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ПРЕДГОВОР
Одбор за проучавање живота и рада српских научника и научника
српског порекла, којег је Српска академија наука и уметности основала
1992. год., већ дуже време издаје едицију под називом: Живот и дело српских научника (прва књига је изашла 1996. год.). До сада је изашло 16
књига Едиције, у којима су обрађени живот и рад око 200 научника из
области природно-математичких, медицинских и техничких наука, који
су резултатима свога рада значајно задужили нашу науку, и тиме у њој, а
такође и у нашој свеукупној култури, оставили дубок траг вредан трајног
помена. Поред тога, Одбор је издао и два посебна издања Едиције (после
10. књиге и после 15. књиге) која су садржала само сажетке на енглеском
језику о животу и раду до тада обрађених научника, заједно са њиховим
портретима. Ова издања Едиције садржала су такође и низ корисних додатака у којима су научници били разврстани по години рођења, области
рада, и сл., а такође су били наведени и основни подаци о ауторима који
су о њима писали.
Пред очима читалаца се сада налази 17. књига Едиције, са биографијама нових 12 научника. Међу њима преовлађују лекари. Има их пет:
Милан Јовановић Морски, Јован Данић, Симо Милошевић, Живојин
Бумбаширевић и Саво Перовић. Следе два физико-хемичара (Драгољуб
Јовановић и Иван Драганић), два инжењера (Добривоје Божић и Мирко
Милић), и по један математичар (Милева Првановић), физичар (Марко
Вукобрат Јарић) и метеоролог (Владимир Јакшић).
И овога пута имам пријатну дужност да се захвалим свим активним члановима Одбора на труду који су уложили у одабиру компетентних аутора и рецензената, као и на низу корисних примедби и сугестија
које су имали, да би ова књига задржала квалитет претходних. Посебну
захвалност дугујем секретарици Одбора г-ђи Вери Батини на преданости
и посвећености важном послу којим се Одбор бави. Захваљујем се такође
техничком особљу Академије и особљу издавачког предузећа Планета
принт.
Београд,
фебруара 2020. год.

Главни уредник
академик Владан Д. Ђорђевић
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ВЛАДИМИР ЈАКШИЋ
(1824–1899)
Наталија Јанц

УВОД
Прошло је 120 година од смрти Владимира Јакшића, статистичара и
оснивача метеоролошких мерења у Србији. Његов рад у метеоролошкој
служби остао је запамћен и цењен. Његово име налази се на спомен-плочама које је поставио Републички хидрометеоролошки завод Србије на
згради Метеоролошке опсерваторије у Београду и Метеоролошке станице
у дворишту куће породице Јакшић у Београду на Сењаку. Владимир Јакшић је прва метеоролошка мерења започео 1848. у дворишту своје куће.
Траг који је Владимир Јакшић оставио у области метеорологије у Србији
истиче се у многим чланцима и књигама посвећених историји ове науке.
Такође, његова мерења и осматрања метеоролошких елемената нису изгубила на актуелности већ се користе при реконструкцији климе Србије.
Владимир Јакшић се 1847. вратио у Србију са школовања у
иностранству. У почетку је радио бесплатно, а 1848. постаје књиговођа у
Министарству финансија. У раздобљу од 1852. до 1862. био је професор
Лицеја на коме је предавао народну економију, финансије, статистику и
трговачко право. После професорске каријере на Лицеју, враћа се у Министарство финансија 1862, где у звању начелника остаје до пензионисања 1888. године.
Јакшић је састављао статистичке прегледе за српске крајеве и
уређивао „Државопис Србије“. Био је члан Међународног статистичког
института. За редовног члана Друштва српске словесности изабран је
1850, а када је основано Српско учено друштво 1864, тада Јакшић постаје
његов редовни члан.
По вокацији статистичар, Владимир Јакшић се током свог школовања и студијског боравка у Европи упознао са значајем који метеоролошки фактори имају не само у области ове науке, већ и о њиховом непосредном и посредном утицају на разне области живота. То га је подстакло
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да широм тадашње Србије разграна мрежу метеоролошких станица на
којој су радили поуздани и угледни сарадници. Великим ентузијазмом и
еланом обрађивао је измерене и осмотрене метеоролошке податке које је
публиковао у извештајима на српском и немачком језику. На VI међународном статистичком конгресу одржаном у Фиренци 1867, изложио је
реферат на француском језику. Јакшић је на тај начин учинио да се научни свет упозна са радом на пољу метеорологије који се обавља у Србији.

