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ISAAC NEWTON – FONDATEUR DES SCIENCES MODERNES 
 
 On présente, synthétiquement et dans le contexte historique, 
l’évolution d’Isaac Newton depuis l’enfant – chétif, timide et sensible – resté 
très tôt à la charge de sa grand-mère maternelle jusqu’au jeune homme 
introverti, passionné par la lecture, les expériences, l’étude approfondie, 
pendant la période de sa formation en tant que chercheur et, ensuite – en tant 
que professeur à l’Université de Cambridge – président de la Royal Society et 
membre du Parlement. Sa passion, son talent et sa persévérance dans la 
recherche l’ont conduit à l’obtention de résultats essentiels, avec des 
découvertes fondamentales, dans les domaines des Mathématiques (calcul 
differentiel, binôme), de la Physique (surtout dans le domaine de l’Optique – 
composition et propriétés de la lumière), de la Mécanique (loi de l’attraction 
universelle) etc. Son ouvrage «Philosophiae Naturalis Principia Mathematica» a 
ouvert de nouveaux horizons à la Mécanique et a jeté «les bases de la 
Mécanique classique». Il sera considéré ultérieurement, par J.L. Lagrange, «… 
la plus grande création de l’esprit humain»! 
 On mentionne les principaux différents avec des personnalités 
contemporaines comme Robert Hooke, Christiaan Huygens, Gottfried 
Wilhelm Leibniz et John Flamsteed, nés autour de quelques unes de ses 
découvertes, ainsi que les appréciations et les critiques d’autres scientifiques 
de son temps.  
 L’inscription sur le monument installé dans le grand hall du «Trinity 
College» de Cambridge souligne ainsi ses mérites pour la science:«Celui qui 
a surpassé, par son génie, le genre humain». 

 Cuvinte cheie: calcul, binomială, telescop, lumina, gravitatea, orbita, 
mișcare, alchimie, filozofie, cronologie, argumente 
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 Mots clés: calcul différentiel, binôme, lumière, télescope, gravitation, 
orbite, mouvement, alchimie, philosophie, chronologie, disputes. 
 
 

1. Copilăria şi şcoala 
 
Născut, prematur, în ziua de Crăciun a anului 1642 - 25 

decembrie - într-un sat englez, Woolsthorpe – situat la doar câţiva 
kilometri în sudul orăşelului Grantham (Lincolnshire), băieţelul firav a 
primit numele de Isaac Newton, după cum se chema tatăl său – 
decedat cu trei luni înaintea venirii sale pe lume. Tatăl acestuia - «un 
om slab, extravagant şi aprins»- fusese proprietarul unui teren de mici 
dimensiuni  pe care-l cultivase prin forţe proprii. La vârsta de 37 de ani 
s-a căsătorit cu Hannah Ayscough – o femeie harnică şi econoamă, 
care va deveni mama lui Isaac – proprietara unei mici moşii. 

Cu toate slăbiciunile copilului, acesta a infirmat pronosticurile 
sumbre ale celor din jur. Când băiatul abia împlinise trei ani, mama 
acestuia s-a recăsătorit cu un preot mai vârstnic – Barnabus Smith – 
mutându-se în orăşelul vecin, unde se afla parohia acestuia. 

Micul Isaac a rămas, astfel, în grija bunicii materne – Margery 
Ayscough – care l-a crescut până la vârsta de 15 ani. Considerându-
se abandonat de către mamă, a cărei afecţiune a fost total acaparată 
de tatăl vitreg, copilul Isaac – de constituţie fizică slabă, timid şi sensibil 
din fire – a devenit introvertit: jocurilor în tovărăşia copiilor de vârsta sa 
le prefera cititul în camera sa sau să-şi confecţioneze singur jucăriile, 
manifestându-şi – încă din acea perioadă – spiritul inventiv şi de ...  
viitor experimentator. 

