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Ρολόγια και τρένα, τηλέγραφοι και αποικιακή κατάκτηση: οι προκλήσεις
στα τέλη τού 19ου αιώνα αποτέλεσαν αναπόσπαστο πραγµατικό υπόβαθρο
για το κολοσσιαίο θεωρητικό άλµα της σχετικότητας. ∆ύο γίγαντες στις
απαρχές της σύγχρονης επιστήµης συνέκλιναν σταδιακά προς την
απάντηση: ο Άλµπερτ Αϊνστάιν, ένας νεαρός, άσηµος γερµανός φυσικός,
που πειραµατιζόταν µε τη µέτρηση του χρόνου χρησιµοποιώντας
τηλεγραφικά δίκτυα και µε το συγχρονισµό των ρολογιών στους
σιδηροδροµικούς σταθµούς, και ο διάσηµος µαθηµατικός Ανρί Πουανκαρέ,
πρόεδρος του Γαλλικού Γραφείου Γεωγραφικού Μήκους, ο οποίος
αντιστοίχιζε στα σηµεία της υδρογείου τις χρονικές συντεταγµένες τους.
Ο καθένας τους συνειδητοποίησε ότι, για να κατανοήσει τον προσφάτως
ενοποιηµένο πια κόσµο, έπρεπε να καθορίσει κατά πόσο υπήρχε ένας
καθαρός χρόνος όπου η ταυτοχρονία προσδιοριζόταν κατά απόλυτο τρόπο,
ή κατά πόσο ο χρόνος ήταν σχετικός.
Ο διακεκριµένος ιστορικός της επιστήµης Peter Galison σταχυολόγησε
νέες πληροφορίες από ανεξερεύνητα αρχεία, ξεχασµένες ευρεσιτεχνίες και
σπάνιες φωτογραφίες, για να αφηγηθεί τη συναρπαστική ιστορία δύο
επιστηµόνων των οποίων η συγκεκριµένη επαγγελµατική απασχόληση τους
ενέπλεξε σε έναν σιωπηλό αγώνα δρόµου για τη θεωρία που θα κατακτούσε
την αυτοκρατορία του χρόνου.

«Ο Peter Galison προσφέρει µια αριστοτεχνική και συναρπαστική αφήγηση
της επανάστασης στην κατανόηση του χρόνου που συνέβη στις αρχές τού
20ού αιώνα. Θέτει τον Αϊνστάιν και τον Πουανκαρέ στο σταυροδρόµι της
φυσικής, της φιλοσοφίας και της τεχνολογίας, όπου το πρόβληµα του
συγχρονισµού αποµακρυσµένων ρολογιών έπαιξε κρίσιµο ρόλο τόσο στη
νέα φυσική όσο και στη νέα τεχνολογία.»
—David Gross, βραβείο Νόµπελ φυσικής (2004)
«Ο Peter Galison, σε µια έκλαµψη ευφυΐας, χρησιµοποιεί την απαράµιλλη
ικανότητά του να παρουσιάζει ιστορικά γεγονότα σε πολλά επίπεδα και
από πολλές πλεονεκτικές σκοπιές, καθώς επίσης και τον µοναδικό συνδυασµό ιστορικής, επιστηµονικής και φιλοσοφικής καλλιέργειάς του, ώστε να
φωτίσει µε έναν νέο τρόπο εκείνη την επανάσταση στη φυσική που τη
συνδέουµε µε τον όρο σχετικότητα. Ένα απολύτως απαραίτητο βιβλίο για
τους ειδικούς και ταυτόχρονα ένα υπέροχο ανάγνωσµα για τον καθένα.»
—Hilary Putnam, οµότιµος καθηγητής, Πανεπιστήµιο Harvard
« Πολύ παραπάνω από ιστορία της επιστήµης: ένας άθλος στο είδος
του […].»
—The New York Times Book Review
«Ευανάγνωστο αλλά και οξυδερκές βιβλίο. Ο Galison ζωντανεύει την ιστορία του χρόνου ως ιστορία των καλωδίων και των σιδηροτροχιών, των χαρτών ακριβείας και των αυτοκρατορικών επιδιώξεων, της ιστορίας της φυσικής και της φιλοσοφίας.»
—Science

Ο Peter Galison είναι καθηγητής ιστορίας της επιστήµης και καθηγητής φυσικής στην έδρα Mallinckrodt του Πανεπιστηµίου Harvard. Του έχουν απονεµηθεί το Βραβείο Max Planck, η υποτροφία από το Ίδρυµα MacArthur,
καθώς και το Βραβείο Pfizer καλύτερου βιβλίου ιστορίας της επιστήµης για
το έργο του Image and Logic.
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