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Maailmassa on muutamia merkki-
henkilöiden tapaamisia, jotka ovat 
jättäneet pysyviä jälkiä historiaan. 
Kukapa ei olisi halunnut olla kär-
päsenä katossa, kun tähtitieteili-
jä Galileo Galilei ja englantilainen 
kirjailija-runoilija John Milton koh-
tasivat toisensa vuonna 1638.

Galilein ja Miltonin kohtaa-
minen on kiihottanut mo-
nia taiteilijoita ja tutkijoita. 

Aiheesta on kirjoitettu ainakin yksi 
näytelmä ja kuuluisat taidemaala-
rit, kuten Annibale Gatti ja Tito 
Lessi, ovat maalanneet oman näke-
myksensä tapahtumasta. Näitä töitä 
säilytetään Galilein jäämistön yhte-
ydessä Firenzessä ja Pisassa.

Tutkijoita on puolestaan kiin-
nostanut, miten tapaaminen vai-
kutti John Miltoniin ja hänen 
kauttaan muihin tieteisiin. Samoin 
tutkijat ovat kiistelleet siitä, miksi 
tapaaminen järjestettiin ja millai-
nen se oli, keskustelivatko miehet 
todella vai näkikö nuori englanti-
lainen kirjailija Galilein mahdolli-
sesti vain ohimennen.

”Tapahtuma on ihmeellinen ja he-
rättää monia kysymyksiä. Se kulminoi-
tuu tutkijoiden erilaisiin näkemyksiin 
Galileo Galilein vankeudesta inkvisi-
tio-oikeudenkäynnin jälkeen”, luon-
nehtii emeritusprofessori Raimo 
Lehti. Lehti on tähtitieteen histo-
rian asiantuntija. Hän toimitti suo-
meksi Galilein kuuluisan teoksen 
Sidereus Nuncius ja kirjoitti siihen 
laajan selitysosan vuonna 1999.

”Toiset ovat sitä mieltä, että tuo-
mio oli ankara ja muistutti van-
keutta”, Lehti toteaa. Jos tästä oli 
kysymys, miten miehet saattoivat 
kohdata? ”Toiset taas katsovat, et-
tä tuomio oli lievä ja muodollinen 

kotiaresti, jonka aikana Galilei jat-
koi toimintaansa ja tapasi suhteelli-
sen paljon ihmisiä. Asennoituminen 
näyttää liittyvän siihen miten suh-
taudutaan katolilaisuuteen ja pro-
testantismiin.”
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Galileo Galilein ja John Miltonin kohtaaminen vuonna 1638 on innoittanut 
monia taiteilijoita ja tutkijoita. Mutta tapasivatko he oikeasti, ja jos, niin miten? 
Annibale Gattin öljymaalaus, 1800-luvun puoliväli. [IMSS/Firenze]

Galilein ja Miltonin ihmeellinen tapaaminen on Dimensiota varten muokattu versio aiemmin Tähdet+avaruus –lehdessä joulukuussa 2006 
ilmestyneestä artikkelista. Lokakuussa 2008 kuolleen professori Raimo Lehden (s. 1931) haastattelu oli hänen viimeisiä julkisia esiintymisiään.

Kirjoittaja Jorma Mäntylä , YTT, tutkija ja tähtitieteen harrastaja on kangasalalainen toimittaja, joka on tutkinut  
John Miltonia. Hän on väitellyt liberalistisesta lehdistöteoriasta ja perehtynyt Galileo Galilein inkvisitio- 
oikeudenkäyntiin sensuurin ja sananvapauden näkökulmasta.
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Galilein vaikutus Miltoniin on 
joka tapauksessa selviö. Milton 
on tuntenut kaksi Galilein kirjaa, 
Sidereus Nunciuksen sekä toden-
näköisesti myös Dialogin kahdesta 
maailmanjärjestyksestä.

Samoin Milton on ollut hyvin 
perillä Galilein kaukoputkihavain-
noista sekä vuoden 1633 inkvisi-
tio-oikeudenkäynnistä ja sen lop-
putuloksesta. Kiistelty on lähin-
nä siitä, miten Milton on tietonsa 
hankkinut: lukemalla vai tapaa-
malla Galilein myös henkilökoh-
taisesti?

Galilei vaikutti syvästi Miltonin 
käsityksiin sananvapaudesta ja 
ihmisoikeuksista. Galilein joutu-
minen inkvisition kouriin tämän 
julkaistua tähtitieteellisiä havain-
tojaan sai Miltonin tekemään 
keskeisen johtopäätöksensä: sen-
suuri ja inkvisitio ovat katolisen 
kirkon keksintöjä. Katolilaisuus 
perustuu ihmisten hallitsemiseen 
salaamalla ja pimittämällä tietoa. 
Galilein tuomio hidastaa tieteen 
kehitystä.

