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Isaac Newton 1642-1726Isaac Newton 1642-1726
● 25 XII 1642 Woolsthorpe-by-25 XII 1642 Woolsthorpe-by-

Colsterworth, LincolnshireColsterworth, Lincolnshire

● June 1661, Trinity College, CambridgeJune 1661, Trinity College, Cambridge

● Sierpień 1665 BA Sierpień 1665 BA 

● Czas zarazy 1665 -1667Czas zarazy 1665 -1667

● 1668 MA1668 MA

● 1669 Lucasian professor1669 Lucasian professor

● 1672 FRS1672 FRS

● 1664 1664 De motu corporum in gyrumDe motu corporum in gyrum

● 1687 1687 Philosophiae Naturalis Principia Philosophiae Naturalis Principia 
MathematicaMathematica

● 1704 1704 OpticksOpticks i inne pisma i inne pisma

● 1696 Mennica Królewska, Londyn1696 Mennica Królewska, Londyn

● 1696 leave of Mathematick’s1696 leave of Mathematick’s

● 1705 Tytuł szlachecki1705 Tytuł szlachecki

● 20 III 1726 Orbell, Londyn20 III 1726 Orbell, Londyn
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ScholiumScholium
● Uwagi dotyczące dat: W czasach Newtona Uwagi dotyczące dat: W czasach Newtona 

kalendarz obowiązujący w Anglii spóźniał się kalendarz obowiązujący w Anglii spóźniał się 
najpierw o 10, a potem o 11 dni w stosunku do najpierw o 10, a potem o 11 dni w stosunku do 
kalendarza europejskiego (w tym przyjętego w kalendarza europejskiego (w tym przyjętego w 
Polsce). Początek roku natomiast przypadał 25 Polsce). Początek roku natomiast przypadał 25 
marca. Zatem 20 dzień marca 1726 w Anglii to w marca. Zatem 20 dzień marca 1726 w Anglii to w 
Europie 31 marca, ale w 1727 roku.Europie 31 marca, ale w 1727 roku.

Ortografia: ...superscript characters, often a form Ortografia: ...superscript characters, often a form 
of contraction which may imply preceding omitted of contraction which may imply preceding omitted 
characters, as in wch for 'which'. Other common characters, as in wch for 'which'. Other common 
contractions of this type include yr for 'your' or contractions of this type include yr for 'your' or 
'yowr'; Sr for 'Sir' and Mr for 'Master'; wt or wth for 'yowr'; Sr for 'Sir' and Mr for 'Master'; wt or wth for 
'with' (and wthout for 'without'); maty for 'maiesty' 'with' (and wthout for 'without'); maty for 'maiesty' 
or maties for 'maiesties'; and words ending in -mt or maties for 'maiesties'; and words ending in -mt 
for '-ment', such as gouernemt for 'gouernement' for '-ment', such as gouernemt for 'gouernement' 
or parliamt for 'parliament'. There are many or parliamt for 'parliament'. There are many 
others, which to some degree may depend on the others, which to some degree may depend on the 
idiosyncrasies of the scribe; make sure that, idiosyncrasies of the scribe; make sure that, 
wherever possible, your expansions are consistent wherever possible, your expansions are consistent 
with the scribe's own orthographical habits (such with the scribe's own orthographical habits (such 
as expanding yor as 'yowr' when the scribe prefers as expanding yor as 'yowr' when the scribe prefers 
vocalic w to u)…vocalic w to u)…

W przypadku niejasności związanych z XVII/XVIII-W przypadku niejasności związanych z XVII/XVIII-
wieczną angielszczyzną proszę o pytania.wieczną angielszczyzną proszę o pytania.

● Podobnie jest z datą urodzin Newtona:Podobnie jest z datą urodzin Newtona:

25 grudnia 1642 według kalendarza wyspiarskiego25 grudnia 1642 według kalendarza wyspiarskiego

4 stycznia 1643 według kalenarza europejskiego4 stycznia 1643 według kalenarza europejskiego

● Często czyta się, że Newton urodził się w tym Często czyta się, że Newton urodził się w tym 
samym roku, w którym zmarł Galileusz. samym roku, w którym zmarł Galileusz. 
Sprawdźmy: według kalendarza gregoriańskiego Sprawdźmy: według kalendarza gregoriańskiego 
mamy: 4 stycznia 1643 (N) i 8 stycznia 1642 (G), mamy: 4 stycznia 1643 (N) i 8 stycznia 1642 (G), 
natomiast wg. kalendarza Juliańskiego mamy natomiast wg. kalendarza Juliańskiego mamy 
odpowiednio: 25 stycznia 1642 i 29 grudnia 1641. odpowiednio: 25 stycznia 1642 i 29 grudnia 1641. 



