
 
 „E pur si muove!” 
Şi totuşi se mişcă! 

Galileo Galilei (1564, Pisa – 1642, Arcetri) 
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GALILEO GALILEI – LE PERE DE LA SCIENCE MODERNE  
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 Cet article présente, à partir de la riche bibliographie disponible, un 
exposé synthétique de la vie et de l’activité du génial savant Galileo di 
Vincenzo Bonaiuti de Galilei – professeur de Mathématiques, Mécanique et 
Astronomie aux universités de Pise et de Padoue, sixième membre de 
l’Académie des Lynx de Rome (en 1611).  

Son extraordinaire habileté à faire des expériences, suite auxquelles il 
tirait les conclusions qui s’imposaient, l’a conduit à la réalisation d’un « compas 
géométrique et militaire » (ancêtre de la règle de calcul), d’un thermomètre, de 
la balance hydrostatique et, surtout, de la lunette astronomique. Orienté vers le 
ciel, le télescope lui a dévoilé l’unité matérielle du monde, faisant de lui un 
adepte du système héliocentrique, en contradiction avec le système 
géocentrique fondé sur le concept philosophique aristotélicien-ptolémaïque, 
adopté aussi par l’Eglise catholique, avec laquelle il est entré en conflit. 
  Suite au procès intenté par le Saint Office, il a été trouvé coupable 
« véhément suspect d’hérésie » et obligé d’abjurer, étant condamné à l’arrêt à 
domicile. Pendant la période suivante, passée dans sa villa d’Arcetri (près de 
Florence), Galilei a consacré son temps à écrire un dernier ouvrage, un des 
plus importants : « Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno à due nuove 
scienze », qui traitait d’un point de vue mathématique les lois du mouvement et 
du frottement, jetant les bases de la dynamique moderne, créant les 
fondements de la Mécanique et visant à jeter les bases de la Résistance des 
Matériaux. Il est considéré comme « le père de la Physique moderne », et 
Albert Einstein l’a appelé « le père de la science moderne » ! 
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 1. Copilăria şi tinereţea – [2], [5] 
 

Pe numele său întreg, Galileo di Vincenzo Bonaiuti de Galilei 
a văzut lumina zilei la 15 februarie 1564, la Pisa (atunci, parte a 
Ducatului Florenţei), în actuala Italie, fiind primul născut al unei familii 
nobiliare mic burgheze în care urmau să mai vină alţi şase copii. Părinţii 
săi- comercianţi – au fost Vincenzo Galilei – lutier, cântăreţ şi muzician 
(teoretician, autor, în 1581, a lucrării „Dialog asupra muzicii moderne”) 
şi soţia sa Giulia Ammannati di Pescia. 

La vârsta de 8 ani a copilului, familia se mută la Florenţa dar el – 
care dovedise multă iscusinţă în realizarea de machete ale unor maşini 
apreciate – este încredinţat, pentru educaţie, pe doi ani, preotului 
Jacopo Borghini. Educaţia primită în familie este continuată, apoi, cu 
una religioasă – bazată pe latină, greacă şi logică – în cadrul mănăstirii 
Santa Maria de Vallombrosa (la cca 35 km sud-est de Florenţa). 
Îndemnat la noviciat de către profesorii săi călugări, cariera sa 
ecleziastă nu durează prea mult: profitând de o afecţiune a ochilor 
copilului, tatăl său îl readuce la Florenţa, în 1579. 

În anul 1581, Vincenzo Galilei îşi înscrie fiul la Universitatea din 
Pisa pentru a urma cursurile de medicină – pe urmele unuia dintre 
glorioşii săi strămoşi, maestrul Galilaeus Galilaeis (1370-1450) – fără  
a-i stârni un prea mare interes. În scurt timp, însă, atenţia lui Galileo a 
fost atrasă de lecţiile de matematici, dorind a se concentra asupra 
operelor lui Euclid şi Arhimede. 