МЕТЕОРОЛОГИЈА КОД СРБА
ДО ВЛАДИМИРА ЈАКШИЋА
Прва дела из области метеорологије која су публикована на српском језику, писали су Срби који су живели у Аустроугарској монархији
крајем 18. и почетком 19. века. Јужно од Саве и Дунава, на тадашњој турској територији, метеорологији као науци није се придавао значај. По
остваривању независности Србије 1835, прва систематска метеоролошка
мерења почињу у Београду већ 1848. године.
Метеорологија је у делима српских просветитеља склоним науци
била заступљена као део публикација или самостално, обрађена поетски
или са тадашњег научног становишта. Међу најистакнутијим писцима
били су Захарије Стефановић Орфелин (1726–1785), Емилијан Јосифовић
(1758–1791), Атанасије Стојковић (1773–1832) и Еустахија Арсић (1776–
1843).
Захарије Стефановић Орфелин био је песник, баснописац, писац
уџбеника, историчар, уредник првог српског часописа „Славено-сербског
магазина“, један од првих и најбољих српских бакрорезаца и калиграфа,
а познат је и по свом „Вечитом календару“ (Мала енциклопедија Просвета, књ. 2). Најопширније се бавио природним наукама и метеорологијом
у издању „Вечитог календара“ из 1783.
Емилијан Јосифовић се школовао у родном Новом Саду и у
иностранству. Од посебног значаја за његово дело било је похађање Медицинског факултета Универзитета у Халеу, на који се уписао 1786. (Херити, 1983). Јанковићева научна расправа „Физичког дела“ на 32 стране
даје тумачење физичких појава и заслужује пажњу метеоролога јер је у
њему посебна пажња посвећена тумачењу процеса кружења воде у природи, настанку атмосферских падавина, временских и климатских прилика, међу којима износи став да је до промене климе у западној Европи
довело сечење шума и исушивање земљишта.

Владимир Јакшић
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Сл. 1. Цртежи снежних пахуља Захарије Орфелина, „Вечитог календара“ из 1783. године
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Сл. 2. Атанасије Стојковић (1773–1832)

Владимир Јакшић
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Атанасије Стојковић се школовао у родној Руми, Сегедину и Братислави. Физику и математику је студирао и дипломирао на Универзитету у Гетингену, где је и докторирао 1799. По позиву је постао редовни
професор физике на новоотвореном Царском Универзитету у Харкову,
тада Русија, сада Украјина, где је основао катедру за метеорологију. Такође
се ангажовао и на оснивању Друштва наука. По напуштању Харкова, одлази у Санкт Петерсбург где је радио у тек установљеном Комитету за
рецензију уџбеника, као и у Министарству државне привреде и јавних
зграда министарства унутрашњих послова. Писао је романе по којима је
познат у књижевности, али и књиге и уџбенике из физике, метеорологије
и астрономије на српском, руском и немачком језику. Међу њима су три
књиге „Физике“ публиковане 1801, 1802. и 1803. у којима је велики део
посвећен метеорологији, као и књига „О самозаштити од удара муња у
свим случајевима живота“, објављена 1810. године. Прву монографију у
свету о метеоритима написао је Атанасије Стојковић, „Ваздушно камење
и њихово пoрекло“ издату у Харкову 1807. године. Зато је у његову част
највише брдо у Тунгуски (Русија) на подручју где је пао метеорит 1908.
године названо Стојкович, како се на руском језику пише његово презиме.
Прва жена међу Србима која је публиковала дело везано за метеорологију била је Еустахија Арсић, књижевница образована у духу просветитељства, поборница модерног васпитања жена, мецена књижевника,
добротвор српских и румунских просветних и културних установа, сарадник „Летописа Матице српcке“. Њено интересовање за природне науке пробудило се под утицајем тадашњих првих српских учених људи,
нарочито Атанасија Стојковића. У њеном делу „Корисна размишљања о
четири годишња доба“, штампаном у Будиму 1816, видно је заступљен
метеоролошки аспект, дат је детаљан опис годишњих доба као и тумачење
атмосферских падавина и појава.