  

Pokoje Newtona. Widok mieszkania Pokoje Newtona. Widok mieszkania 
zajmowanego przez niego w Trinity College, zajmowanego przez niego w Trinity College, 
Cambridge. Jego pokoje znajdowały się na Cambridge. Jego pokoje znajdowały się na 
parterze między Wielką Bramą (Great Gate – parterze między Wielką Bramą (Great Gate – 
po lewej) i Kaplicą (Chapel – po prawej po lewej) i Kaplicą (Chapel – po prawej 
stronie ilustracji). Mały pokój przy Kaplicy był stronie ilustracji). Mały pokój przy Kaplicy był 
prawdopodobnie jego laboratorium prawdopodobnie jego laboratorium 
alchemicznym. Newton spędził prawie 40 lat alchemicznym. Newton spędził prawie 40 lat 
w Trinity College, najpierw na studiach, a w Trinity College, najpierw na studiach, a 
następnie jako profesor matematyki (katedra następnie jako profesor matematyki (katedra 
Lucasa). To tutaj napisał  Lucasa). To tutaj napisał  Philosophiae Philosophiae 
Naturalis Principia MathematicaNaturalis Principia Mathematica

Po prawej:  dom Newtona w Londynie przy Po prawej:  dom Newtona w Londynie przy 
St Martin’s Street 35. Zgodnie z księgami St Martin’s Street 35. Zgodnie z księgami 
czynszów mieszkał tam w latach 1711-1726czynszów mieszkał tam w latach 1711-1726



  

In the beginning of the year 1665 I found the Method of approximating series & the Rule for 
reducing any dignity of any Binomial into such a series. The same year in May I found the 
method of Tangents of Gregory & Slusius, & in November had the direct method of fluxions 
& the next year in January had the Theory of Colors & in May following I had entrance into 
the inverse method of fluxions. And the same year I began to think of gravity extending to 
the orb of the Moon & (having found out how to estimate the force with which a globe 
revolving within a sphere presses the surface of the sphere) from Keplers rule of the 
periodical times of the Planets being in sesquialterate proportion of their distances from the 
centers of their Orbs, I deduced that the forces which keep the Planets in their Orbs must 
be reciprocally as the squares of their distances from the centers about which they revolve: 
and thereby compared the force requisite to keep the Moon in her Orb with the force of 
gravity at the surface of the earth ... 

All this was in the two plague years of 1665 and 1666. For in those days I was in the prime 
of my age of invention & minded Mathematics & Philosophy more than at any time since.



  

In the year 1666 he retired again from Cambridge . . . to his mother in Lincolnshire & while he was musing in a garden it In the year 1666 he retired again from Cambridge . . . to his mother in Lincolnshire & while he was musing in a garden it 
came into his thought that the power of gravity (which brought an apple from a tree to the ground) was not limited to a came into his thought that the power of gravity (which brought an apple from a tree to the ground) was not limited to a 
certain distance from the earth, but that this power must extend much further than was usually thought. Why not as high certain distance from the earth, but that this power must extend much further than was usually thought. Why not as high 
as the Moon thought he to himself & that if so, that must inf uence her motion & perhaps retain her in her orbit, l̄uence her motion & perhaps retain her in her orbit, as the Moon thought he to himself & that if so, that must inf uence her motion & perhaps retain her in her orbit, l̄uence her motion & perhaps retain her in her orbit, 
whereupon he fell a-calculating what would be the effect of that supposition but being absent from his books & taking whereupon he fell a-calculating what would be the effect of that supposition but being absent from his books & taking 
the common estimate in use among Geographers and seamen before Norwood had measured the Earth, that 60 English the common estimate in use among Geographers and seamen before Norwood had measured the Earth, that 60 English 
miles were contained in one degree of latitude on the surface of the earth, his computation did not agree with his theory miles were contained in one degree of latitude on the surface of the earth, his computation did not agree with his theory 
& inclined him to entertain a notion that together with the force of gravity there might be a mixture of that force which & inclined him to entertain a notion that together with the force of gravity there might be a mixture of that force which 
the Moon would have if it was carried along in a vortex … (John Conduitt, członek Parlamentu, mąż siostrzenicy the Moon would have if it was carried along in a vortex … (John Conduitt, członek Parlamentu, mąż siostrzenicy 
Newtona).Newtona).  