Legenda spune că, în aceeaşi perioadă, Galilei observă – în 
timpul unui serviciu religios, la catedrala din Pisa – mişcările 
candelabrului de bronz, folosind pulsul său pentru a le ... cronometra. 
El a susţinut (incorect) că mişcările unui pendul au, întotdeauna, 
aceeaşi durată, independent de amplitudine – izocronismul. Afirmaţia 
sa se verifică doar în cazul unor pendulări infinitezimale, aşa cum a 
demonstrat, ulterior, marele fizician şi astronom olandez Christiaan 
Huygens (1629-1695) – creatorul teoriei pendulului compus. (Fiul lui 
Galileo – Vincenzo – a schiţat, în 1642, un ceas având la bază teoriile 
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tatălui său, care – însă – n-a fost realizat şi care datorită pendulărilor 
mari, cerute de construcţie, n-ar fi fost un ceas bun). 

Începând cu anul 1583, Galileo studiază matematicile cu un 
prieten al familiei, Ostilio Ricci – care avea obiceiul de a lega teoria de 
practică prin experienţe – şi cu Giovanni Battista Benedetti – ambii 
elevi ai lui Niccolo Tartaglia (1500-1557). În aceeaşi perioadă, prin 
intermediul publicaţiilor lui Gerolamo Cardano (1501-1576) – care a 
tratat probleme de mecanică pe cale matematică – a luat cunoştinţă de 
descoperirile din domeniul mecanicii ale lui Leonardo da Vinci (1452-
1519). 

În anul 1585 – după patru ani de studenţie, fără entuziasm, în 
medicină – părăseşte Pisa, fără diplomă, dedicându-se studierii 
matematicii, experienţelor practice din domeniul mecanicii şi predând, 
în particular, lecţii de matematică şi mecanică. Astfel, pornind de la 
principiul lui Arhimede, în 1586, construieşte o „balanţă hidrostatică” cu 
ajutorul căreia determină greutatea specifică a diferitelor materiale, 
continuându-şi, totodată, cercetările privitoare la determinarea centrelor 
de greutate ale corpurilor solide. 

În 1587, Galileo îl întâlneşte pe celebrul profesor, preot iezuit, 
Cristopher Clavius – numit „Arhimede al secolului al XVI-lea” (cel care 
reformase calendarul iulian, înlocuindu-l cu cel gregorian – după 
numele papei Grigore al XIII-lea – conform căruia ziua de 5 octombrie 
devenea 15 octombrie a anului 1582, păstrând un singur an bisect, 
odată la 4 ani). Acesta era profesor la Colegiul Roman – cel mai 
prestigios aşezământ al acelei epoci iar Galileo îşi dorea un post de 
profesor de matematică la Bologna. Preotul profesor este plăcut 
impresionat de Galileo dar aspiraţia acestuia din urmă rămâne 
neîmplinită. 

Aceste preocupări îl fac cunoscut în mediul academic astfel că, 
la mijlocul anului 1589 – la vârsta de 25 de ani, la recomandarea 
matematicianului cardinal Guidobaldo del Monte – i se propune, de 
către Marele Duce Ferdinand I – de Toscana, catedra de matematici 
(care includea, în acele vremuri, geometria, astronomia şi fizica) de la 
Universitatea din Pisa. 

Lecţia inagurală a ţinut-o în ziua de 12 noiembrie 1589 iar plata 
anuală (mizerabilă) era de doar 60 ecu de aur! 

Pe durata anilor petrecuţi la Pisa (1589-1592), Galilei şi-a 
continuat studiile de matematică (descoperind cicloida – folosită pentru 
a trasa arce la poduri) şi mecanică, însoţite de renumitele sale 
experimente privitoare la oscilaţii şi la căderea corpurilor. Ca urmare, în 
1590, Galilei finalizează tratatul „De Motu Gravium” (Despre importanţa 
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mişcării) – cartea fundamentală de început a dinamicii, aşa cum este 
cunoscută azi. Concluziile acestei cărţi erau în totală contradicţie cu 
cele ale mecanicii aristoteliene – oficială la acea vreme. Disputele pe 
care tânărul Galilei le-a avut cu reprezentanţii şcolii aristotelice şi cu 
unul din fii Marelui Duce i-au creat sentimente de animozitate astfel că, 
la încheierea celor trei ani de lucru, contractul nu i-a fost reînnoit, 
determinându-l a se întoarce la Florenţa. 

