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Жене у историји астрономије 

Вера Прокић 

 Гимназија „Светозар Марковић“, Ниш, Србија 

Апстракт. У раду су описане жене које су дале посебан допринос развоју астрономије. 
Приказани су детаљи из њихових живота, њихови научни доприноси, награде и признања. 
Осим Каролине Хершел и Марије Мичел, у раду ће бити речи о женама-астрономима, које 
су у Харварду често називане „Пикерингов харем“ или „Пикерингове рачунаљке“: 
Вилијамина Флеминг, Антонија Маури, Хенријета Левит, Ени Кенонs и Сесилија Пејн. У 20. 
веку астрономија је широм отворила врата женама, посебно у САД, где је до Другог светског 
рата њих десетак одбранило докторате из ове области. Међутим, без обзира на дугу 
традицију жена у астрономији, чувене опсерваторије су им тек шездесетих година 20. века 
дозволиле рад. 

Кључне речи: историја астрономије, жене у науци, каталог звезда. 

УВОД 

Прва научна друштва и академије наука оснивају се у 17. и 18. веку у Европи. Такође у 
Америци се оснива Америчко филозофско друштво (1743) и Национална академија наука 
(1863). Образовање жена у математици и физици, као и званично бављење астрономијом, 
омогућено је оснивањем Краљичиног колеџа (1848) у Кемsбриџу, као и Бедфорд колеџа 
(1849) у Лондону. Краљевско астрономско друштво у Лондону дозволило је женама да 
присуствују предавањима у просторијама Друштва 1835. а тек је 1916. прва жена-Мери 
Браг1 примљена за редовног члана Друштва. Пре ње, прве почасне чланице Краљевског 
друштва биле су Каролина Хершел и Мери Самервил [1, 2]. 

Каролина Хершел рођена је 16. марта 1750. године у немачком граду Хановеру. 
Напустила је каријеру оперске певачице и придружила се својој браћи Вилијаму и 
Александру у астрономским истраживањима у Лондону. Каролина и Вилијам Хершел су 
радили на изради мапе свих небеских објеката. Вилијам је 1781. године открио планету 
Уран и тада је именован Краљевским астрономом. Након братове смрти 1822. године 
Каролина Хершел је наставила његов рад на склапању каталога од 2500 маглина и звезда 
које су заједно посматрали. За тај каталог је 1828. године добила златну медаљу 
Краљевског астрономског друштва. Умрла је 09. јануара 1848. године [3]. 

Мери Самервил (1780-1872) се бавила астрофизиком, теоријом комплексних бројева, 
физичком географијом, проучавала је спектре звезда и електромагнетне ефекте соларних 
ветрова. Она је прва изнела претпоставку да постоји неоткривена планета одговорна за 
неправилност у Урановој орбити, што је навело Џона Адамса, британског математичара и 
астронома да открије планету Нептун. 

                                                                 
1 Мери Браг је била удата за астронома Виљема Хајгенса. 
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Са друге стране, у САД је Едвард Чарлс Пикеринг2, директор Опсерваторије Харвард од 
1877. до 1919. године, рад на систематизацији и каталогизацији небеских објеката 
препустио женама. Опсерваторија Харвард је основана 1839. године и на Опсерваторији 
је било неколико жена волонтерки, углавном рођака угледних професора. Доласком на 
место директора, Пикеринг је убедио вођство Опсерваторије да запосли жене. За време 
свог мандата Пикеринг је запослио осамдесетак жена (слика 1). Најпознатије међу њима, 
које су након рада на Харварду, постале и познате жене астрономи, биле су Вилијамина 
Флеминг, Антонија Маури, Хенријета Левит, Ени Кенон и Сесилија Пејн [4].  