● Ap.15. I din’d with him at his Lodgings alone, at Orbels buildings Kensington: His breakfast is of orange peel boiled in Ap.15. I din’d with him at his Lodgings alone, at Orbels buildings Kensington: His breakfast is of orange peel boiled in 
water  ... After dinner, the weather being warm we went into the garden and drank thea, under the shade of some apple water  ... After dinner, the weather being warm we went into the garden and drank thea, under the shade of some apple 
trees, only he and myself. Amidst other discourses, he told me that he was just in the same situation, as when formally trees, only he and myself. Amidst other discourses, he told me that he was just in the same situation, as when formally 
the notion of gravity came into his mind. It was occasion’d by the fall of an apple, as he sat in a contemplative mood. the notion of gravity came into his mind. It was occasion’d by the fall of an apple, as he sat in a contemplative mood. 
( William Stukley, 15 kwietnia 1725)( William Stukley, 15 kwietnia 1725)

●



  

● Isaac Barrow do p. Collinsa (1669)Isaac Barrow do p. Collinsa (1669)

A friend of mine here, that hath an excellent A friend of mine here, that hath an excellent 
genius to those things, brought me … some genius to those things, brought me … some 
papers… which I suppose will please youpapers… which I suppose will please you

I kilka dni późniejI kilka dni później

I am glad my friend’s paper gives you so much I am glad my friend’s paper gives you so much 
satisfaction; his name is Mr. Newton, a fellow of satisfaction; his name is Mr. Newton, a fellow of 
our College and very young (being  but the second our College and very young (being  but the second 
year Master of Arts), but of extraordinary genius year Master of Arts), but of extraordinary genius 
and proficiency in these thingsand proficiency in these things



  

Halley paid a visit to Newton, who later told Abraham De Moivre about the fateful meeting. According to De Moivre:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 In 1684 Dr Halley came to visit him at Cambridge. After they had been some time together, the Dr asked him what he thought 

The curve would be that would be described by the planets supposing the force of attraction towards the sun to be reciprocal 

to the square of their distance from it. Sir Isaac replied immediately that it would be an ellipse. The Doctor, struck with joy and 

amazement, asked him how he knew it. Why, saith he, I have calculated it. Whereupon  Dr Halley asked him for his calculation 

without any farther delay. Sir Isaac looked among his papers but could not find it, but he promised him to renew it and then to send 

it him…

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                           Z posiedzenia Królewskiego Towarzystwa

                                                                    28 kwietnia 1686

 



  

Manuskrypt najwazniejszego   Manuskrypt najwazniejszego   
      dzieła Newtona      dzieła Newtona

Manuskrypt Principiów został przedstawiony Manuskrypt Principiów został przedstawiony 
Królewskiemu Towarzystwu pod koniec kwietnia Królewskiemu Towarzystwu pod koniec kwietnia 
1686 roku. Nie obyło się bez kontrowersji. Hooke (jak 1686 roku. Nie obyło się bez kontrowersji. Hooke (jak 
zawsze) zgłosił zastrzeżenia co do autorstwa zawsze) zgłosił zastrzeżenia co do autorstwa 
idei  ,,odwrotnych kwadratów” w prawie grawitacji, co idei  ,,odwrotnych kwadratów” w prawie grawitacji, co 
opóźniło publikację. Co więcej, dowiedziawszy się o opóźniło publikację. Co więcej, dowiedziawszy się o 
pretensjach Hooke’a, Newton chciał wycofać druk pretensjach Hooke’a, Newton chciał wycofać druk 
trzeciej części swego dzieła. Halley, uratował trzeciej części swego dzieła. Halley, uratował 
sytuację, wykazując ogromny takt i dyplomatyczny sytuację, wykazując ogromny takt i dyplomatyczny 
zmysł. (Myślę, że Halley był pod wielkim wrażeniem zmysł. (Myślę, że Halley był pod wielkim wrażeniem 
geniuszu Newtona). Niestety Towarzystwo wydało geniuszu Newtona). Niestety Towarzystwo wydało 
prawie wszystkie swoje fundusze na dziełoprawie wszystkie swoje fundusze na dzieło  De  De 
Historia Piscium (Historia ryb). Historia Piscium (Historia ryb). Pamiętajmy, że to Pamiętajmy, że to 
właśnie Halley opłacił druk właśnie Halley opłacił druk PrincipiówPrincipiów.  Królewskie .  Królewskie 
Towarzystwo – nie mając pieniędzy – opłaciło Towarzystwo – nie mając pieniędzy – opłaciło 
Halleya, przekazując mu niesprzedane egzemplarze Halleya, przekazując mu niesprzedane egzemplarze 
Historii rybHistorii ryb. Można powiedzieć, że się nie obłowił.. Można powiedzieć, że się nie obłowił.

