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ИСАК ЊУТН ( 1642-1727) 

,,Светот беше обвиткан со густа темнина,природата и природните закони лежеле скриени во ноќта: Бог 

рекол: ,,Нека биде Њутн!”, и сé се осветлило!!! 

О, смртници, радувајте се што меѓу вас живеел таков украс на човековиот род! 

од епиграмот за Исак Њутн oд АЛЕКСАНДАР ПОУП 



ЧОВЕШТВОТО МУ ОДДАВА ПОЧИТ 

Њутновото дело е сведок за еден генијален човек, кој трасирал нови патишта за 

човештвото во областа на физиката и математиката, кој со своите откритија покажал дека 

природата има тајни, но дека човекот може да ги открива. Затоа и неговото име е постојано 

присутно во научните институции, во училиштата и во секојдневната практика. Напишани се 

огромен број студии за него и неговата работа. Човештвото му се заблагодарува, спомнувајќи го 

неговото име:. 

,, Не знам како му изгледам на светот, но себеси си изгледам како дете кое игра на морскиот 

брег и ужива кога од време на време, ќе пронајде камче или школка , поразлично од обичните, 

додека големиот океан на вистината стои пред мене неиспитан.” 

,, Да се објасни природата е претешка задача за еден човек или дури и за едно време. Многу 

подобро е да се направи малку, но добро, а преостанатото да се препушти на друѓуте кои 

доаѓаат по вас.” 

Веднаш по завршувањето на колеџот е примен на истиот како предавач (Лукасов професор) 

во 1669. Еднаш неделно предавал аритметика, астрономија, геометрија, оптика или некој друг 

математички предмет. Претходно имал време темелно да ги проучи делата на Евклид, Архимед и 

многу други математичари. Се занимавал со астрономски, физички и хемиски експерименти. Тоа е 

време кога Њутн постепено созрева во самостоен и оригинален научник и воедно најплоден 

период во неговиот живот, бидејќи токлу тогаш кај него се јавиле идеите кои ке претставуваат 

основа за сите понатамошни откритија. Покрај веќе познатата идеа за биномната формула, тогаш 

ги поставува темелите и на диференцијалното и интегралното сметање, идејата за гравитацијата, 

како и работата во оптиката.  

,, Најдобар и најсигурен начин за испитување на природата е откривањето и утврдувањето 

на особеностите на појавите по експериментален пат, додека хипотезите за нивното 

потекло може да дојдат дури на второто место... и треба да се покоруваат на природата на 

тие појави”. 

,,МАТЕМАТИЧКИ ПРИНЦИПИ НА ПРИРОДНАТА ФИЛОЗОФИЈА”(PHILOSOPHIAE 

NATURALIS PRINCIPIA MATEMATICA) 

 

Ова дело се смета за едно од најзначајните дела на Њутн. Тој 5 години интензивно работи 

на ова дело, за тоа време речиси воопшто не излегува од својата соба, јаде брзо и стоејќи, спие 

најмногу 4-5 часа дневно и секој момент што не е посветен на работата тој го смета за изгубен.    



Спрема единственото мислење на научниците, во историјата на природните науки немало 

поголем настан од појавата на Њутновите Принципи. Во нив, земајќи ги за основа аксиомите за 

движење, сега познати како три Њутнови закони и законот за општата гравитација, Њутн чисто 

математички ги објаснува сите основни закони и појави на механиката на небесните тела и 

Земјата , кои дотогаш биле познати. Тоа се: законите за движење на точка и цврсто тело, 

Кеплеровите закони за движење на планетите, законот за движење на Месечината, појавите на 

плима и осека, обликот на орбитите и кометите, а ги поставува и основите на хидродинамиката. 

Њутн прв покажал дека е можно опфаќање на комплетниот механизам на појавите во светот , од 

ротација на ѕвездите до движење на атомите, од единствено рамниште. Дури и Ајнштајновата 

релативистичка и квантна механика укажува дека Њутновиот модел на механиката на солиден 

начин ги толкува механичките процеси во микро светот, во кој брзините се релативно мали во 

однос на брзината на светлината. Њутновиот модел е специјален случај на моделот на 

релативистичката механика, која е попогодна за толкување на механичките процеси во макро 

светот, во кој се јавуваат огромни брзини блиски на брзината на светлината.  

За создавање на таков систем на уредност на светот, во тоа време не постои 

соодветен математички апарат. Затоа, на почетокот на своите Принципи, Њутн гради нова 

математичка теорија - ТЕОРИЈА НА ГРАНИЦИ. 