 

СЛИКА 1. Пикеринг са запосленим женама на Харварду [5] 

Вилијамина Флеминг 

Вилијамина Флеминг (слика 2) је рођена 15. маја 1857. године као Вилијамина Патон 
Стевенс у Дандију у Шкотској. Удала се 1877. године за Џејмса Флеминга и радила је као 
наставница кратко време, док пар није отишао за Бостон. Након пресељења Флеминг је 
напустио Вилијамину. Да би прехранила себе и сина почела је да ради као служавка у кући 
професора Пикеринга, који је био директор опсерваторије Харвард. У то доба је почео рад 
на класификацији звезда на основу њихових спектара. Пикеринг је запослио Вилијамину 
Флеминг 1881. године, а већ 1886. године је постала вођа пројекта. Направила је систем 
за класификацију звезда према релативној количини водоника у њиховим спектрима. 
Допринела је каталогизацији звезда у каталог који је објављен као „Draper Catalogue of 
Stellar Spectra“, који је објављен 1890. године. Иако је она обавила највећи део посла, 
заслуге су припале Едварду Пикерингу. 

За девет година рада успела је да направи каталог са више од 10 000 звезда, а током 
каријере открила је 59 гасних маглина, преко 310 променљивих звезда и 10 нових. 
Открила је и тамну маглину Коњска глава. Постала је 1899. године кустос астрономских 
фотографија на Харварду, а 1906. године постала је почасни члан Краљевског 
астрономског друштва у Лондону. Објавила је фотографску студију променљивих звезда 
(1907) и откриће белих патуљака (1910) [6,7]. 

 

                                                                 
2 Амерички астроном и физичар 
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СЛИКА 2. Вилијамина Флеминг [6] 

Умрла је у Бостону 21. маја 1911. године. Кратер на Месецу је добио име Флеминг њој 
у част. 

Антонија Маури 

Антонија Маури (слика 3) је рођена 21. марта 1866. године у Њујорку. Оба су јој 
родитеља била образована, те је основно образовање добијала код куће. Дипломирала је 
на Vassar College 1887. године са посебним похвалама у области астрономије, физике и 
филозофије. Након дипломирања запослила се на опсерваторији Харвард 1888. године. 
Сукобљавала се са Пикерингом око  класификације звезда, и на крају је њен начин 
класификације прихваћен. Систем се састојао у класификацији спектра по ширини и сјају 
спектралних линија. Каталог је објављен 1897. године са њеним именом на насловној 
страни. То је било први пут у историји да је опсерваторија у Харварду дала заслуге жени у 
некој својој публикацији [8]. 

 

СЛИКА 3. Антонија Маури [9] 

Након пензионисања бавила се заштитом животне средине. Посећивала је 
опсерваторију јер ју је посебно занимало истраживање везано за двојне звезде. Маури је 
окрила другу спектроскопски двојну звезду, након звезде Мизар у сазвежђу Великог 
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медведа. Добила је 1943. године Ени Кенон награду за њен звездани каталог и 
класификацију звезда. Антонија Маури је умрла 08. јануара 1952. године у Њујорку. 

Кратер на Месецу носи име Маури, њој у част [9]. 

Хенријета Левит 

Хенријета Левит (слика 4) је рођена 04. јула 1868. године у Масачусетсу. Студирала је 
уметност и филозофију, а тек на четвртој години колеџа одлучила се за астрономију. 
Запослила се на опсерваторији Харвард 1893. године. Радила је на класификовању звезда 
по изгледу спектра. Проучавала је променљиве звезде, открила их је око 2400. Многе од 
тих звезда биле су цефеиде-пулсирајуће променљиве звезде. Открила је 1912. године да 
је логаритам периода цефеида линеарно повезан са сјајем. Пикеринг није подржавао 
њено откриће, међутим други астрономи су поставили њено откриће за основну методу 
рачунања удаљености у свемиру. Ако је познат период цефеиде, може се израчунати њен 
сјај, а тиме и удаљеност  [10]. 