БИОГРАФИЈА
Отац Владимира Јакшића био је Јаков Поповић Јакшић Панцирлија
(1774 – Београд, 20. јануар 1848). Његово презиме је било Поповић, али је
по кули Јакшић на Калемегдану добио презиме. Био је аустријски официр
и током Првог српског устанка обучавао је српске војнике, егзерцирмајстор, а такође је учествовао и у устаничким биткама. Павле Васић је
приказао портрет Јакова Јакшића у униформи капетана српске армије,
вероватно из периода 1808–1810. године.
За време прве владе кнеза Милоша Обреновића, Јаков Јакшић је
био шеф државне благајне, а касније инспектор Књажевске типографије.
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Сл. 3. Јаков Јакшић (1774–1848),
(Јавно власништво, https://sr.wikipedia.org/w/index.php?curid=1334480)

Такође је спровео прву финансијску реформу у Србији раздвојивши државни и кнежев новац.
Једно време, Јаков Jакшић је са породицом живео у Крагујевцу. Као
престоница Србије од 1818. до 1842, Крагујевац је постао град који је брзо
растао, 1822. било је 283 куће са скоро потпуно српским становништвом
и мало Цинцара који су били трговци и кафеџије. Већ 1826. Јоаким Вујић
пише да има око 500 кућа, а 1829. гроф Адолфо од Карамана да Крагујевац
има од 2 до 3000 становника.
Јаков Јакшић је од деце имао само сина Владимира (Крагујевац, 5.
мaj 1824 − Београд, 28. август 1899), а такође се старао и о Божину Јовановићу, рођеном у месту Мајдан на Руднику. У Споменици Мушке гимназије у Крагујевцу стоји да је Божин Јовановић школске године 1835–1836.
похађао први разред, Млађа граматикална класа, док се у рубрици „име
и презиме родитеља“ води „тутор Јаков Јакшић, „совјетник“. Следећи његов упис у Споменици је за 1838–1839. али под другим презименом, Божин Божиновић, четврти разред, Млађа класа човечности–класа реторике, „и родитеља и тутора лишава се“.
Владимир Јакшић је похађао Мушку гимназију у Крагујевцу. У Споменици Мушке гимназије у Крагујевцу штампане поводом 100-годишњице
оснивања, пише да је школске 1837–1838. био четврти разред, Старије
класе човечества, у рубрици „име и презиме ученика“ стоји „Владимир
Јакшић, професор Лицеја“, а у „име и презиме родитеља“ уписан је „Јаков

Владимир Јакшић
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Јакшић, инспектор Књажевске типографије“. Гимназију је такође похађао
у Београду, Ораoвици и Сремској Митровици. На Политехници у Бечу
1843. завршава трговачки курс и одлази на студије државних наука у Тибинген и Хајделберг у Немачкој где изучава економију и финансије.
Владимир Јакшић је 1839, када је имао само 15 година, са Арсенијем
и Аксентијем Туцаковић превео са немачког двочинку у жанру који је у оно
време био изузетно популаран, под насловом „Ла Перуз“ (La Pérouse) немачког писца Аугуста фон Коцебуеа (August von Kotzebue, 1761–1819). Дело
је било написано 1797. и објављено у Лајпцигу, а инспирисано је авантурама француског поморског официра и истраживача Ла Перуза (Jean François
de Galaup, comte de La Pérouse, 1756–1788). Сасвим је могуће да је млади
Јакшић био инспирисан бројним преводима сличних дела којa су били део
опуса тада веома популарног писца Милована Видаковића (1780–1841).
Јакшићев књижевни рад се не огледа само у преводу књиге „Ла Перуз“, већ
га чине и осам дела о постанку и развоју српске штампе. У Великој школи
је 30. маја 1889. прослављена 50-годишњица књижевног рада Владимира
Јакшића одржавањем Свечаног састанка Српског ученог друштва. Том
приликом је поздравну беседу одржао Чедомиљ Мијатовић (1842–1932),
статистичар, економиста, књижевник, историчар, политичар и дипломата.
На основу свог стручног рада, Владимир Јакшић је 1850. изабран за
редовног члана Друштва српске словесности и бива његов секретар 1851.
а благајник од 1852. до 1854. Друштво српске словесности је угашено
1863. Када је основано Српско учено друштво 1864, тада Јакшић постаје
и његов редовни члан. Српска краљевска академија је основана 1886. и
Владимир Јакшић постаје њен почасни члан 1892.
За своје изузетне заслуге Владимир Јакшић је у иностранству и
земљи добио многа признања међу којима су највећа: Орден Таковског
крста (установљен 1878), Орден Светог Саве (установљен 1883) и Орден
Белог орла (установљен 1883).