La vârsta de 12 ani a fost înscris la şcoala gimnazială din 
Grantham, locuind, în gazdă, la farmacistul William Clarke, a cărui 
soţie era prietenă apropiată a mamei lui Isaac. Frecventarea şcolii nu 
se număra printre preferinţele tânărului Isaac a cărui lipsă de 
concentrare la ore a fost remarcată de profesorii săi. După şcoală, 
tânărul Isaac urmărea, cu mult interes, activitatea din laboratorul 
farmaceutic al gazdei sale, trezindu-i-se, astfel, interesul pentru ştiinţă 
şi pentru experienţele de laborator. Iar cărţile din biblioteca 
farmacistului îl ajutară la lărgirea orizontului său ştiinţific. În aceeaşi 
perioadă, spiritul inventiv şi dexteritatea lui Isaac în confecţionarea 
diverselor dispozitive şi jucării l-au apropiat de Anne Storer – fiica 
vitregă a lui Clark – faţă de care a avut o afecţiune evidentă (şi cu care, 
după unii autori, s-ar fi şi logodit). 

În anul 1656 – când Isaac avea 14 ani – soţul mamei sale, 
Barnabus Smith, moare iar aceasta se întoarce la moşia de la 
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Woolsthorpe. Cu gândul de a-i încredinţa gospodărirea moşiei 
părinteşti unui bărbat, mama îi cere lui Isaac să-şi părăsească şcoala şi 
să revină în satul natal. Dezinteresul său pentru cultivarea pământului 
şi înclinaţiile sale spre studiu şi spre rezolvarea unor probleme 
mecanice (mişcarea morilor de vânt, curgerea apei la un dig, 
măsurarea vitezei vântului, cadran solar, orologiu din lemn etc.), 
remarcate de unchiul său din partea mamei – William Ayscough – îl 
determină pe acesta din urmă să o convingă pe sora sa să-l retrimită la 
şcoală spre a-şi continua studiile, pe care le va încheia cu brio. 

 
2. Universitatea 
 
Admis, în 1660, la Colegiul Trinity al Universităţii din 

Cambridge - înfiinţat în secolul al XVI–lea, având cele mai strânse 
legături cu regele (majoritatea poziţiilor guvernamentale erau ocupate 
de absolvenţi ai acestui colegiu), dar o bulă papală, emisă în anul 1290, 
recunoştea, de atunci, statutul universitar al oraşului de pe malul râului 
Cambridge - Isaac Newton a trebuit să accepte situaţia de student 
subvenţionat, deoarece familia nu-i putea aloca decât o sumă de 10 lire 
pe an, în timp ce numai mesele de la colegiu îl costau o liră pe lună. 
Subvenţionarea unui student presupunea ca în schimbul scutirii de taxe 
acesta să efectueze anumite servicii pentru profesorii şi colegii săi. 
Găsindu-şi un coleg de cameră, în cămin, liniştit – John Wickins, 
prieten de nădejde – a putut ca, după îndeplinirea sarcinilor alocate, să 
se consacre studiilor sale, în vreme ce alţi colegi îşi petreceau timpul 
liber, de cele mai multe ori, într-o ... gălăgioasă relaxare! 

La admiterea sa în colegiu cunoştinţele de matematici ale 
tânărului student erau la un nivel foarte scăzut. Conform propriilor 
mărturisiri, înţelegerea Geometriei lui René Descartes (1596-1650) îi 
crea anumite dificultăţi. De aceea, dornic de a se instrui, el nu se 
mărgini la cursurile universitare ci începu să citească tot ce-i cădea în 
mână, începând cu matematicienii greci şi continuând cu cei 
contemporani: Elementele lui Euclid (sec. III î.Ch.), Optica lui 
Johannes Kepler (1571-1630) operele lui François Viète (1540-1603) 
şi - în special – Arithmetica infinitorum(1655) a lui John Wallis (1616-
1703) profesor la Oxford. În acest fel, cunoştinţele sale de matematici 
se amplificară în mod considerabil. Cel care avea să-l îndrume, în mod 
hotărâtor, în cercetările matematicii, a fost excelentul său profesor 
Isaac Barrow (1630-1677). 