În anul 1591 tatăl său – Vincenzo Galilei – a murit iar Galileo l-a 
luat în grijă pe fratele său mai mic, Michelagnolo, pe mama şi cele 
două surori – foarte ptretenţioase. Aşa de exemplu cauţiunea depusă 
pentru dota uneia dintre surori era de cca zece ori mai mare decât 
salariul său iar mama sa era atât de îndatorată încât o revenire a lui la 
Florenţa l-ar fi condus spre ... închisoare! Constată, acum, că leafa cu 
care-l plătea Universitatea era prea mică! 

În anul 1592 Galilei inventează termoscopul – o formă primitivă 
de termometru utilizând aerul în loc de lichid termometric; cu toată 
imprecizia sa, acesta va reprezenta instrumentul de măsurare a 
temperaturii în următorul deceniu! 

În perioada dificilă care a urmat, câţiva prieteni l-au ajutat să 
ocupe un post de profesor la Universitatea din Padova, unde – după 
moartea lui Signor Moletti – postul rămăsese vacant, în aşteptarea 
unui candidat potrivit şi capabil: acesta a fost găsit în persoana lui 
Galileo Galilei care „ ... predase la Pisa cu mare onoare şi succes, 
fiind considerat primul în profesia lui şi care era pregătit să vină la 
universitatea noastră, pentru a ţine prelegeri”! 

 
2. Profesor la Universitatea din Padova [2,5] 

 
 Galilei şi-a preluat noile sale obligaţii, la 7 decembrie 1592, 
printr-un discurs cu un conţinut profund ştiinţific, elocvent şi cu o dicţie 
elegantă. În primii ani de lucru la Padova, Galilei a fost foarte activ iar 
prelegerile sale atrăgeau şi studenţi din alte ţări europene – ţinute într-o 
sală cu o capacitate de 2000 de locuri! 
 Postul de la Padova era mult mai bine remunerat, i se ofereau 
mari facilităţi de cercetare şi, în plus, i se punea la dispoziţie o locuinţă 
confortabilă – pe care o putea subînchiria, parţial, studenţilor săi străini. 
 

*   *   * 
 Padova – care aparţinea puternicei Republici Veneţiene, 
garantându-i lui Galilei o mare libertate intelectuală, Inchiziţia fiind, aici, 
mai puţin influentă – avea maeştri în arta metalului şi a lemnului, experţi 
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în turnătorie şi în tâmplărie etc. Veneţia era, totodată, renumită pentru 
arsenalul său şi pentru celebra calitate a industriei sale de sticlărie de 
Murano. Galilei putea, astfel, să-şi desfăşoare cercetările sale fără griji, 
asigurându-i în oraşul Serenisimei şi o modestă locuinţă partenerei (cu 
care n-a locuit sub acelaşi acoperiş) şi copiilor săi. 
 În această perioadă, credinciosul romano-catolic, Galileo 
Galilei cunoscuse o tânără veneţiană de condiţie modestă – Marina 
Gamba – pe care el refuză a o lua de soţie dar care, într-un interval de 
şase ani, i-a dăruit trei copii nelegitimi: două fete – Virginia (n. 1600), 
Livia (n. 1601) şi un băiat – Vincenzo (n. 1606). În urma separării 
amiabile a cuplului – în 1610 - Galilei se însărcinează a avea grija 
copiilor. Datorită naşterii nelegitime, tatăl lor a considerat că cele două 
fete nu pot fi măritate, singura lor alternativă demnă fiind viaţa 
religioasă. Ambele au fost trimise la mânăstirea San Matteo din Arcetri, 
petrecându-şi acolo întreaga viaţă. Virginia – care şi-a luat numele de 
Maria Celeste la intrarea în mânăstire – a murit la 2 aprilie 1634 (fiind 
înmormântată, împreună cu Galileo, în Bazilica di Santa Croce din 
Florenţa). Livia a preluat numele de Sora Arcangela, fiind bolnavă o 
mare parte a vieţii. Vincenzo a fost legitimat, căsătorindu-se cu 
Sestilia Bocchineri. 
 