Näitä väitteitään Milton tois-
taa lukuisissa julkaisuissaan, joi-
den kautta ne levisivät 1600-lu-
vulla koko protestanttiseen maail-
maan. Miltonin pääteos Kadotettu 
paratiisi (1667) on puheenvuoro 
ihmisen oikeudesta hankkia tietoa 
kenenkään estämättä.

Galilei ja inkvisitio
Italialaisen tähtitieteilijän ja mate-
maatikon Galileo Galilein (1564-
1642) vaikutus liittyy 1500-luvulla 
alkaneeseen tieteelliseen vallanku-
moukseen. Aikakaudesta on myös 
käytetty nimitystä kopernikaaninen 
vallankumous, millä viitataan puo-
lalaisen tähtitieteilijän Nikolaus 
Kopernikuksen (1473-1543) jul-
kaisemaan kirjaan De revolutionibus 
orbium coelestium.

Teoksessa väitettiin, että Maa 
ja planeetat kiertävät Aurinkoa, 

Tieteellisesti arvokkaimmat Galileo Galilein kaukoputkihavainnot 400 vuotta 
sitten liittyivät Venukseen. Kaukoputken läpi katsottuna Venuksella oli vaiheet, 
mikä osoitti sen olevan Aurinkoa kiertävä pallonmuotoinen kappale. Galilei teki 
oikeat johtopäätökset ja asettui tukemaan puolalaisen Nikolaus Kopernikuksen 
teoriaa aurinkokeskisestä maailmanjärjestelmästä. 

kun katolinen kirkko oli 1500 
vuotta opettanut muun muassa 
Klaudios Ptolemaioksen (noin 
85-165) omaksumaa maailman-
selitystä. Sen mukaan Maa oli 
kaikkeuden keskipiste, jota kaik-
ki muut taivaankappaleet kiertä-
vät.

Galilei rakensi kaukoputkia 
ja suuntasi ne taivaalle vuosina 
1609-1610. Hän teki havaintoja, 
jotka olivat ristiriidassa maakes-
kisen selitysmallin kanssa. Galilei 
löysi Jupiterin neljä kuuta se-
kä havainnoi Venuksen vaiheita. 
Jupiterin kuut näyttivät selvästi 
kiertävän Jupiteria, joten oli siis 
olemassa taivaankappaleita, jot-
ka eivät kierrä Maata. Venuksen 
vaiheet puolestaan osoittivat, että 
planeetta kiertää Aurinkoa.

Kaukoputkihavaintojensa pe-
rusteella Galilei asettui tukemaan 
Kopernikuksen maailmanselitys-
tä yhdessä Johannes Keplerin 
(1571-1630) kanssa: planeetat ja 
Maa kiertävät Aurinkoa! Selitys 
oli ristiriidassa katolisen kirkon vi-
rallisen opin kanssa. Oppinsa takia 
Galileita kiellettiin vuonna 1616 

opettamasta aurinkokeskistä maa-
ilmanselitystä.

Julkaisu kahdella ehdolla
Galilei säikähti kieltoa ja oli muu-
taman vuoden hiljaa, sillä muistissa 
oli Giordano Brunon polttaminen 
roviolla vuonna 1600. Vuonna 1623 
paavi kuitenkin vaihtui. Uudeksi 
paaviksi valittiin kardinaali Maffeo 
Barberini eli Urbanus VIII. Hän 
oli ollut Galilein ihailija ja puolus-
tanut tätä 1616. Niinpä Galilei roh-
kaistui ja julkaisi 1632 merkittävän 
kirjansa Dialogi kahdesta maailman-
järjestyksestä.

Kirja julkaistiin paavin luvalla, 
johon sisältyi kaksi ehtoa. Paavi 
pyysi, että teoksessa esitetään ar-
gumentteja aurinkokeskisen järjes-
telmän puolesta ja sitä vastaan, ja 
lisäksi siinä piti tulla esiin hänen 
oma näkemyksensä.

Galilei täytti vain toisen ehdon. 
Dialogi perustui vuoropuheluun, 
jossa uutta kopernikaanista maa-
ilmanjärjestystä puolustaa aka-
teeminen Salviati vastaväittäjä-
nään ptolemaioslainen kaavamai-
nen Simplicio. Paavin näkemyksen 
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Galilei sijoitti Dialogissa yksinker-
taisen Simplicion repliikiksi, ja täs-
tä Urbanus VIII loukkaantui.

Tämän seurauksena käynnistyi 
varsinainen inkvisitio-oikeuden-
käynti. Vuonna 1633 Galilei pako-
tettiin allekirjoittamaan paperi, jos-
sa hän tunnusti, että kopernikaani-
nen maailmankuva oli harhaoppi-
suutta, eikä hän enää opettaisi sitä.