Isaac Barrow fusese desemnat, iniţial, să ocupe Catedra 
Regius de Greacă la Universitatea din Cambridge (în secolul al XVI-lea, 
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în perioada Reformei, aici predase greaca şi latina renumitul învăţat 
umanist olandez Desiderius Erasmus din Rotterdam (1469-1536) - 
traducător în limba latină a versiunii greceşti a Noului Testament). 
Odată înfiinţată Catedra Lucasiană de Matematică de la aceeaşi 
universitate – cu fondurile oferite de un pastor anglican, membru al 
parlamentului, Henry Lucas – primul său titular a fost talentatul şi 
influentul Isaac Barrow. Acesta avea obiceiul ca la cursul său de optică 
şi de geometrie – urmărit şi de Newton – să expună şi o parte din 
rezultatele cercetărilor sale. Influenţa deosebită a acestor lecţii asupra 
lui Newton se va materializa prin rezultatele fundamentale, ulterioare, 
obţinute de acesta din urmă atât în matematici cât şi în optică. Dealtfel, 
atunci când, în 1669, Barrow şi-a publicat lucrarea Lectiones Opticae et 
Geometricae, aceasta fusese revăzută – în prealabil – de către Isaac 
Newton. 

În anul 1664, Newton obţine diploma de „bacalaureat în arte”, 
ca absolvent al Universităţii Cambridge, fără ca geniul său creator să 
se fi manifestat – în mare parte datorită caracterului său timid, rezervat, 
greu comunicativ şi interiorizat. Protectorul său Isaac Barrow – care 
era, în acelaşi timp, şi un important teolog protestant – îi remarcase 
profunzimea raţionamentelor şi-l considera suficient de calificat pentru 
a-şi continua activitatea de cercetare în cadrul facultăţii, în mediul 
academic. Barrow avea o personalitate opusă lui Newton fiind plin de 
viaţă, grijuliu şi sociabil – deosebit de apreciat de colegi şi de studenţi. 

În noiembrie 1664 cerul Angliei a fost străbătut de o cometă iar 
o lună mai târziu ”Marea Ciumă – Ciuma Bubonică”, cauzând „Moartea 
Neagră”, s-a abătut asupra Londrei, răspândindu-se rapid şi provocând 
zeci de mii de victime. Printre zvonurile care încercau să explice 
nenorocirile abătute asupra englezilor, pe lângă semnul cometei, erau 
şi acuzaţiile aduse filosofului materialist Thomas Hobbes (1588-1679), 
care prin operele sale ar fi atras ... furia lui Dumnezeu asupra poporului 
englez. Ca urmare, a fost interzisă publicarea tuturor cărţilor sale în 
Anglia! Efectele catastrofale ale „Morţii Negre” păreau de neoprit iar în 
vara anului următor, 1665, acestea au ajuns şi la Cambridge. Guvernul 
a decis ca Universitatea să fie pusă în carantină şi toţi profesorii şi 
studenţii au fost evacuaţi, refugiindu-se la ţară iar Isaac Newton a fost 
nevoit să se întoarcă la Woolsthorpe – orăşelul său natal. 

 
3. Cei mai rodnici ani 
 
Departe de mediul social şi de contextul laboratorului său 

universitar, Newton s-a dedicat, în totalitate, studiului beneficiind de 
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liniştea necesară concentrării asupra cercetărilor sale, în mijlocul 
naturii, trecând – în cei doi ani de retragere la moşia sa din 
Woolsthorpe - printr-un moment de maximă inspiraţie în meditaţiile sale 
din domeniile matematicii, mecanicii şi ale filosofiei. 

Acolo, s-au cristalizat în mintea sa ideile care au stat la baza 
celor trei mari descoperiri ale sale: calculul infinitezimal (diferenţial şi 
integral), proprietăţile (compunerea) luminii şi gravitatea universală 
(căderea ... mărului din pom). 