*   *   * 
 El preda la Universitatea din Padova lecţii de Mecanică 
Aplicată, Matematici, Astronomie şi de Arhitectură Militară introducând 
practica unei fructuoase colaborări cu atelierele din oraş, ceea ce i-a 
permis ca, împreună cu studenţii săi, să-şi poată continua experienţele 
asupra mişcării solidelor. Totodată Galilei predă numeroase cursuri 
particulare studenţilor bogaţi pe care-i şi găzduia. 
 Pentru uzul studenţilor, în 1593, redactează „Tratato di 
Forticazioni” (Tratatul fortificaţiilor). Lucrările sale permit o mai bună 
eficacitate artileriei grele, stabilind că un tun trebuie poziţionat cu ţeava 
la 45 0 pentru a se obţine o tragere la distanţa maximă. 
 În anul 1594 Galilei terminase scrierea celebrului său tratat 
„Della Scienza Meccanica” (Despre Ştiinţa Mecanică) în care sunt 
rezolvate o mulţime de probleme de Statică, utilizând principiul 
deplasărilor virtuale. Cartea a avut o mare circulaţie, sub forma copiilor 
manuscrise.  
 În aceeaşi perioadă, preocupat de construcţia navelor, Galileo 
Galilei devine interesat de Rezistenţa Materialelor dar şi de 
Astronomie. 
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 În 1597 Galilei perfecţionează şi fabrică un „Compas geometric 
şi militar” – strămoş al „Riglei de calcul” – care se bucură de un mare 
succes comercial, alături de „Termometrul lui Galilei” şi de „Balanţa 
hidrostatică”. Ajutorul financiar al protectorilor săi şi al prietenilor îi 
permit o echilibrare rezonabilă a conturilor. 
 Atât la Universitatea din Pisa cât şi la cea din Padova, în cadrul 
prelegerilor sale de astronomie, Galilei a vorbit despre sistemul 
planetar geocentric – al lui Claudiu Ptolemeu (90-168) – conform 
principiilor aristoteliene de educaţie oficială. Dar, într-o scrisoare, 
dinainte de 1597, adresată astronomului german Johannes Kepler 
(1571-1630), Galilei se declară adept al sistemului heliocentric, 
elaborat de astronomul polonez Nicolaus Copernic (1473-1543), cu 
ajutorul căruia reuşise a-şi explica o serie de fenomene, altfel 
inexplicabile. 
 Anul 1604 – când împlinise 40 de ani - poate fi considerat 
pentru Galileo Galilei ca fiind „annus mirabilis”: în iulie testează o 
pompă de apă într-o grădină din Padova, în octombrie descoperă legea 
mişcării uniform accelerate iar în decembrie începe observarea unei 
stele şi dispariţia neaşteptată a acesteia. În acelaşi an, într-o scrisoare 
către Paolo Sarpi, Galilei afirmă, corect, că distanţa parcursă de un 
corp, în cădere liberă, creşte odată cu pătratul timpului; în acelaşi timp 
– incorect – susţine că viteza este proporţională cu distanţa (eroare pe 
care şi-o corectează în 1609). Totodată, reluându-şi studiile asupra 
mişcării, Galileo demonstrează că proiectilele urmează, în vid, o 
traiectorie parabolică. 
 În anul 1606, Galileu – împreună cu doi prieteni  - contractează 
o boală infecţioasă, fiind unicul supravieţuitor dar rămânând paralizat 
(olog), de reumatism, pentru tot restul zilelor sale. În următorii doi ani, 
savantul este preocupat de studierea magneţilor. 
 