Principia Principia (pierwsze wydanie(pierwsze wydanie) ) zostały wydane w zostały wydane w 
nakładzie 250-500 egzemplarzy. nakładzie 250-500 egzemplarzy. 



  

Philosophiae Naturalis Principia MathematicaPhilosophiae Naturalis Principia Mathematica

Now, you approve of the Character and Paper, I Now, you approve of the Character and Paper, I 
will push on the Edition Vigorously…will push on the Edition Vigorously…

  I am Sr I am Sr 

  Your most affectionate and humble servant,             Your most affectionate and humble servant,             
                                   E. Halley                                   E. Halley

Wszystko skończyło się dobrze i Newton napisał Wszystko skończyło się dobrze i Newton napisał 
przedmowę 8 maja 1686r. przedmowę 8 maja 1686r. 

Dabam Cantabrigiae, e Collegio S. Trinitatis,               Dabam Cantabrigiae, e Collegio S. Trinitatis,               
  Maii 8, 1686                                                                        Maii 8, 1686                                                                      
                                      IS. NEWTON                                      IS. NEWTON

I must again beg you not to let your resentments I must again beg you not to let your resentments 
run so highly as to deprive us of your third book, run so highly as to deprive us of your third book, 
wherein the applications  of your Mathematicall wherein the applications  of your Mathematicall 
doctrine to the Theory of Comets, and severall doctrine to the Theory of Comets, and severall 
curious Experiments  which, as I guess by what you curious Experiments  which, as I guess by what you 
write, ought to compose it ...write, ought to compose it ...



  

Struktura Struktura ZasadZasad
● Wstęp Wstęp Praefatio ad lectoremPraefatio ad lectorem

● Poemat HalleyaPoemat Halleya

● DefinicjeDefinicje

● AksjomatyAksjomaty

● ScholiumScholium (Objaśnienia) (Objaśnienia)

● Księga I (Księga I (De motu corporum liber primusDe motu corporum liber primus,  ,  
O ruchu ciał księga pierwsza)O ruchu ciał księga pierwsza)

● Księga 2 (Księga 2 (De motu corporum liber De motu corporum liber 
secundussecundus, O ruchu ciał księga druga), O ruchu ciał księga druga)

● Księga 3 (Księga 3 (De mundi systemate liber De mundi systemate liber 
tertiustertius, O systemie świata księga trzecia), O systemie świata księga trzecia)

● Scholium generaleScholium generale (Objaśnienia ogólne (Objaśnienia ogólne))



  

Newton definiuje w Principiach absolutną przestrzeń i absolutny czas: 
●Absolutna przestrzeń w swojej własnej istocie, bez związku z czymkolwiek zewnętrznym, 
pozostaje zawsze podobna i nieporuszona.
●Absolutny czas, prawdziwy i matematyczny, w swojej własnej istocie i przez swą naturę płynie 
równomiernie, bez związku z czymkolwiek zewnętrznym i inaczej nazywa się trwaniem