Aşa cum s-a menţionat, deja, pasiunea pentru matematici a lui 
Newton l-a condus pe acesta la o generalizare a noţiunii de polinom, cu 
ajutorul seriilor de puteri, care dădeau posibilitatea de a defini noi 
funcţii. El a generalizat formula binomului (a+b)n, pentru orice n raţional, 
pozitiv sau negativ. Pornind de la seria binomului, prin integrare, el află 
dezvoltarea în serie a lui arcsin α şi, ulterior, a lui sin α şi a lui cos α, 
precum şi din seria logaritmică a seriei exponenţiale. El a enunţat 
teorema binomului dar, ulterior,  matematicianul francez Augustin 
Louis Cauchy (1789-1857) a generalizat formula binomului şi pentru b 
complex. Demonstraţia riguroasă a acestei formule a putut fi dată, abia, 
în veacul al XIX–lea de către marele matematician norvegian Niels 
Abel (1802-1829), - specialist al calculului integral (care a considerat şi 
cazul în care n este complex). 

Newton n-a publicat aceste descoperiri matematice decât în 
1711 dar le-a menţionat încă din anul 1676 în două scrisori adresate 
marelui matematician german Wilhelm Gottfried Leibniz (1646-1716). 

Matematicianul şi fizicianul italian Evangelista Torricelli 
(1608-1647) – inventatorul barometrului – cunoştea cuadrarea curbelor 
parabolice şi construcţia tangentelor la acestea, recunoscând - în 
cazuri particulare – caracterul reciproc al acestor operaţii. Însă, nici 
Torricelli şi – mai târziu – nici Barrow n-au reuşit generalizarea acestor 
constatări deoarece ei operau pe cale geometrică, nu analitică. 

Cea mai importantă descoperire în domeniul matematicilor, în 
secolul al XVII-lea, o reprezintă calculul infinitezimal – derivarea şi 
integrarea. Isaac Newton a fost cel dintâi care a remarcat problema 
inversiunii celor două calcule, integral şi diferenţial. Deşi într-o lucrare a 
acestuia, din 1687 – Philosophiae Naturalis Principia Mathematica – se 
găsesc câteva probleme infinitezimale, metoda infinitezimală elaborată 
de acesta a fost publicată abia în 1704, în Tractatus de Quadratura 
Curvarum precum şi în opera postumă, din 1736, Methodus Flexionum 
et Seriarum. Ceea ce azi numim derivare şi integrare, Newton numeşte 
noul calcul – metoda directă şi inversă a fluxurilor. 
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El arată că derivata unei arii – limitată de o curbă dată, de axa 
absciselor şi de două ordonate faţă de acea abscisă – reprezintă 
ordonata variabilă. De aici, se deduce că aflarea ariei înseamnă, în 
fapt, a găsi funcţia primitivă. În acest fel, el stabileşte – fără îndoială – 
caracterul invers (reciproc) al derivării şi al integrării. Astfel, el aplică 
noua metodă de calcul la aflarea de extreme (maxime şi minime) ale 
funcţiilor, tangente la curbe şi rezolvă ecuaţii diferenţiale de diferite 
ordine – prin cuadraturi, prin schimbări de variabile sau prin diferite alte 
procedee. 

Faptul că Newton nu şi-a publicat la timpul lor marile sale 
contribuţii la elaborarea calculului infinitezimal aveau să-l atragă într-o 
ascuţită polemică, cu Leibniz, privitoare la prioritatea conceperii acestei 
metode. El se conducea după principiul că lumina tiparului trebuie să 
vadă numai rezultatele ştiinţifice care, în urma verificării experimentale, 
pot fi considerate ca adevăruri incontestabile! 

În anul 1666, Londra a fost devastată – mai multe zile – de un 
mare incendiu fiind adusă, practic, în stadiul de ruine – mai multe clădiri 
medievale şi elisabetane transformându-se în cenuşă. Paradoxal, însă, 
după această catastrofă, reconstrucţia sub regele Carol al II-lea (1630-
1685) s-a dovedit a fi începutul unei noi epoci pentru oraş. Meritul îi 
revine arhitectului regal Cristopher Wren (1632-1723), autorul 
proiectului de reconstrucţie a oraşului (inclusiv a catedralei „Sfântul 
Paul” – distrusă în incendiu şi refăcută sub supravegherea acestuia, 
între 1675 şi 1709, bazat – cu precădere – pe utilizarea pietrei ca 
material de construcţie, într-un stil puternic influenţat de curentul 
baroc). 

