Sarpi sám věřil všemu, co 

napsal. Sarpi to psal ve dvou kontextech. V jednom směruje k vládě a protestantům, ve 

druhém kontextu píše anonymní audienci jako historik. 

Co se týče životopisu Paola Sarpiho, byl ovlivňován jeho myšlenkovými změnami a 

samozřejmě politickou situací. Otec byl obchodník zdrsněný těžkou dobou, matka pocházela 

z vážené benátské rodiny s občanským statusem, který měl monopol na držbu státních úřadů, 

ale Sarpi si zvolil jinou cestu než jeho předkové. Jeho nadstandardní talent pro filozofii, 

teologii a kanonické právo byl brzy rozpoznán, a nedlouho nato již vyučoval v Mantově, kde 

zformoval přátelství s Camillem Olivem, jež byl sekretářem jednoho z legátů Tridentského 

koncilu a byl uvězněn Inkvizicí, ovšem byl pro Sarpiho nevhodnou společností a brzo na to 

musel proti němu zakročit sám Sarpi, ještě než se do něho pustila Inkvizice. Ve 23 letech byl 

rekrutován Karlem Boromejským, největším biskupem protireformace. Stal se součástí jeho 

týmu v Milánské arcidiecézi. Avšak, Sarpi měl co do názorů se svým nadřízeným málo 

společného, a tak byl zakrátko zase zpátky v Benátkách. Jako 26 letý byl představeným 

Benátské provincie, kde generální představený Giacomo Tavanti spustil reformní pohyb. 

Sarpi si ustálil pozici v reformní straně. V 35 letech byl povýšen na druhého nejvyššího 

v řádu. Jak stoupal v důležitosti, měl vysunuty povinnosti i mimo Benátky. Stal se přítelem 

Arnauda du Ferriera, francouzského diplomata s určením k Benátkám, který zastupoval 

francouzského krále na posledních stážích Tridentského koncilu, ale v tajnosti konvertoval na 

Kalvinizmus, a jeho myšlenky měli taky na Sarpiho vliv. 

Paradoxně, Sarpiho vlastní postup na vysoký úřad byl doprovázen oslabením jeho reformní 

strany v řádu a navrácením síly konzervativní straně jeho řádu. Sarpi, momentálně sídlící 

v Římě, udělal dojem v nejvyšších odděleních, zformoval síť kontaktů zbývajících 



reformátorů v Římě. Avšak, nebyl kvůli neshodám spokojený, a tak odcestoval. Jeho přítel 

mu napsal, že by pro jeho kariéru bylo lepší, kdyby zůstal. Sarpi odepsal: „Chceš po mně, 

abych zůstal v Římě, kde pouze darebáci, šarlatáni a jejich věrní profitují?“ Rozbroj v Římě 

nejspíš nebyl jen zlomem v kariéře, ale i v jeho myšlení, dávající jeho „odpadlickým“ 

tendencím nový vývoj. 

Pokud jeho intelektuální vývoj v Římě byl silně ovlivňován katolickými reformními kruhy, 

teď se přesunul do kosmopolitního světa. Například v domě Andrea a Nicola Morosiniových 

se setkávali lidé, aby diskutovali o momentálních událostech, v krámečku Nave d Oro měl 

Sarpi možnost potkat cizince žijící v Benátkách, nebo obchodníky projíždějícími přes 

Benátky. Setkával se s osobami různého původu a pozadí, aby s nimi diskutoval o zakázaných 

záležitostech, třeba o učeních Machiavelliho či Pomponazziho. Mezitím se Sarpi úspěšně 

ubránil nátlaku inkvizice, který vyvolal jeho bývalý přítel Dardano, který ho obvinil, že 

paktuje se Židama, a že popírá, že Duch Svatý pomáhá křesťanům. V následujících letech se 

věnoval práci v řádu a soustředil se na svá studia.  

V roce 1603 pevně přesvědčoval nobilitu, že dovede bránit stát v teologických konfliktech 

s Papežským státem. V čase papežského interdiktu od dubna 1606 do dubna 1607 byly 

Benátky plné jeho pamfletů. Někteří dokonce očekávali, že se blíží nová éra reformace 

srovnatelná s Lutherovou. To se ovšem nestalo, a po kompromisu v rámci interdiktu Sarpi 

využil státní ochrany před inkvizicí. Věnoval se nadále svým studiím, přičemž nejspíš 

dokončil i dílo „D ějiny interdiktu“, které ale nebylo do jeho smrti vydáno. Přežil dokonce 

atentát namířený na něho. Dnes je považován za nenahraditelného historika, přičemž se ale 

jeho osoba vykládá ve dvou kontextech: jako Sarpi – reformátor, a jako Sarpi – protestant. 

Co se týče témata vztahu papežské kurie a Benátské republiky, lze dost jasně vidět ve výše 

popsaném interdiktu, ale neshody s Římem pramenily také v Benátské neortodoxní tradici. 