Lex I: Corpus omne perseverare in statu suo quiescendi vel movendi uniformiter in 
directum, nisi quatenus a viribus impressis cogitur statum illum mutare
(Prawo I: Każde ciało trwa w swym stanie spoczynku lub ruchu prostoliniowego i 
jednostajnego, jeśli siły przyłożone nie zmuszają go do zmiany tego stanu)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lex II: Mutationem motus proportionalem esse vi motrici impressae, & fieri secundum 
lineam rectam qua vis illa imprimitur.
(Prawo II: Zmiana ruchu jest proporcjonalna do przyłożonej siły poruszajacej i 
odbywa się w kierunku prostej , wzdłuż której siła jest przyłożona)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lex III: Actioni contrariam semper & aequalem esse reactionem: sive corporum duorum 
actiones in se mutuo semper esse aequales & in partes contrarias dirigi.
(Prawo III: Względem każdego działania istnieje przeciwdziałanie skierowane 
przeciwnie i równe, tj. wzajemne działania dwóch ciał są zawsze równe sobie i 
skierowane przeciwnie)



  

Co się tyczy przyczyny przypływów 
morskich, którą podaje p. Newton, to wcale 
się na nią nie zgadzam, ani też na 
wszystkie inne jego teorje, które buduje na 
prawie przyciągania; to prawo wydaje mi się 
niedorzecznem… I dziwiłem się nieraz jak 
mógł p. Newton zadać sobie tyle mozołu, 
wykonać tyle trudnych badań i rachunków, 
które żadnej innej podstawy nie mają, jak 
tylko to prawo przyciagania.

1690, p. Huyghens do p. Leibniza

Rysunek po prawej (czasami) wykorzystywany jest 
jako przykład niezbyt poważnego traktowania 
prawa grawitacji przez współczesnych. Nie jest to 
do końca prawda. Pojawia się on jako ilustracja 
satyrycznego artykułu o typach ‘psychologicznych’ 
opublikowanego w miesięczniku londyńskim ok. 40 
lat po śmierci Newtona. (uzup.) 



  



  

● Konstrukcje geometryczne Newtona w Konstrukcje geometryczne Newtona w PrincipiachPrincipiach  
dowodzą jego niebywałej maestrii. Świadczy o tym dowodzą jego niebywałej maestrii. Świadczy o tym 
choćby ten uroczy dowód słuszności II prawa Keplera choćby ten uroczy dowód słuszności II prawa Keplera 
dla poruszajacego się ciała, na które działa siła dla poruszajacego się ciała, na które działa siła 
centralna. Jak wiemy prawo to jest słuszne dla ruchu centralna. Jak wiemy prawo to jest słuszne dla ruchu 
prostoliniowego, ze stałą prędkością względem ustalo-prostoliniowego, ze stałą prędkością względem ustalo-
nego (spoczywającego w inercjalnym układzie nego (spoczywającego w inercjalnym układzie 
odniesienia ) punktu.odniesienia ) punktu.

● Przeanalizujmy rysunek  z Przeanalizujmy rysunek  z ZasadZasad. Niech S oznacza . Niech S oznacza 
centrum. Gdyby nie działały żadne siły, planeta centrum. Gdyby nie działały żadne siły, planeta 
poruszałaby się ruchem jednostajnym i prostoliniowym poruszałaby się ruchem jednostajnym i prostoliniowym 
z A do B (w czasie dt), a potem do c (również w czasie z A do B (w czasie dt), a potem do c (również w czasie 
dt).  Przyjmijmy, że w punkcie B działa na nią impuls dt).  Przyjmijmy, że w punkcie B działa na nią impuls 
siły przyciągającej w kierunku centrum S, co siły przyciągającej w kierunku centrum S, co 
modyfikuje jej ruch. Istotnie, teraz planeta w czasie dt modyfikuje jej ruch. Istotnie, teraz planeta w czasie dt 
pokona drogę BC. Newton pokazuje, najpierw, że pola pokona drogę BC. Newton pokazuje, najpierw, że pola 
trójkątów SAB i SBc są takie same (co jest oczy-trójkątów SAB i SBc są takie same (co jest oczy-
wiste), a następnie dowodzi, że pola trójkątów SAB i wiste), a następnie dowodzi, że pola trójkątów SAB i 
SBC są identyczne. SBC są identyczne. 