Sfârşindu-se, în 1667, epidemia de ciumă (care a ucis un sfert 
din locuitorii capitalei), universităţile şi-au redeschis porţile iar Isaac 
Newton s-a întors la Cambridge, luându-şi ultimele grade universitare 
şi, fiind angajat ca cercetător, revizuind cursul Lectiones Opticae et 
Geometicae al lui Barrow, apărut în 1669. 

În acelaşi an, Barrow – dornic să-şi dezvolte cariera şi să se 
dedice studiului divinităţii (dealtfel, fusese numit capelan al regelui 
Carol al II-lea) – hotărăşte să renunţe la postul său de şef al Catedrei 
de Matematică şi – convins fiind de talentul şi calităţile excepţionale ale 
lui I. Newton, dovedite prin setea nestăpânită de cunoaştere şi prin 
realizările de până atunci – îl recomandă pentru a i se încredinţa 
acestuia titlul de Profesor Lucasian al Universităţii Cambridge. 

În anul 1670, I. Newton începu să expună într-un curs 
sistematic de analiză prin serii infinite descoperirile sale în domeniu. 
Odată pe săptămână preda şi un curs de Optică – în a cărui urmărire 
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studenţii întâmpinau frecvent dificultăţi, datorită promovării propriilor 
teorii, formulate ca urmare a experienţelor efectuate (de multe ori nici 
un student nu se încumeta a-i frecventa cursul!). 

O preocupare însemnată a lui I. Newton din acea perioadă o 
constituia studiul dispersiei luminii şi construirea unui telescop cu 
putere de mărire crescută. Plecând de la tescopul „refractar” (care 
mărea obiectul urmărit prin intermediul unei lentile) – îmbunătăţit 
substanţial de către Galileo Gallilei (1564-1642) şi de către J. Kepler 
(1571-1630) – dar care avea anumite neajunsuri (vizor îngust, margini 
colorate – nedorite – în jurul imaginii etc), I. Newton a încercat – şi a 
reuşit – construirea unui telescop total diferit, unul „reflector”, bazat pe 
reflexia luminii. Ideea acestui telescop i-a fost sugerată lui  Newton de 
lucrarea lui James Gregory (1638-1675) intitulată Optica Promota, 
apărută în 1663. Telescopul lui I. Newton (realizat, de la concepţie la 
execuţie, de unul singur! ) – deşi avea dimensiuni reduse – avea o 
putere de mărire de (30 ~ 40) de ori!  Varianta telescopului lui Newton 
prezentată Societăţii Regale (păstrată şi azi în colecţia de aparate a 
acesteia) a stârnit aprecieri şi un entuziasm general iar creatorul 
acestuia a fost ales, în 1672, membru al menţionatei societăţi 
academice. 

Încurajat de această alegere, Isaac Newton trimise Societăţii 
Regale o dare de seamă asupra experienţelor sale de optică şi a teoriei 
dispersiei, publicată în Philisophical Transactions. 

Studiind natura luminii, – descoperind că aceasta nu era 
compusă dintr-o singură culoare ci dintr-un ansamblu de culori 
(spectrul) – Newton a ajuns la concluzia că aceasta constă din particule 
materiale foarte mici – corpuscule – care se propagă din corpul luminos 
în linie dreaptă, în toate direcţiile, cu o viteză foarte mare, explicând 
fenomenul fotoelectric. Spre deosebire de acesta, alţii - Robert Hooke 
(1635-1703), Christiaan Huygens (1629-1695), Robert Boyle (1627-
1691) etc. - susţineau că lumina e de natură ondulatorie, formată din 
unde care se propagă în eter, explicând, astfel, fenomenele de 
interferenţă, de dispersie şi de polarizare. De aici a rezultat o 
îndelungată controversă, care l-a amărât atât de mult pe Newton încât 
în anul 1673 îşi dădu demisia de la Societatea Regală, pretextând că 
nu-şi poate achita cotizaţia de membru (a fost convins de secretarul 
societăţii să şi-o retragă, fiind – apoi – dispensat de plata ei)! 