3. Galilei  şi luneta astronomică – [1, 2, 5] 
 
 În luna mai a anului 1609, Galilei (sau mai curând, prietenul 
său, Paolo Sarpi) primeşte, de la Paris, o scrisoare de la francezul 
Jacque Badovere – unul dintre vechii săi studenţi – în care i se aduce 
la cunoştinţă existenţa unui instrument conceput de un optician 
olandez, în 1608 – Hans Lippershey – care permite a vedea, mărite, 
obiectele îndepărtate. Luneta – fabricată în Olanda şi în Franţa – mărea 
de cca şapte ori obiectele, nu fără mari aberaţii laterale. Urmând câteva 
indicaţii franceze privitoare la utilizarea unor multiplicatori, Galilei îşi 
construieşte propria lunetă, îmbunătăţind-o, aplicând principii 
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elementare de optică, transformând-o, în lunetă astronomică, obţinând 
o mărire cca 8 ori, cu imagini clare, graţie introducerii unei lentile 
divergente în ocular. Această invenţie marchează o cotitură în viaţa lui 
Galilei crezând deodată, că el va putea observa, mai bine realitatea, 
îndreptându-şi căutările spre corpurile cereşti, extrapolând mişcările lor. 
 La 21 august 1609, terminându-şi cea de-a doua lunetă, 
destinată observaţiilor maritime sau nocturne, Galilei o prezintă 
Senatului Veneţian. Demonstraţia are loc în vârful Campanilei din Piaţa 
San Marco. Spectatorii, entuziasmaţi, constată, cu ochii lor, că insula 
Murano – situată la cca 2,5 km de turn – pare a se afla la o distanţă de 
doar cca 300 m! El oferă instrumentul său cedând toate drepturile 
republicii Veneţiene – foarte interesată de aplicaţiile militare ale 
obiectului. Ca recompensă, Galilei este confirmat, pe viaţă, ca profesor 
la Universitatea din Padova iar leafa sa este dublată, devenind, astfel, 
eliberat de dificultăţile financiare! 
 Nu toate instrumentele fabricate de Galilei erau de bună 
calitate, unele fiind inutilizabile observaţiilor astronomice. Dar, cele de 
ultimă generaţie au ajuns la o mărire de cca 30 de ori, permiţând 
ochiului uman să studieze Luna, planetele şi petele solare. 
 Studiind Luna, el observă fazele acesteia, constatând – la 
câteva luni după Thomas Harriot – că acest astru nu este perfect, aşa 
cum pretindea teoria aristotelică, oficială în epocă, şi care distingea 
două lumi: 

- cea „sublunară” - imperfectă şi schimbătoare, cuprinzând 
Pământul şi tot ce se află între Pământ şi Lună; 

- cea „supralunară” – incluzând doar forme geometrice 
perfecte (sfere) şi mişcări regulate imuabile (circulare). 

 Galilei a observat o zonă tranzitorie neregulată între partea 
luminoasă şi cea umbrită invalidând teoria aristotelică. El deduce 
existenţa munţilor pe Lună apreciind înălţimea acestora la cca 7000 de 
metri, cam la fel cu a celor tereşti (care nu erau măsuraţi, cu exactitate, 
la acea vreme). 
 Îndreptându-şi luneta spre cer, la începutul anului 1610, Galilei 
vede „lunile lui Jupiter”, inelele lui Saturn (pe care nu şi le poate 
explica), aglomerările de stele (constelaţia Orion) – şi altele răzleţe – 
din Calea Lactee precum şi fazele planetei Venus, descriind toate 
aceste observaţii în lucrarea sa „Sidereus Nuncius” (Mesagerul stelar) 
– publicată la Veneţia, în 12 martie 1610 – şi ale cărei 500 de 
exemplare s-au epuizat în câteva zile, cuprinzând noutăţi care-l fac 
celebru în întreaga Europă. 
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 Sateliţii vizibili ai lui Jupiter pe care el i-a numit, mai târziu, 
„stele mediceene” – în onoarea Familiei de Medicis, mai exact ca stimă 
pentru Marele Duce de Toscana, Cosimo II de Medicis, vechiul său 
elev - numiţi acum „luni galileene”, au fost botezaţi Callisto, Europa, 
Ganimede şi Io de către Simon Marius care-şi revendică descoperirea 
câţiva ani mai târziu. Mişcarea lor în jurul planetei Jupiter reprezintă 
pentru Galilei un model al sistemului solar, demonstrând – astfel – 
falsitatea teoriei aristoteliene, conform căreia toate corpurile cereşti se 
rotesc în jurul Terrei şi corectându-i, totodată, pe copernicienii care 
pretindeau că toate corpurile cereşti (cu excepţia Lunii) se învârt în jurul 
Soarelui! 
 