 

СЛИКА 4. Хенријета Левит [10] 

Хенријета је анализирала око 300 звезда и саставила је своју скалу која је званично 
прихваћена  1913. године. Њено откриће омогућило је научницима да мере удаљеност до 
најдаљих галаксија које су превише далеко да би се користила паралакса. Након 
откривања цефеида у Mлечном путу, откривено је још пар у другим галаксијама. Када су 
откривене прве цефеиде добијен је први доказ да су објекти за које се сматрало да су 
спиралне маглине у ствари спиралне галаксије. Хенријетино откриће је променило 
схватања у астрономији, тако да више није сматрано да је Сунце у средишту Млечног пута, 
нити да је Млечни пут у центру свемира [10]. На Харварду је сматрана најспособнијим 
чланом Пикерингове групе. Умрла је 12. децембра 1921. године. Након њене смрти, Едвин 
Хабл је помоћу њеног открића цефеида успео да одреди да се свемир шири (Хаблов 
закон). 
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Ени Џамп Кенон 
Oh, Be A Fine Girl-Kiss Me! 

Oh, Be A Fine Girl-Kiss Me! није толико романтична реченица већ помоћ астрономима 
да на забаван начин запамте спектралну класификацију звезда: O, B, A, F, G, K, M коју је 
развила Ени Џамп Кенон. 

Ени Кенон је рођена 11. децембра 1863. године у Доверу у САД-у (слика 5). Њена мајка 
је била аматер астроном и ту љубав је пренела на њу. Ени је завршила студије физике и 
астрономије на Редклиф колеџу који је радио у оквиру опсерваторије Харвард. Тако 
постаје 1896. године асистент Едварду Пикерингу. Побољшала је систем за класификацију 
звезда који је дала Вилијамина Флеминг, тако што је поделила звезде у класе према 
њиховој површинској температури од најхладнијих до најтоплијих. Ени Кенон је испитала 
спектре 350 000 звезда. Препознавала је класе брзином од три звезде у минути користећи 
само лупу  [5]. За 40 година свог рада открила је 300 променљивих звезда, 5 нова и један 
двојни систем звезда. Умрла је 13. априла 1941. године. Њене награде и достигнућа су: 
почасни докторат Универзитета Гронинген (Холандија), прва је жена добитница почасног 
доктората Оксфорд универзитета, добитница је Хенри Драпер награде, била је прва жена 
изабрана као официр Америчке Астрономске Заједнице. 

 

СЛИКА 5. Ени Кенон [5] 

Кратер на Месецу и један астероид носе њено име. Данас се додељује награда Ени 
Џамп Кенон женама астрономима. 

Систем спектралне класификације звезда који се и данас користи, нажалост не носи 
њено име већ име институције у којој се цео живот борила за признање. 

Сесилија Пејн 

Сесилија Пејн (слика 6) је рођена 10. маја 1900. године. у Енглеској. На свеучилишту 
Newnham, који је похађала, један од предавача је био славни астрофизичар Артур 
Едингтон. Он је Сесилију Пејн заинтересовао за астрономију. Након дипломирања отишла 
је на опсерваторију Харвард. Проучавала је везу  температуре звезда и типа односно 
састава њихове атмосфере. Сесилија Пејн је на харвардској опсерваторији већину времена 
морала да проводи на мерењу сјаја звезда и њихових удаљености на фотографијама. Ипак 
је успела да проучава њој најзанимљивије подручје везано за звезде високог сјаја. У 
Немачкој је упознала свог будућег супруга, руског астронома Сергеја Гапошкина [8]. Са 
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њим је објавила неколико каталога о променљивим звездама, а одредила је и који су 
хемијски елементи најзаступљенији у појединим врстама звезда. 

 

СЛИКА 6. Сесилија Пејн [11] 

Постала је прва изабрана жена у Америчку академију наука и уметности 1943. године. 
Умрла је 07. децембра 1979. године. Њој у част назван је астероид 2039 Пејн-Гапошкин. 

Cosmos: A Spacetime Odyssey, емисија коју су многи од нас пратили, је посветила 
епизоду историјској улози ове групе жена у астрономији. 

Данас је астрономија направила огромне кораке у разумевању природе свемира и 
његовог садржаја. Ипак, постоје важна питања на која још нема одговора. 

ЗАХВАЛНИЦА 

Захваљујем се Нешић Љубиши на помоћи при изради рада. 
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