În anul 1676, Newton publică o lucrare asupra culorilor naturale 
ale corpurilor în care afirmă că acestea depind de mărimea şi distanţa 
dintre particulele din care sunt alcătuite corpurile. El explică trasparenţa 
corpurilor prin aceea că particulele constitutive ale acestora şi 
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distanţele dintre ele sunt atât de mici încât ele nu pot reflecta lumina. 
Explicând culoarea albastră a cerului, el presupune că particulele de 
apă din aer au o astfel de mărime încât fac să domine culoarea 
albastră. O vie polemică, pe această temă, a avut cu R. Hooke, ceea 
ce l-a făcut să renunţe – temporar – la studiile de optică.  

Cea  mai importantă dintre contribuţiile lui I. Newton la 
progresul ştiinţei o reprezintă – fără îndoială – introducerea unui 
ansamblu de concepte matematice (şi a modului de a le calcula) şi 
enunţarea unei legi fundamentale (a gravitaţiei universale) explicând 
mişcarea corpurilor supuse unei acţiuni exterioare precum şi aplicarea 
acesteia la atracţia corpurilor mari. 

După propriile-i mărturisiri, preocupările legate de căderea 
liberă a corpurilor fuseseră de lungă durată dar cristalizarea ideilor care 
aveau să conducă la rezolvarea problemei s-a făcut în perioada celor 
doi ani de retragere – din cauza Marii Ciume – la moşia sa de la 
Woolsthorpe. De altfel, înaintea sa , alţi importanţi oameni de ştiinţă – 
Leonardo da Vinci (1452-1519), N. Copernic (1473-1543), J. Kepler 
(1571-1630) etc. – au căutat, fără a găsi, explicaţii satisfăcătoare unor 
fenomene legate de căderea liberă a corpurilor, de sistemul planetar 
sau de fluxurile şi refluxurile marine. Episodul mărului căzut din pom în 
faţa lui Newton, în grădina sa, l-a determinat pe acesta – după cum 
povesteşte F-M.A. Voltaire (1694-1778) – să se întrebe care sunt 
limitele forţei gravitaţionale şi cât de înalt ar trebui să fie mărul astfel 
încât fructul să nu mai cadă pe Pământ? A conchis că vârful acestuia ar 
trebui să ajungă la ... Lună, fără ca acţiunea gravitaţiei să înceteze.  

Însuşi Newton îşi reaminteşte „... în 1666 am început să mă 
gândesc că gravitaţia se întinde până la orbita Lunii ... am dedus că 
forţele care ţin planetele pe orbite trebuie să fie în raport invers cu 
pătratele distanţelor lor de la centrele în jurul cărora se învârtesc; prin 
urmare, am comparat forţa necesară să ţină Luna pe orbita sa cu forţa 
gravitaţiei pe suprafaţa Pământului şi am aflat că ea corespunde, cu 
multă aproximaţie”. Aproximaţia provenea din faptul că abia în anul 
1684, măsurătorile razei pământeşti (cca 6370 km) efectuate de către 
astronomul (inventator al micrometrului şi al ceasului cu pendul) Jean 
Picard (1620-1682), în Franţa –necesare determinării acceleraţiei Lunii 
spre Pământ – au fost suficient de precise. Într-o discuţie amicală, la o 
cafea, R. Hooke se laudă – către Chr. Wren şi Edm. Halley (astronom 
şi prieten al lui I. Newton) - că el ar fi reuşit să rezolve problema 
gravitaţiei – fără a o putea demonstra. De altfel, în 1674, Hooke a emis 
ideea gravitaţiei universale concepând-o ca pe o radiaţie, urmând ca 
forţa de gravitaţie să fie proporţională cu suprafaţa sferei atinse de 
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această radiaţie, adică invers proporţională cu pătrarul distanţei. Cum 
nu poseda aparatul matematic necesar, Hooke i-a propus lui Newton să 
determine, analitic, traiectoria unei particule care se mişcă în 
apropierea unui centru spre care este atrasă cu o forţă invers 
proporţională cu pătratul distanţei. 