            4. La Florenţa–sub protecţia Marelui Duce de Toscana – [2,5] 
 
 Dornic a se întoarce, cu toate onorurile, în Toscana sa natală, 
la Florenţa, lui Galilei i se propune de către Marele Duce al Toscanei 
un post oficial de geometru al ducatului atribuindu-i o generoasă pensie 
pe viaţă – putându-se, deci, dedica cercetărilor sale, fără obligaţii 
didactice. Astfel că, la 10 aprilie 1610 el îşi prezintă observaţiile asupra 
aştrilor curţii din Toscana primind, în aceeaşi lună, susţinerea 
astronomului german Johannes Kepler.  
 În luna septembrie a aceluiaşi an, Kepler îşi publică lucrarea 
„Narratio” – o scurtă sinteză a observaţiilor sale asupra 
„acompanionilor” lui Jupiter, fiind cel care a introdus neologismul de 
„satelit” (paznic de corp – în limba latină). E de reţinut faptul că Galilei 
nu i-a trimis nici o lunetă lui Kepler (protestant şi teolog de formaţie), 
deşi acesta îl susţinuse şi era, în mod oficial, astronom imperial! 
 La 10 iulie 1610, Galileo Galilei părăseşte, în plină glorie, 
Veneţia pentru Florenţa – cu toate că prietenul său Paolo Sarpi îl 
prevenise asupra faptului că libertatea sa nu va fi asigurată – 
acceptând postul de prim matematician al Universităţii din Pisa (fără 
sarcini didactice şi obligaţii de rezidenţă) şi cel de prim matematician şi 
prim filosof al Marelui Duce de Toscana – Cosimo II de Medici. 
 La 25 iulie 1610, îndreptându-şi luneta sa astronomică spre 
Saturn, Galilei descoperă o stranie aparenţă (conform spuselor sale – 
„urechile” lui Saturn). Abia cu 50 de ani mai târziu, cu instrumente de 
mărire mult mai puternice, Christian Huygens va lămuri natura inelelor 
circulare subţiri care înconjoară această planetă (a şasea, în ordinea 
distanţei faţă de Soare). 
 Pentru a-şi proteja  paternitatea acestei descoperiri,           
Galilei a înserat între scrierile sale o frază codată – ghicitoare       
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pentru a-i servi drept mărturie mai târziu 
SMAISMRMILMEPOETALEVNIPVENGTTAVIRAS, conţinând fraza 
latină „Altissumum Planetam Tergeminum Observavi”, adică „Eu am 
descoperit că planeta cea mai îndepărtată este triplă”. (La fel vor 
proceda, în acelaşi scop, şi alţi cercetători. Este cunoscut cazul lui 
Robert Hooke care – în 1678, şi-a anagramat legea de bază a 
Rezistenţei Materialelor şi a Teoriei Elasticităţii, enunţată în limba 
ştiinţifică oficială a vremii, latina – UT TENSIO SIC VIS – sub forma 
„ceiiinosssttuv”). 
 În luna următoare observaţiile sale îl conduc spre descoperirea 
petelor solare iar în septembrie 1610 depistează fazele lui Venus. 
 Toate aceste descoperiri sunt pentru Galilei noi probe în 
favoarea adevărului sistemului copernician, fiind fenomene uşor de 
interpretat graţie ipotezei heliocentrice, contrare ipotezei geocentrice 
admise de biserica romano-catolică. 
 