РАД У ОБЛАСТИ СТАТИСТИКЕ
У Србији су у време прве владе кнеза Милоша од 1815. до 1839,
вршена извесна статистичка истраживања, пре свега о порезу и пореским
обвезницима. Од 1824. се поред пореских глава уводи и пребројавање
стоке, од 1834. врши се редовни петогодишњи попис становништва, а од
1843. статистика спољне трговине, унутрашњег промета робе, статистика
цена и надница.
Почетак државне статистичке службе у Србији започиње када је кнез
Михаило Обреновић 1862. потписао акт којим се економско одељење Ми-
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Сл. 4. Акт кнеза Михаила Обреновића из 1862. године

нистарства финансија обавезује да води и координира све статистичке
послове за све гране државе. Из Економског одељења Министарства финансија се 1864. издваја посебно Статистичко одељење чиме државна статистика постаје и посебна служба. Владимир Јакшић је на тзв. Светоандрејској скупштини 1868. поднео предлоге за економску политику земље.
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Владимир Јакшић је водио статистичку службу од њеног оснивања
до свог пензионисања 1888. У 1881. години донет је Закон о устројству
статистике, те она 1882. прелази из оквира надлежности Министарства
финансија у састав тек основаног Министарства народне привреде.
Потреба за статистичком обрадом података постајала је све већа.
Поред малог броја професионалних статистичара, овим послом су се бавили службеници уз своје редовне послове. Владимир Јакшић се 1847.
вратио у Србију и у почетку бесплатно радио у Министарству финансија
као службеник, а 1848. је постао књиговођа. После професорске каријере
на Лицеју враћа се у Министарство финансија 1862, где у звању начелника остаје до пензионисања 1888. године.
Професори народне економије на Лицеју у Београду су већ средином 19. века предавали и статистику. Владимир Јакшић је у раздобљу од
1852. до 1862. био професор Лицеја на коме је предавао народну економију, финансије, статистику и трговачко право. Јакшић је састављао статистичке прегледе за српске крајеве и уређивао „Државопис Србије“. Био
је члан Међународног статистичког института те се тако на најмеродавнијем месту обавештавао о најсавременијим светским токовима статистике. На основу свог стручног рада, Владимир Јакшић је 1850. изабран
за редовног члана Друштва српске словесности. Друштво српске словесности је угашено 1863. Када је основано Српско учено друштво 1864,
тада Јакшић постаје и његов редовни члан.

РАД У ОБЛАСТИ МЕТЕОРОЛОГИЈЕ
На имању породице Јакшић у западном делу Београда, на Сењаку,
који је у то време био ван града, изграђен је летњиковац у који се касније
породица преселила из Карађорђеве улице. Ту је прва метеоролошка мерења Владимир Јакшић започео 1. јануара 1848, само три недеље пре очеве смрти. Локација ове станице није изабрана због своје метеоролошке
репрезeнтативности или климатолошких специфичности, већ из практичних разлога пошто се налазила у дворишту куће у којој су становали,
данас у улици Краља Вукашина 8.
Свакодневна метеоролошка мерења је обављао Владимир Јакшић,
када је био спречен његов пријатељ Вук Гавриловић, а пред крај његовог
живота чланови уже породице, Олга Алимпић и Милица Јакшић. Сачувани оригинални дневници метеоролошких осматрања налазе се у Метеоролошкој опсерваторији у Београду, недостаје један за период 1866–1875.
године. Сада су неки од дневника изложени као експонати у Музејској
збирци у Метеоролошкој опсерваторији у Београду.
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Сл. 5. Страна дневника метеоролошких осматрања Владимира Јакшића,
Београд – Сењак, август 1850. године