În luna august a anului 1684, Halley se duse la Cambridge şi-i 
puse lui Newton întrebarea: ce traiectorie ar descrie o planetă sub 
acţiunea unei forţe invers proporţionale cu pătratul distanţei la centru? 
Răspunsul lui Newton a venit prompt: o elipsă! Newton a dat o soluţie 
generală problemei, demonstrând că un corp care se mişcă sub 
acţiunea unei forţe invers proporţionale cu pătratul distanţei de la un 
centru fix descrie o elipsă, o parabolă sau o hiperbolă şi invers – un 
corp care se deplasează pe o elipsă, parabolă sau o hiperbolă este 
atras spre un centru fix cu o forţă invers proporţională cu pătratul 
distanţei corpului faţă de acel centru. El mai arată că raza vectoare a 
unui mobil care se deplasează pe o orbită centrală descrie arii egale în 
timpi egali. După cum rezultă dintr-o scrisoare a lui Newton, din 1686, 
el făcuse demonstraţia de mai sus încă în 1680 şi întrerupsese 
calculele „...trecând la alte studii  şi aşa a rămas timp de cinci ani”. 

La insistenţele prietenului său Halley, Newton trimise Societăţii 
Regale, în februarie 1685, manuscrisul micului tratat - De motu 
corpurum – în care se ocupă de mişcarea corpurilor şi, în particular, cu 
forţele invers proporţionale cu pătratul distanţei. Într-o scrisoare 
însoţitoare, el afirmă că pregăteşte un tratat detaliat asupra aceluiaş 
subiect. La începutul anului 1685 Newton reuşi să demonstreze că o 
sferă formată din straturi omogene atrage un punct material exterior ca 
şi când întreaga sa masă ar fi concentrată în centrul sferei. 
Considerând planetele ca puncte materiale în care este concentrată 
întreaga lor masă, el putu enunţa legea atracţiei universale: două 
planete se atrag cu o forţă proporţională cu masele lor şi invers 
proporţională cu pătratul distanţei dintre ele. 

La 28 aprilie 1686, a fost prezentat în şedinţa Societăţii Regale 
manuscrisul (Cartea I) intitulat Philosophiae Naturalis Principia 
Mathematica. Prezentarea a stârnit entuziasmul membrilor Societăţii 
(cu excepţia lui Hooke care-şi revendica prioritatea ideii şi care nu-şi 
vedea numele ... menţionat), care au hotărât publicarea imediată a 
Principiilor, însărcinându-l pe Halley cu îngrijirea tipăririi. 

Cele trei Cărţi (ultima apărută în 1687) care constituie principiile 
matematice ale filosofiei naturale reprezintă unul dintre cele mai de 
seamă monumente ale gândirii omeneşti! 
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După modelul „Elementelor” lui Euclid, „Principia ...” lui Newton 
cuprinde trei secţiuni: primele două fiind dedicate mecanicii teoretice iar 
cea de-a treia – mecanicii cereşti (o încununare strălucită a rezultatelor 
obţinute de înaintaşii săi). În prima parte, după o introducere în care 
sunt date „Definiţii”, urmează cele „Trei Legi ale Mişcării”: „Legea 
Inerţiei” (starea de repaus este o continuare a stării de mişcare – cu 
acceleraţie nulă), „Ecuaţia mişcării” (forţa aplicată este egală cu 
produsul dintre masa şi acceleraţia corpului) şi „Principiul acţiunii şi 
reacţiunii” (evident). Cea de-a doua parte cuprinde teoria curgerii 
fluidelor, teoria despre rezistenţa mediului – contrară „teoriei 
vârtejurilor” a lui René Descartes. A treia parte – intitulată „Sistemul 
lumii” – cuprinde enunţul legilor atracţiei universale (care i-au asigurat, 
în cea mai mare parte, celebritatea), calculul – cu exactitate – a datelor 
echinocţiilor, explicarea producerii mareelor, prevederea teoretică a 
turtirii Pământului la poli etc. 

Lucrarea lui Newton descrie observaţiile care au stat la baza 
formulării acestor principii simple – considerate, astăzi, evidente – 
explicându-le de o manieră logică, din aproape în aproape. „Principia 
...” a deschis noi orizonturi „mecanicii clasice” fiind socotită, mai târziu, 
de către J.L. Lagrange (1736-1813), „... cea mai mare creaţie a minţii 
omeneşti”! 
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