
Isaacen bulegoko atea jotzean, Edmon-
dek ez zekien oso ongi zer espero

behar zuen. Sekula ez zioten elkarri esku-
titzik ere idatzi, eta behin bakarrik ikusi
zuten elkar, Londresen. Areago, Edmon-
dek Hooke jaunarekin zuen harremana
ezaguna zen, eta ezin esan Isaacek gizon
hura oso begiko zuenik. Baina erantzun
baten bila zebilen Edmond, eta esperan-
tza zuen Newton irakasleak argibideren
bat emango ote zion.

Litekeena da bisita huraxe izatea Ed-
mond Halley astronomo ingelesak zien-
tziari egin dion ekarpenik handiena,
nahiz eta haren izena kometa famatua-
ren bidez iritsi zaigun. Ez zuen berak aur-
kitu; baina berak 1682an ikusitako kome-
ta hura beste batzuek 1456an, 1531n eta
1607an ikusitako hura bera zela kontura-
tu zen. Eta izena ere ez zion berak eman.
Ez zen Halley kometa bihurtu 1758ra arte;
ordurako 16 urte zeramatzan hilik Ed-
mondek.

Askoz gauza gehiago ere egin zituen: itsa-
sontziko kapitaina izan zen, kartografoa,
Oxford Unibertsitateko geometria-irakas-
lea eta errege-astronomoa. Urpekaritza-
rako kanpaia asmatu zuen, magnetis-
moari buruz idatzi zuen, eta baita mareei,
planeten mugimenduei eta opioaren
efektuei buruz ere.

Hain zuzen ere, planeten mugimenduek
eraman zuten Halley Newtonengana; pla-
neten mugimenduek eta, hilabete batzuk
lehenago, afari batean izandako solasal-
diak. Garaiko beste bi pertsonaia ospetsu
zituen mahaikide Halleyk 1684aren ha-
sierako afari hartan: Robert Hooke, zelula
lehenengoz deskribatu zuen gizona, eta
Christopher Wren, arkitekto entzutetsu
baino lehen astronomo izan zena —Lon-
dresko St Paul’s katedralaren egilea—.

Planetek Eguzkiaren inguruan egiten zu-
ten ibilbidearen gaia atera zen afarian.
Garai hartarako bazekiten eliptikoa zela
ibilbidea, baina ez zekiten zergatik. Bazi-
tuzten susmo batzuk ere; uste zuten pla-
netetatik Eguzkira zegoen distantziaren
karratuan zegoela gakoa, baina ez ziren
gai hori frogatzeko. Hala, desafioa jarri

zien Wrenek beste bi lagunei: 40 txeline-
ko balioa (garaiko aste pare bateko solda-
ta) zuen liburu bat hurrengo bi hilabetee-
tan soluzioa aurkitzen zuenarentzat.

Hookek besteren ideiak bere egitearen
fama zuen, eta ezin esan umiltasuna ze-
nik haren bertute handiena. Berehala
esan zuen soluzioa aurkitu zuela. Baina
denbora batez ezkutuan gordetzea eraba-
ki zuen; hala, soluzioa aurkitzen saiatzen
ziren guztiek gehiago estimatuko omen
zuten aurkikuntza haren balioa.

Pasatu ziren bi hilabeteak, eta Hookek isi-
lik jarraitu zuen. Halleyk, berriz, buru-be-
larri jarraitu zuen soluzioa aurkitu
nahian. Azkenean, Cambridgera joan, eta
Isaac Newton irakasleari laguntza eska-
tzea bururatu zitzaion arte. Eta han ze-
goen, aurretik hitzordurik jarri gabe, eta
Newtonengandik zer espero zuen oso
ondo jakin gabe, zientziaren historiako
topaketarik garrantzitsuenetako baten
aurrean.

