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Το παρόν βιβλίο σκιαγραφεί τον τρόπο µε τον οποίο ο Γαλιλαίος, βασιζόµενος
στην αυλή, συναρµολόγησε τη νέα κοινωνικοεπαγγελµατική ταυτότητα του
«νέου φιλοσόφου» ή του «φιλοσόφου αστρονόµου», και αναλύει τη σχέση αυτής της ταυτότητας µε το έργο του Γαλιλαίου. Αυτό γίνεται µέσα από την ανασυγκρότηση της κουλτούρας και των κωδίκων της αυλικής συµπεριφοράς που
διαµόρφωσαν την καθηµερινή πρακτική του Γαλιλαίου, τα κείµενά του, την
παρουσίαση του εαυτού του και των ανακαλύψεών του και την αλληλεπίδρασή του µε άλλους αυλικούς, πάτρωνες, µαθηµατικούς και φιλοσόφους.
«Ο Γαλιλαίος αυλικός δεν συνιστά µια βιογραφία ή µια κοινωνική ιστορία της
σταδιοδροµίας του Γαλιλαίου. Παρότι δεν ακολουθώ αδιάλειπτα την πορεία
του Γαλιλαίου στο χρόνο και στις ακαδηµαϊκές συζητήσεις, και αναλύω
ορισµένα από τα κείµενά του, κύριος στόχος µου είναι να προσφέρω µια λεπτοµερή, ορισµένες φορές µικροσκοπική, µελέτη των δοµών των καθηµερινών δραστηριοτήτων και ενδιαφερόντων του, και να δείξω πώς όλα αυτά πλαισίωσαν τις επιστηµονικές δραστηριότητές του. Στην πραγµατικότητα, ενώ η
οργάνωση του βιβλίου τείνει να αντικατοπτρίσει τη χρονολογική εξέλιξη της
σταδιοδροµίας του Γαλιλαίου, η ανάλυση δεν είναι πρωταρχικά διαχρονική.
[...] Με ενδιαφέρει περισσότερο να αναγνωρίσω και να µελετήσω τις συγχρονικές διαδικασίες, συνθήκες, πηγές και παρεµποδίσεις που διαµόρφωσαν
την καθηµερινή ζωή και επιστηµονική δραστηριότητά του, οι οποίες —µε το

πέρασµα των δεκαετιών— παρήγαγαν το ιστορικό τέχνηµα που σήµερα αποκαλούµε σταδιοδροµία του Γαλιλαίου.»
—Από τον Πρόλογο του συγγραφέα

«Μια από τις προκλητικότερες µελέτες που διάβασα σχετικά µε τη ζωή και
τον κόσµο του Γαλιλαίου. Προσφέρει πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία, τα
οποία από άποψη οξύτητας και ζωντάνιας συναγωνίζονται το βιβλίο τού
Pietro Redondi, ωστόσο βασίζονται σε στερεότερη βάση όσον αφορά τα
τεκµήρια και τα επιχειρήµατα. Η πρωτογενής και δευτερογενής τεκµηρίωση του Biagioli είναι πράγµατι εντυπωσιακή, ενώ ο τρόπος µε τον οποίο
αναλύει τόσο τα κείµενα όσο και τα γεγονότα αποδεικνύεται ιδιαίτερα
επιδέξιος και γλαφυρός.»
—Anthony Grafton, Πανεπιστήµιο του Πρίνστον
«Κάθε κοινωνία διαθέτει το δικό της σύστηµα ευεργετικής ή δεσποτικής
πατρωνίας. Χρειαζόταν κάποιος τόσο χαρισµατικός και πολυµαθής όσο ο
Biagioli για να διερευνήσει τις σχέσεις µεταξύ επιστήµης και εξουσίας στην
Ιταλία του 17ου αιώνα.»
—William R. Shea, Nature
« Ένα επίτευγµα αυτού του σηµαντικού βιβλίου είναι ότι οι ιστορικοί δεν θα
µπορούν πλέον να υποστηρίζουν την παραδοσιακή άποψη περί “αλήθειας
της επιστήµης έναντι της εξουσίας”.»
—Steven Shapin, American Historical Review
«Η σκιαγράφηση της αυλικής ζωής είναι τόσο παραστατική και λεπτοµερής
ώστε, έπειτα από λίγο, ο αναγνώστης έχει την αίσθηση ότι βρίσκεται εκεί...»
—Science

Ο Mario Biagioli είναι καθηγητής ιστορίας της επιστήµης στο Πανεπιστήµιο
Harvard. Το ερευνητικό του ενδιαφέρον εστιάζεται στο ρόλο του δηµιουργού
και της πνευµατικής ιδιοκτησίας στην επιστήµη. Το παρόν βιβλίο θεωρείται
κλασσικό στον τοµέα του και έχει µεταφραστεί σε πολλές γλώσσες.
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