Sarpiho  myšlenky měli ohlas právě v Benátkách díky nestandardnímu postoji Benátčanů 

k víře a církvi. Zatímco v ostatních státech to nepřicházelo v úvahu, v Benátkách silněla 

myšlenka: „Stát může fungovat i bez naslouchání církvi.“ 

Silné proporce společnosti byly totiž vytvořený právě státem, který měl dlouhou tradici, jeho 

moc byla enormní. Svůj efekt mělo určitě i to, že dělníci byli relativně dobře placeni, zatímco 

klér byl nevzdělaný a chudý. Bratři měli zůstávat v jedné rodinné domácnosti, neměli se ženit, 



ale zabezpečit rodině příjem, hlavně zastáváním úřadů. Opravdu jen minorita nobility byly 

papalini, to jest ti, kteří drželi úřad kléru. 

Co se týče případu Galilea Galileiho, dostáváme se taky k prvnímu styčnému bodu s první 

částí referátu: Galilei totiž demonstroval svůj první dalekohled před benátskými zákonodárci, 

a taky měl problémy právě kvůli obecnému zvýšení nekompromisnosti v otázkách víry.  Je 

zřejmé, proč byla demonstrace takové nové věci vhodná právě v Benátkách, právě kvůli 

kosmopolitismu a dostatečné liberalitě myšlení. Zařídil si tím příznivý vztah s kupci, kteří 

považovali nový vynález za vhodný pro plavby. Byl nepochybně moc talentovaný a schopný, 

ale na danou dobu to bylo až příliš, a stal se nebezpečným pro katolickou církev. 

Galileo byl narozen 15. února 1564 v Pise, jako syn muzikanta a učitele hudby, o jeho matce 

se z její listů ví to, že byla náročnou ženou. I přes nevůli svého otce se intenzivně věnoval 

matematice, a své studium medicíny započaté roku 1581 nedokončil.  Později v Pise prováděl 

své experimenty, přičemž jako úspěch znova lze připomenout teleskop, schopný zvětšovat až 

30 krát. Jeho potíže začínají zanedlouho. 

Již jako student byl znám jako někdo, kdo chtě vzdoroval církevnímu ortodoxu. Sociální 

prostředí, v kterém se octnul, bylo plné překážek, jako třeba politická situace a rivalita. Kvůli 

jeho tvrzením, třeba známá rotace Země kolem Slunce, se proti němu brzo vyrojily 

argumenty, z nichž hlavní: „Odporující Písmu“, byl v době protireformace zvláště 

nebezpečný. Vyžádal si možnost cesty do Říma pro obhájení svých názorů, a dostal povolení 

„bránit se před tvrzeními rivalů“, garantované Velkovévodou. Galilei byl pevně odhodlán 

bránit se před tvrzením, že je skrytý heretik.  Dva hlavní body obžaloby proti němu: 1. Slunce 

je středem světa, nehybné, 2. Země není středem světa, není nehybná, nýbrž se otáčí kolem 

slunce. Tyto jeho tvrzení byly zkoumány teologama, nikoliv vědci, či alespoň osobami 

z vědeckých kruhů. Samozřejmě, tento rozbor nedopadl pro Galileiho dobře, dokonce se o 

tom toskánský diplomat Pierro Guicciardini vyjádřil, že Galileův případ řeší skupina kněží, 

kteří ho nenávidí a vedou proti němu perzekuce, a jistí Dominikáni, kteří v případu hrají 

hlavní roli, jsou vůči němu chorobně zaujati. Guicciardini se o tomto Galileiho „výletě“ do 

Říma vyjádřil, že z něho nemůže vzejít nic dobrého. 

Dne 23. února 1616(označováno jako první proces) se zástupci Kongregace římské a obecné 

inkvizice ohledně jeho záležitosti shodli, vyjádřili se k tomu příští den zcela nekompromisně, 

označili jí za absurdnost, herezi, a zcela odporující Písmu, přičemž se odvolávali na 

teologické interpretace. Také určili podmínky cenzury, a zákazu vyučování.  



Za několik let ale Galileo přesto publikoval své vrcholné dílo, Dialogy o dvou nejvyšších 

systémech světa. Bylo sepsáno nevyhovujícím stylem, protože jasně v něm vyhrávají 

argumenty heliocentrismu. Přesto ale bylo schváleno katolickými censory, a v roku 1632 

vydáno. I přes dodržení podmínek publikace, a i přes známost s papežem byl znova předvolán 

před soud. Před soudem zkoušel argumentovat „právnickou klikou“ kvůli nedokonalosti 

příkazu kardinála Bellarmina „Neobhajovat ani se nezastávat Kopernikova učení“. Je ovšem 

samozřejmé, že v dané době bylo téměř nemožné vyzrát na katolickou církev, a tedy rozsudek 

byl samozřejmě v jeho neprospěch. Verdikt zněl: Odsouzen k žaláři, vzhledem k vysokému 

věku k domácímu vězení. Důvody jeho perzekuce jsou naznačeny výše, jedná se zcela jasně o 

nepřízeň protireformační doby, pro vědecké objevy jakkoliv narušující dogmata prostě nebylo 

místo. 

Celý proces byl ale spletitý a nejasný, nejlepším důkazem tohoto tvrzení je omluva papeže 

Jana Pavla II. z roku 1992, v níž rehabilituje Galileiho a ruší výnos Inkvizice proti němu. 

Všechny výše uvedené skutečnosti dokládají, že doba přelomu 16./17. století byla především 

dobou řešení náboženských otázek (tím se taky samozřejmě myslí mocenské soupeření 

zájmových stran), užívajíc ne vždy jemných praktik a občas netradičních postupů. 
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