Halleyren zorionerako, atsegin handiz
hartu zuen Newtonek astronomoaren bi-
sita. Newtonen konfiantzako lagun
Abraham DeMoivre-k gerora kontatuta-
koari esker dakigu han gertatutakoaren
berri. Hamaika konturi buruz solasean
aritu ostean, Halleyk galdetu zion, azke-
nean, zein kurba egingo ote zuketen pla-
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netek suposatuz gero Eguzkiaren eta pla-
neten arteko erakarpen-indarra haien
distantziaren karratuarekiko alderantziz-
koa zela.

Sir Isaac Newtonek ez zuen asko pentsa-
tu beharrik izan, berehala erantzun zion:
elipsea. Halley gazteak, pozez zoratzen
eta zur eta lur, nola zekien galdetu zion.
“Kalkulatu dudalako”, Newtonen eran-
tzuna. Halley doktoreak mesedez eskatu
zion erakusteko kalkulu haiek. Newton
bere paperen artean bila hasi zen; alfe-
rrik, ez zituen kalkulu haiek aurkitu. Az-
kenean, berriz egingo zituela agindu zion
Halleyri, eta bidaliko zizkiola Londresera.

Hiru hilabetez itxaron behar izan zuen,
baina Newtonek ez zeukan ahaztuta.
Hiru hilabete haietan gai horren inguruko
9 orriko lan bat idatzi zuen: De Motu Cor-
porum in Gyrum. Halleyk berehala ulertu
zuen lan haren balioa, eta argitaratu
beharra zegoela ikusi zuen.

De Motu lana argitaratzeko Newton kon-
bentzitzeko lanetan zebilela —Newtonek
ez baitzion inoiz garrantzi handirik eman
lanak argitaratzeari—, 1685eko urtarri-
lean, honela idatzi zion Newtonek: “orain
gai honekin nabilenez, gustatuko litzai-
dake, ezer argitaratu baino lehen, gaiaren
sakoneraino iristea”.

Eta bi urteren buruan argitaratu zuen Phi-
losophiae Naturalis Principia Matematica, edo
Principia soilik gisa ezagutzen den lan os-
petsua; askoren ustez, inoiz idatzi den
zientzia-lanik handiena. “Inoiz ez da giza-
banako bat jainkoetara hainbeste hurbil-
du” aitortu zuen Halleyk berak. Uniber-
tsoko gorputzen orbitak matematikoki
azaltzeaz gain, gorputz haiek mugimen-
duan jartzen dituen indarra ere identifika-
tu zuen: grabitatea. Lan hartan bildu zi-
tuen Newtonek mugimenduaren bere hiru
legeak eta grabitazio unibertsalaren legea.

Baina Principia argitaratzeko bidean ere
ezinbestekoak izan ziren Halleyren aha-
leginak. Esaterako, lana bukatzear zegoe-
nean, Hookerekin eztabaida sutsu batean
sartu zen. Eztabaidaren muina zen, hain
zuzen ere, nork frogatu zuen lehenago al-
derantzizko karratuaren legea. Eztabaida
haren ondorioz, Newtonek uko egin zion
bere obraren hirugarren liburuki erabaki-
garria argitaratzeari. Halleyren bitarteka-

ritza diplomatikoa eta lausengu-dosi
handiak behar izan ziren Newtoni hiru-
garren liburukia ateratzeko.

Eta ez zen hura izan arazo bakarra. Hasie-
ran Royal Societyk lana argitaratzeko
konpromisoa hartu bazuen ere, azkenean
atzera egin zuen, zailtasun ekonomikoak
zirela eta. Porrot ekonomiko handi bat
izan berri zuen, The History of Fishes libu-
ruarekin, eta susmoa zuten printzipio
matematikoei buruzko liburu batek ere
ez ote zuen arrakasta handirik izango.

Azkenean, Halleyk berak ordaindu zuen,
dirua batere soberan ez izanik ere, lan ha-
ren argitaratzea. Newtonek, ohi zuen mo-
duan, ez zuen sosik jarri. Gainera, Halley
Royal Societyn lanean hasi berria zen ga-
rai hartarako, eta, aurrekoa gutxi balitz,
agindutako soldata ezingo ziotela ordain-
du esan zioten. The History of Fishes-en
aleekin ordaindu zioten dirutan ordaindu
beharrean.•
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