Livie (jí) Mám jít s tebou?
Piera A jde radi sama! Ta Violanta byla opravdu bláznivá?
Livie (jí, ivì) Nojo. Byla námìsíèná, mìla padoucnici, ale její rodina uplatila kláter velikánským vìnem. Na podzim se tøináctkrát bodla ídlem a chtìla skoèit do studny! Zrovna nám prasklo umyvadlo, nakreslila, jak nám teèe voda po chodbì, a poslala
obrázek rodièùm. Hned pøijeli kameníci s novým z kararskýho
mramoru. Taková mule, kterou podpírají dva andílci. Vymìnili
umyvadla s tím, e u je to zaplacený! Takhle to s ní bylo poøád
dokola
Dopis velvyslance
Virginie (zaklepe a vstoupí) Dobrý den, otèe!
Galilei Á, moje dceruka pøila! Dobrý den, sluníèko moje
Virginie Co je s vámi?
Galilei Èekám. To je se mnou.
Virginie Víc u mi neøeknete?
Galilei Nemám co. Pape kvùli mé knize jmenoval zvlátní komisi svaté kongregace. Ctihodní otcové v ní teï pátrají po odchylce
od teologických dogmat.
Virginie Jestli mají ve vaí knize nìjaké odchylky najít, mùete si
být jistý, e je tam najdou.
Galilei No právì! Pøitom z té komise nemá o astronomii nikdo
ani potuchy. Vichni jsou teologové, samozøejmì jezuité a dominikáni z Collegia Romana.
Virginie Kdy to víte, tak podle toho jednejte! Proè se tím uíráte? Podívejte se na sebe do zrcadla! Táhne z vás koøalka, èpíte
potem a krejzl kolem krku máte úplnì lutý! (Volá dolù) Piero!
Piero, slyí?! (Pøibíhající Pieøe) Dej otci èistou koili a nové
okruí!
Piera Já mu u vechno pøipravila, ale copak mì poslechne? (Odchází)
Virginie (tvrdì) A vy se jdìte okamitì umýt a pøevléknout, nebo
odtud odejdu!
Galilei Tak já ti smrdím?
Virginie (vstane) Ano. V tomhle stavu byste páchnul kadému.
Vypadáte jako vagabund!
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Galilei (pokrábe se, promne si vousy, ústupnì) No, zvelebit bych
se troíèku mohl
Virginie Copak nechápete, e tím jenom ztrácíte?
Galilei Co?
Virginie Vechno, èeho jste u dosáhl! Zabøedáváte vlastním
pøièinìním do pocitù a stavù, které vás okrádají o sílu na jasnozøivé a pronikavé mylení, okrádají vás o èas, kterého budete mít stále ménì, na vybrouení a cizelování skuteènì nových mylenek,
tak nových a pøesných, e pøeijí nejenom vás, ale i hloupost a bezvýznamnost vech vaich odpùrcù a nepøátel  a je to kdokoli!
A koneènì vás okrádají o celou vai dosavadní práci! Ano! Z dob
studií, pokusù, pozorování a pøednáek máte pøece stovky seitù
plných poznámek, výpoètù, nákresù. Do tìch se zahloubejte! Teï
sklízejte úrodu, kterou jste tehdy zasel! Ta vae kniha  a si o ní
rozhoduje, kdo chce a jak chce  pro vás to u je pøece minulost!
Galilei Virginie, ty ses mìla narodit jako chlapec! Já u jdu. Ty
se zase pohodlnì posaï a tady tady si v klidu pøeèti, co povzbudivého mi píe ná velvyslanec Niccolini z Øíma. No jen èti, èti!
Potom si moc rád poslechnu vechny tvoje dobré rady. (Odejde)
(Virginie se posadí, ustí papír, jak rozevírá dopis)
Niccolini (dùvìrnì) Èekal jste uznání, ale namísto toho je Vae
kniha dùslednì nièena. Zprvu k tomu docházelo pod záminkou
údajného nebezpeèí dalího íøení morové epidemie. Proto byly
vechny balíky v karanténì rozvázány, rozlepeny a otevøeny k dezinfekci. Ta probíhala tak, e nejen obaly a provázky z balíkù, ale
i desky a knihaøské vazby jednotlivých svazkù prý mohou skrývat
zárodky infekce, a proto byly trhány a páleny. Pokud to nìkterá
z Vaich knih v takto zuboeném stavu pøeila, nepokraèovala dále v cestì ke svému pùvodnímu adresátu, ale byla kupodivu doruèena nìkterému z Vaich nejvìtích odpùrcù, kteøí ihned plni hnìvu a zlosti horlivì sepisovali rozhoøèená odsouzení, zatracení
a pobouøení. Teï, kdy mor ustoupil a pominuly dùvody ke karanténì, vylo najevo, e to byla pouhá záminka k zámìrné likvidaci Vaich knih, aby se do Øíma nedostal ani jediný výtisk, pokud
v textu nebudou provedeny naøízené opravy a zmìny. Oba cenzoøi, z kurie i z papeského paláce, proto nyní shodnì pøikázali celníkùm zabavovat Vai knihu vem osobám bez ohledu na jejich
postavení èi pøíslunost. Mne pak monsignore Riccardi ráèil na-
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vtívit osobnì, aby si ode mne vyádal vechny výtisky Vaí knihy,
které jsem pøivezl z Florencie, ale získal pouze seznam osob, kterým jsem ji knihy podle Vaeho pøání doruèil. Zda jim byly Vae
knihy skuteènì zabaveny, nevím. Avak na moji otázku, co vechno, proè a na èí pøíkaz ji bylo proti Vaí knize podniknuto, mi
cenzor odpovìdìl, e nesmí pod trestem nejpøísnìjího postihu
prozradit nic z usnesení svatého oficia a e byla urèena komise
teologù, která ji zaèala Vai knihu zkoumat, zvlátì pak, nakolik
byly dodreny opravy a zmìny, které podmiòovaly její povolení
k tisku
(Galilei vystoupí po schodech, vejde a pøedvádí se)
Galilei No tak prosím! Jak vidí, udìlal jsem pro svùj zevnìjek, co bylo v mých silách!  A co mi øekne ty?