Поимите од геометријата и анализата ги формулира со термини од механиката. Со 

термините од механиката ги формулира и двете основни проблеми на кои може да се сведат сите 

задачи од анализата. Имено: ако е даден опишаниот пат во просторот, да се најде брзината на 

движењето и обратниот проблем. Математичките големини не ги разгледува како составени од 

делови, туку како формирани со непрекинато движење. Линиите за него се создадени со 

непрекинато движење на точка, површините со непрекинато движење на линија, телата со 

непрекинато движење на површината. Смета дека големините кои во исто време растат, се 

поголеми или помали, според тоа дали растат со поголема или помала брзина. Значи, големините 

ги одредува според брзината на менување на растењето, нарекувајќи ги флуксии, брзините на оние 

движења, т.е. растења, додека настанатите големини ги нарекува флуенти. 

Во сите Њутнови дела се гледа неговата генијалност, интуиција, способноста за 

воопштување на знаењата, меѓутоа ова дело е круна на физичката наука на седумнаесеттиот 

век и веројатно најголем настан во историјата на природните науки. Со својата способност за 

систематизирање на постојните знаења и со проникливост да ги поврзе помеѓу себе, а при тоа да 

им даде и цврста математичка подлога, Њутн ги поставил основите на целовкупната наука до 

денешно време. Самото дело ПРИНЦИПИ се состои од 3 дела. Првите два дела се под наслов ,, ЗА 

ДВИЖЕЊЕТО НА ТЕЛАТА”( De motu corporum) и се однесуваат на законите за движењето на 

телата, а третиот дел, под наслов ,, ЗА СИСТЕМОТ НА СВЕТОТ”(De sistemate mundi) е посветен 

на гравитацијата. 

,, Ако гледав подалеку од другите, тоа е само заради фактот што стоев на плеќите на 

гигантите”! 

,, Јас можам да го пресметам движењето на боженствените тела, но не можам да ја 

пресмтетам човечката лудост” 

 

 



Епитафот на надгробниот споменик на Исак Њутн 

 
,,Овде почива Исак Њутн, 

Кој скоро со божествена сила на својот ум, 
Прв ги објаснил со помош на својот математички метод, 

Движењата и формите на планетите, 
Патеките на кометите, приливот и одливот на океанот, 
Тој прв ја испитал разновидноста на светлинските зраци, 

и особеноста на боите што произлегува од неа, 
А за кои, до тоа време, никој дури и не се посомневал, 

Нека смртниците се радуват што меѓу нив 
живеел еден таков украс на човечкиот род”. 

 

ЊУТН И МАТЕМАТИКАТА 

,,За Њутн природата е отворена книга, чии букви тој ги чита без напор”! 

- Алберт Ајнштајн 

Веќе е добро познато дека Њутн е пред сè физичар, но тој истовремено има природна 

наклонетост кон математиката, па поради потребите на физиката, посебно за опишување на 

движењата на телата, тој дава и голем придонес на полето на математиката. Кога само неговите 

заслуги во математиката би се зеле во обѕир, тоа веќе би било доволно за достојно место во 

науката. 

Тој напишал повеќе дела од математиката:,,За анализата на бескрајните редови со помош 

наравенки( De Analysi per aequationes numero terminorum infinitas) “, напишано во 1669 година во 

вид на мемоар, а издадено во 1771: ,,За методот на редови и флуксии “( De methodis seriorum et 

fluxionum), напишано во 1680, а објавено во 1736год. во склоп на Њутновите посмртни дела; ,,За 

квадратурата на кривите (De quadratura curvarum) “ и ,,За класификација на кривите од трет ред”( 

Enumeratio linearum teretti ordinis), објавени како мемоари во книгата ОПТИКА во 1704год. 

Интересно е и делото ,,Универзалната аритметика” ( Arithmetica universalis), која произлегува од 

предавањата по математика одржани во Кембриџ и во која се изложени тогашните знаења од оваа 

област, а пред сè анализата на броевите ( позитивни и негативни) и алгебарските равенки и 

нивните решенија. 

Првите знаења од математиката , Њутн ги стекнува самостојно, проучувајќи ги Евклидовата 

и Декартовата геометрија, но неговото математичко созревање и првите иновации во оваа област 

се совпаѓаат со времето кога Њутн е асистент кај професорот Бароу. Особено е значаен периодот 

од 1665-1666 година кога поради чумата го напушта Кембриџ и во спокојството на својот дом ги 

поставил темелите на целата своја подоцнежна работа и на полето на физиката и математиката. 