5. Onoruri şi conflicte cu biserica romano-catolică [1, 3, 5] 
 
 În 29 martie 1611, Galilei este invitat de Cardinalul Maffeo 
Barberini (viitorul papă Urban al VIII-lea) la Roma pentru a-şi prezenta 
descoperirile Colegiului Pontifical şi tinerei Academii a Lincşilor. 
Rămâne acolo o lună întreagă bucurându-se de toate onorurile, în 
special Academia Lincşilor îi rezervă o primire entuziastă fiind admis ca 
cel de-al 6-lea membru. De acum înainte, Lincsul Academiei va orna 
frontispiciul tuturor publicaţiilor lui Galilei. 
 În 24 aprilie 1611, Colegiul Roman – compus din iezuiţi – îi 
confirmă Cardinalului Robert Bellarmin (care avea să fie canonizat în 
secolul al XX-lea) că observaţiile lui Galilei sunt exacte. Totodată, 
savanţii sunt precauţi în a confirma sau infirma concluziile pe care 
florentinul, întors acasă în 4 iunie, le trăsese. 
 Partizanii teoriei geocentrice au devenit inamici înverşunaţi ai 
lui Galilei şi atacurile împotriva lui au început încă după apariţia lucrării 
sale „Sidereus Nuncius” (1610), neputând admite punerea în discuţie a 
ştiinţei lor – aprobată de religie. În plus, metodele lui Galilei – bazate 
pe observaţii şi experienţe, mai mult decât pe autoritatea teoriilor 
geocentrice (sprijinite de prestigiul lui Aristotel)  - sunt în totală opoziţie 
cu ale acestora, astfel că Galilei refuză de a fi comparat cu ei. 
 În afara acestor certuri, Galilei îşi continuă cercetările sale 
astfel că, de exemplu, sistemul său de determinare a longitudinilor, pe 
baza observării poziţiei sateliţilor lui Jupiter îi este propusă Spaniei – 
posesoarea unei flote impresionante – de către ambasadorul Toscanei. 

83



 Mai puţin atacabil pe plan astronomic, adversarii lui Galilei 
critică teoria sa asupra corpurilor plutitoare. În vreme ce Galilei 
pretinde că gheaţa pluteşte deoarece este mai uşoară decât apa, 
aristotelienii cred că se află în natura sa de a pluti gheaţa! Altfel spus, 
fizica cea cantitativă şi matematica lui Galilei – în opoziţie cu cea 
calitativă a lui Aristotel! 
 Primele săgeţi vin din partea discipolilor profesorului Giovanni 
Antonio Magini, inamic al lui Galilei, îndată după publicarea lui 
„Sidereus Nuncius”. După confirmarea observaţiilor lui Galilei de către 
Colegiul Roman, atacurile îşi schimbă natura: i se cere să explice cum 
va interpreta el Biblia spre a o face să fie în acord cu teoriile sale? 

Descoperirea petelor solare – în 1611, cam în acelaşi timp cu 
Thomas Harriot, Johannes Fabricius şi Tata Scheiner (Galilei 
pretinde că văzuse o astfel de pată încă din 1607 dar crezuse că e 
vorba de Mercur, care trecea prin faţa Soarelui!) – probează faptul că, 
la fel cu Pământul, şi Soarele prezintă imperfecţiuni. Veritabile bombe 
în grădina aristotelienilor,aceste afirmaţii stânjenesc Biserica Catolică – 
cea care-şi făcuse din filosoful grec savantul oficial. 
 Galilei – declarându-se deschis copernician – se angajează în 
discuţii contradictorii cu savanţii geocentrici, amestecându-se – 
imprudent – şi în chestiuni religioase. 
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