Galilei tuomittiin elinkautiseen 
vankeuteen, mutta vaikutusval-
taisten ystävien avulla hänet ar-
mahdettiin sillä ehdolla, että hän 
olisi koko loppuelämänsä kotiares-
tissa. Hän ei saanut opettaa yli-
opistossa eikä julkaista mitään.

Ristiriitainen kotiaresti
John Miltonin ja Galileo Galilein 
tapaaminen vuonna 1638 osui Ga-
lilein kotiarestin aikaan, jolloin täh-
titieteilijä oli 74-vuotias ja oli vuot-
ta aikaisemmin sokeutunut. Tapaa-
minen oli Villa Arcetrissa lähellä 
Firenzeä.

Milton oli tuohon aikaan 30-
vuotias. Vastavalmistuneiden va-
rakkaiden englantilaisten tapaan 
hän lähti vuoden grand tourille 
matkustellen Euroopassa ja tapa-
si aikakauden kuuluisia oppinei-
ta. Ulkomaanmatkallaan 1638-39 
Milton tapasi myös oikeusfilosofi 
Hugo Grotiuksen (1583-1645). 
Samoin hän kävi Vatikaanissa ja 
ystävystyi Vatikaanin kirjaston-
hoitajan kanssa.

Miksi tapaaminen Galilein 
kanssa järjestettiin, millainen se 
oli, ja mitä dokumentteja siitä on 
jäänyt? Tutkijat vastaavat kysy-
mykseen kahdella tavalla: toiset 
perustelevat ja toiset epäilevät.

Tapaamisen puolesta on tosiasi-
oita. Vaikka Galilei oli kotiarestis-
sa, se oli todennäköisesti suhteel-
lisen muodollinen ja Galilei saattoi 
liikkua toisinaan melko vapaasti. 
Lisäksi hän sai ottaa vastaan vierai-
ta, ja heitä kävikin Villa Arcetrissa. 

Englannista myös 
Thomas Hobbes 
kävi Galileita tapaa-
massa 1635.

Dokumentte ja 
on siitäkin, että ka-
tolinen kirkko käyt-
ti johdonmukaisesti 
Galileita varoittava-
na esimerkkinä sii-
tä mihin harhaoppi-
suus johtaa.

Paavin ohjeen 
mukaan hän ei saa-
nut ottaa vastaan 
”liian monia” vierai-
ta. Galileita perus-
teellisesti tutkinut 
Nevadan yliopiston 
filosofian emeritus-
professori Maurice 
F i n o c c h i a r o 
luetteloi uusim-
massa kirjassaan 
parikymmentä mer-
kittävää vierailua 
Galilein pitkän ko-
tiarestin aikana. 
Hän sanoo Galilein 
olleen eräänlainen 
epävirallinen turistinähtävyys 
Toscanassa.

Professori Raimo Lehti korostaa 
samoin Galilein kotiarestin ristirii-
taisuutta:

”Julkinen toiminta oli kiellettyä, 
mutta Galilein kirjoja julkaistiin koko 
ajan ulkomailla, kuten Hollannissa 
ja Strasbourgissa. Galilei ei ollut tie-
tävinään asiasta, vaikka inkvisitio ja 
paavi saivat tietää ulkomaisista jul-
kaisuista.”

Raimo Lehti sanoo, että hänellä 
ei ole varmaa mielipidettä Miltonin 
ja Galilein tapaamisesta: 

”Galilein puolelta ei ole selvää do-
kumenttia.” 

Totta: ainoa selvä dokumentti 
on Miltonin puolelta. Vuonna 1644 
ilmestyneessä Areopagiticassa on 
seuraava kohta: ”Sieltä löysin ja ta-

pasin kuuluisan Galileon, vanhuk-
sen, jonka inkvisitio oli vanginnut, 
koska hän ajatteli tähtitieteestä eri 
tavoin kuin fransiskaanit ja domini-
kaanit, jotka sensuroivat häntä.”

Professori Finocchiaron mu-
kaan Miltonin kirjoittelu Galileista 
oli tärkeämpää kuin tapaami-
sen luonne. Galilein kotiaresti ja 
Miltonin kirjoittelu osuivat kol-
mikymmenvuotisen sodan aikaan. 
Maaperä oli mitä otollisin huhu-
jen ja myyttien leviämiselle. John 
Milton oli luomassa myyttiä kärsi-
västä Galileista, jonka sananvapa-
utta julma inkvisitio rajoitti.

Uusimmassa kirjassaan Maurice 
Finocchiaro tutkii Galilein ta-
pausta belgialaisen Claude Levi-
Straussin (1908-) myyttiteori-
an valossa. Levi-Straussin mu-

Index Librorum Prohibitorum (suom. Kiellettyjen 
kirjojen luettelo) oli luettelo niistä julkaisuista, jotka 

katolinen kirkko sensuroi, koska katsoi niiden  
olevan vaaraksi itselleen tai jäsentensä uskolle.