Њутновите оригинални идеи во физиката, а особено во механиката и оптиката барале соодветна 

математичка подлога, нови методи за пресметување, пред сè анализа на бесконечно малите 

величини, врз која Њутн ги развива методите на диференцијално и интегрално сметање. Затоа 

Њутн заедно со Лајбниц, се смета за основоположник на овие методи, кои станале основа на 

современата математика. 



ПРОНАОЃАЊЕТО НА КАЛКУЛУСОТ 

Долго време во науката се воделе битки за тоа кој е пронаоѓачот на калкулусот. Во тоа 

време Њутн и Лајбниц биле двајца професори на многу познати универзитетиво Европа. 

Навистина е неверојатно да се верува дека и обајцата дошле до една иста идеа во исто време. 

Расправата за авторството која следела била одбележана со лоша волја, завист и нечисти 

подметнувања. За разлика од една расправа во ренесансата, никој од учесниците не претрпел 

физички повреди ама нивната репутација била извалкана. Не е познато кога точно се запознале, но 

првата комуникација меѓу нив започнала кога Лајбниц му испратил писмо на еден од 

соработниците на Њутн, Олденбург.Во писмото, тој се интересирал за развитокот на англиската 

математика и воедно за новите резултати. Следната година, Лајбниц повторно испратил писмо 

Олденбург барајќи повеќе резултати. Наскоро, Њутн му напишал две писма на Олденбург за 

својата работа и побарал да му бидат испратени на Лајбниц.Така и било. Еpistola prior ги содржела 

резултатите од биномната теорема, сумација на редовите и ознака за постоење на некаков ,,метод”. 

Epistola Posterior содржела расправа за бесконечни низи, намерно била прекината на местото на 

кое требало да следи објаснувањето на мистериозниот ,, метод”. Тука Њутн за прв пат употребил 

анаграм, за да ја зачува тајната, шифрата гласела: 6accdoe13eff7i3l9n4o4grr4s8t12vx, се сметало 

дека е шифрирана информаација за ,,методот”. Во тој период шифрирањето податоци било многу 

популарно. Тогашните научници не биле како денешните веднаш да го откриваат трудот , па да 

чекаат коментари од колегите, туку тие ги криеле откритијата само за себе и сакале да ги 

искористат во понатамошните откритија. Овој анаграм била причината да се обвини Лајбниц дека 

го дешифрирал и го украл Њутновото откритие. Инаку обвинението немало смисла, бидејќи никој 

не би криел нешто бажно во анаграм од 30 бајти. Шифрираната порака гласела: ,,Ако дадената 

равенка содржи флуентни величини, треба да се најде флуксијата и обратно”. Во октомври 1676 

год. Лајбниц престојувал во Лондон, кадешто имал шанса да се запознае со делото на Њутн. Го 

проучувал делото De analyst, единствено во кое се споменувало равенката на флуксија. А во тоа 

врем, сеуште ништо не било објавено. После неколку години Лајбниц во едно списание објавил 

статија за правилата за диференцирање, а неколу години подоцна и за интегралите. Наскоро пак, 

посмртно ке бидат објавени делата на Њутн. Инаку , двајцата великани биле во добро односи. Во 

второто издание на ПРИНЦИПИТЕ , Њутн ќе напише дека Лајбниц открил резултати кои едвај се 

разликувале од неговите. Така почнала војната. На едната страна гигантот Њутн со подршка на 

Тринити колеџот и милион адвокати на своја страна, а на друга страна аматерот Лајбниц, кој бил 

потполно сам. Наскоро се замешале и многу познати математичари, секој воден од своите 

интереси. Лајбниц бил револтиран од оваа ,,драма”. Решил да реагира, па поднел протестно писмо 

до Кралското друштво. Сеуште не е јасно како можел овој паметен човек да направи таква 

глупост. Низ целиот свет било познато дека во Кралското друштво членувале Њутнови пријатели. 

Пресудата ниту во еден момент не била пред сомнение. Таа гласела: ,, Дека диференцијалниот 

метод е едно исто со методот на флуксии, со исклучок на името и начинот на означување, 

господинот Лајбниц ги нарекува тие величини диференции, додека господинот Њутн - флуксии, а 

Лајбниц ги означува со d, за разлика од Њутн кој таа ознака не ја користи . Затоа ние сметаме 

дека главното прашање не е кој ги измислил овој или оној метод, туку кој прв го измислил 

методот... И од тие причини ние го признаваме г. Њутн за прв пронаоѓач... 

Така завршила плејадата двоумици. На што одлично одговара една латинска поговорка. ,, 

Римјаните прозбореа, случајот е затворен.” 

 

 