Virginie (skládá dopis) Víte, kdo dal podnìt ke stíhání vaí knihy?
Galilei Cenzor Visconti! To je pøece jasné!
Virginie A Svatý otec?
Galilei Byl k jmenování komise donucen. Myslím k jejímu sloení. U svým postavením. Vechna ta opatøení, celý rozruch kolem
té knihy, prostì vìci se dostaly pøíli daleko, a aby si zachoval zdání nestrannosti, ustoupil vem køiklounùm z Collegia Romana.
Virginie Jak jste pøesný v hodnocení skrytých pøírodních jevù,
jejich sil a vztahù, tak jste naivní v posuzování lidí!
Galilei Vím velice dobøe, naè myslí! e to byl Riccardi! Kdepak,
dceruko, byl to Visconti! No ovem! Ten dopis tì nesmí zmýlit!
Riccardi se teï jenom snaí vechno dohnat tak pøehnanou horlivostí, e sám vypadá jako iniciátor veho, ale byl to Visconti!
Virginie Mýlíte se!
Galilei Riccardiho pøece znám! Vdy je to mùj pøítel!
Virginie Byla to osobnì Jeho Svatost! (Pauza) Nevìøíte? (Pauza) Proè mlèíte? (Pauza) Take byla. Komu chcete namluvit nìco
jiného? Mnì, nebo sobì? A proè?
Galilei Jsi horí ne ïábel, Virginie! V noci, kdy nespím a jsem
sám jen s Bohem, pokadé dojdu ke stejné otázce, ale nemám odvahu, bojím se pøímé odpovìdi
Virginie Kardinál Maffeo Barberini, který vám kdysi psal obdivné dopisy a sloil dokonce báseò na poèest vaeho díla, je pøece u
dávno nìkdo naprosto jiný, souèasný pape Urban VIII. Ten jako
hlava vekerého katolického svìta prostì nemùe a nesmí být
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svobodomyslný, pøístupný vemoným novotám, ale právì naopak musí pøísnì støeit ideovou èistotu víry pravé a jednotu
církve svaté.
Galilei Proboha, Virginie, pøed dvìma lety, pøi mé poslední návtìvì Øíma, mi prokazoval právì Svatý otec tolik pozornosti
a sympatií, e vechno, co bych o tom øekl, by znìlo jako chlubivost a pýcha!
Virginie Ano. Ale to jetì neznal vai knihu. Proto vám opakuji:
Èím døíve a hloubìji se ponoøíte do jakékoliv jiné práce, tím døíve
to vechno pro vás bude nevzruivá a málo zajímavá minulost.
Livie (zdola volá) Virginie, musíme u jít!
Virginie Ano, hned! Slíbila jsem matce pøedstavené, e pøijdeme na nepory.
Galilei Opi mi ten dopis, kolikrát jen bude moct. Chci ho poslat
vem svým známým.
Virginie Dobøe. Ráno vám je pøinesu.

Závìr zvlátní komise
Trùnní sál
Vichni Pochválen buï Jeí Kristus!
Pape A navìky!
Visconti Vae Svatosti! Zvlátní komise, sloená z osob znalých
teologie a vìd, podrobným a hlubokým zkoumáním kadé jednotlivé vìty pøedloené knihy dospìla pod mým osobním vedením
k jednomyslnému rozhodnutí pøedloit Galileiho dílo soudu kongregace svatého oficia.
Pape Bùh ehnej vaí práci, Eminence. (K inkvizitorovi) Nu, jak
na tak závané rozhodnutí pohlíí ná inkvizitor?
Maculano S velikými rozpaky, Vae Svatosti. Galilei nael èetná
matematická a uiteèná technická øeení, sestrojil øadu nevídaných pøístrojù a dospìl k mnoha skvìlým objevùm. O Koperníkovì názoru bylo ji dávno církevními autoritami rozhodnuto, a není
tøeba se obávat, e by jej nìjaký rozumný èlovìk bral vánì. Jestlie ho nyní Galilei pouil ke svým filozofickým spekulacím a konstrukcím, nejedná se pøece o záleitosti víry. Je opravdu nutné jím
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