Istotnie, z rysunku mamy równość pól trójkątów SCc i Istotnie, z rysunku mamy równość pól trójkątów SCc i 
CcB. Rozważmy teraz pole figury SBcC. Pole to CcB. Rozważmy teraz pole figury SBcC. Pole to 
można  przedstawić jako sumę pól trójkątów:można  przedstawić jako sumę pól trójkątów:

SBC + CcB lub SBc + SCc,SBC + CcB lub SBc + SCc,

ale ponieważ pola CcB i SCc są równe, dowodzi to ale ponieważ pola CcB i SCc są równe, dowodzi to 
równości pól SBC i SBc,  a ponieważ pola trójkątów równości pól SBC i SBc,  a ponieważ pola trójkątów 
SAB i ABc są równe, dowodzi to równości pól SAB i SAB i ABc są równe, dowodzi to równości pól SAB i 
SBc. Teraz możemy tę konstrukcję powtórzyć dla na-SBc. Teraz możemy tę konstrukcję powtórzyć dla na-
stępnych impulsów siły.stępnych impulsów siły.

Następnie Newton skraca interwały czasowe, w taki Następnie Newton skraca interwały czasowe, w taki 
sposób, że może myśleć o sile centralnej działającej w sposób, że może myśleć o sile centralnej działającej w 
sposób ciągłysposób ciągły

● Po lewej, rysunek ze strony 37 pierwszego wydania Po lewej, rysunek ze strony 37 pierwszego wydania 
ZasadZasad. . 



  

Kwestia pierwszeństwaKwestia pierwszeństwa

● Jak już wspomnielismy Robert Hooke często Jak już wspomnielismy Robert Hooke często 
podnosił kwestię pierwszeństwa w odkryciu podnosił kwestię pierwszeństwa w odkryciu 
prawa prawa odwrotnych kwadratów. odwrotnych kwadratów. Nie ma Nie ma 
wątpliwości , że Newton myślał o tym w latach wątpliwości , że Newton myślał o tym w latach 
zarazy  (i wykonał kilka rachunków). Mamy na to zarazy  (i wykonał kilka rachunków). Mamy na to 
kilka wiarygodnych relacji (W. Wiston, H. kilka wiarygodnych relacji (W. Wiston, H. 
Pemberton, W. Stuckeley i sam Newton) . Co Pemberton, W. Stuckeley i sam Newton) . Co 
więcej, jest też relacja Davida Gregory’ego, który więcej, jest też relacja Davida Gregory’ego, który 
odwiedził Newtona w 1694. odwiedził Newtona w 1694. 

● I saw a manuscript [written] before 1669 (the year I saw a manuscript [written] before 1669 (the year 
when its author Mr Newton was made Lucasian when its author Mr Newton was made Lucasian 
Professor of Mathematics) where all the foundations of Professor of Mathematics) where all the foundations of 
his philosophy are laid: namely the gravity of the Moon his philosophy are laid: namely the gravity of the Moon 
to the Earth and of the planets to the Sun. And in fact to the Earth and of the planets to the Sun. And in fact 
all these even then are subjected to calculation…all these even then are subjected to calculation…

                                                                                David GregoryDavid Gregory

Kwestia pierwszeństwa odkrycia rachnuku
różniczkowego i całkowego również została 
rozstrzygnięta na korzyść Newtona. Leibniz
był wielkim matematykiem, ale to Newton był 
pierwszy! 



  

Nie wiem jakie wyobrażenie ma o mnie świat, lecz sam 
sobie wydaję się jedynie chłopcem biegającym po 
brzegu morza i bawiącym się znajdowaniem tu i tam 
gładszych niż zwykle kamyków i piękniejszych niż 
zwykle muszli, podczas gdy ogromny ocean prawdy 
leży cały niezbadany przede mną.

He’s life path across the earth’s surface covered barely 
150 miles: from a hamlet of rural Lincolnshire southward to 
the university town of Cambridge and thence to London.

Newton never played at the seashore, boy or man […] 
lived in an island nation and explained how the moon and 
sun tug at the seas to create tides, but he probably never 
set eyes on the ocean. He undestood the sea by 
abstraction and computation. (James Gleick)

Na mapie zazanczyłem Woolsthorpe (niedaleko miasta 
Grantham, w którym chodził do szkoły).  Cambridge jest na 
południowy wschod. Po rezygnacji z profesury w 
Cambridge mieszkał w Londynie.  
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