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W nr 172 „PAUzy Akademickiej” ABBA bardzo zachwala 
książkę Zapomniana rewolucja Lucia Russo i pisze, że jej 
lektura jest fascynująca. Faktycznie, tę książkę czyta się 
lekko i na tym polega kłopot, jest ona bowiem zła, pełna 
błędów i nieudowodnionych uogólnień, a nieprzygotowany 
czytelnik, jak ABBA, wpada szybko w pułapkę.

Jej autor jest profesorem matematyki na jednym  
z rzymskich uniwersytetów. Zainteresował się historią nauki  
starożytnej i z żarliwością noworysza, ale bez przygoto-
wania; napisał książkę o nauce greckiej w epoce helleni-
stycznej. Russo usiłuje przekonać czytelników, że uczeni 
greccy tej epoki znali już większość tego, co nazywamy 
nauką nowożytną. Znali, według niego, nawet prawo po-
wszechnej grawitacji, które my przypisujemy Newtonowi. 
Potem ta wiedza została zniszczona i zapomniana. Argu-
mentacja Russo jest nieskomplikowana. Nie ma dowodów  
na daną tezę? Na pewno były, ale uległy zniszczeniu, bo prze-
cież do naszych czasów dochowała się tylko część greckich 
manuskryptów.

Recenzje książki Russo w fachowych periodykach 
(np. „Nature”, „Physics World”) były bardzo krytyczne. Re-
cenzent „Nature” zauważył ironicznie, że większość tego,  
co Russo podaje jako rewelacje, występuje już w literaturze 

fachowej od kilkudziesięciu lat. Russo nie zadał sobie jed-
nak trudu, żeby pogłębić swą wiedzę, naczytał się natomiast 
książek popularnych.

Istotnie, Russo jest na bakier nie tylko z historią nauki, 
lecz także z fizyką. Bo jak inaczej ocenić jego kuriozalne 
zdanie, że „Jak dobrze wiadomo, Galileuszową koncepcję 
względności odrzucił Newton” (s. 105). Zresztą Newtona 
Russo nie rozumie i wyraźnie nie ceni. Na przykład, za-
warte w Principiach definicje nazywa „bezsensownymi”,  
lub „nie do użytku” (s. 392). Nie rozumie dalej, po co Newton 
podał definicję siły dośrodkowej. „Nauka stworzona przez 
Kartezjusza, Keplera i Newtona była… metodologicznie gor-
sza od starożytnej” – twierdzi Russo (s. 413).

Inny przykład: przedstawiając historię rozwoju optyki  
w Europie Russo nie zauważył Witelona, którego dzieło  
optyczne było podstawowym traktatem w tej dziedzinie 
przez trzy stulecia i który jest wymieniany w każdej rzetel-
nej historii nauki. Takich dzieł najwidoczniej autor nie zna.  
To charakteryzuje poziom jego kompetencji.

Zatem potencjalnych czytelników książki Russo, za-
chęconych tekstem ABBY, przestrzegam przed jej bezkry-
tyczną lekturą.
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