У почетку је Јакшић мерио максималну и минималну температуру
ваздуха помоћу „сторазделног топлописа“, а од временских појава бележио падавине и облачност. Падавине је почео свакодневно да мери у децембру 1850. године, а влажност ваздуха у октобру 1855. године. На основу резултата трогодишњег мерења и осматрања, објављује расправе и
резултате метеоролошких осматрања као прву студију климе Београда.
Најинтензивнији рад у метеоролошкој делатности Владимира Јакшића био је од 1852. до 1862, у ком периоду је био професор Лицеја у
Београду. Као изузетни ентузијаста, по вокацији финансијски статистичар, увео је метеорологију у малу и тек ослобођену Србију, а њене резул-
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тате је представио публикујући их у извештајима на српском и немачком
језику са жељом „да се Србија подигне у очима цивилизоване Европе“. На
VI међународном статистичком конгресу одржаном од 19. септембра до
5. октобра 1867. у Фиренци, тада (1865–1871) престоници Италије, Јакшић је изложио реферат на француском језику о томе шта се статистички
обрађује у Србији и као прву тачку навео метеоролошка осматрања.
Владимир Јакшић се током школовања упознао са значајем метеорологије, те је одмах по повратку у Београд од 1. јануара 1848, као што је
већ речено, почео са мерењима. Током свог десетомесечног студијског
боравка 1855. у Француској, Италији, Белгији, Немачкој и Аустрији,
упознао се са радом метеоролошких служби тих држава. На основу њихових искустава и у консултацији са стручњацима, одлучио је да у Србији
постави 20 станица и да за њих наручи најмодерније инструменте од бечке централне метеоролошке управе. На тај начин је био у могућности да
организује планирана метеоролошка осматрања и попуни празнину метеоролошких података на Балкану. Тако је у Србији средином 19. века
формирана прва мрежа метеоролошких станица.
Владимир Јакшић је о стању метеорологије у Србији писао извештаје
и публиковао их 1851, 1854, 1855, 1856, 1857, 1863. и 1869, те на основу њих
може да се прати развој ове делатности. Први пут у извештају за 1856. наводи да се почело са мерењима изван Београда. У њему се веома похвално
изразио о сарадницима који су поред својих редовних запослења као што
је рударски геодета, лекар, телеграфиста и учитељ, нашли снаге за свакодневно савесно обављање метеоролошких осматрања или у случају спречености, нашли адекватне поуздане заменике. Сматрао их је најчеститијим
и највећим патриотима друштва који су кренули у област о којој су мало
знали, а неки од њих никада до тада нису ни видели метеоролошке инструменте. Међу првим сарадницима били су Максимилијан Ханткен, рударски
геодета у Мајданпеку и лекар Стефан Мачај у Шапцу, који је додатно мерио
и водостај реке Саве. Затим, у Крагујевцу бивши професор Петар Радовановић, Милован Спасић, телеграфисти Живко Стоиловић и Мојсило Ђурић, у Јагодини Стефан Николајевић, Јован Антонијевић (Јакшић, 1857)
или Антоније Јовановић (Јакшић, 1862) у Алексинцу, затим Владимир Јовановић управник економије у Топчидеру, Цветко Ђорђевић у Пожаревцу,
Панта Поповић ђакон и учитељ у Тополи, старији учитељ Стефан Костић у
Брусници, у Ваљеву прво Стефан Миросављевић, а после њега Светозар
Ђорђевић, Спиридон Поповић у Ужицу, Стефан Миросављевић у Чачку,
Андреј Буђевац у Карановцу, Милош Гавриловић у Лозници, Александар
Радовановић и касније Димитрије Јовановић у Паланки, Јован Бинбић у
Свилајнцу, Михаил Николић у Ваљеву, Сава Марковић у Кладову, Живко
Ковачевић у Пожаревцу, Јован Царевић у Крушевцу, Михаил Николић у
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Сл. 6. Карта Краљевине Србије на којој је обележена мрежа метеоролошких станица
коју је основао Владимир Јакшић

Убу, Јован Миловановић у Рашкој, Милија Поповић у Неменикућама и
Ђура Мирковић управитељ Гимназије у Неготину.
Захваљујући Јакшићу, у Србији је 1856. године радила мрежа од 20
метеоролошких станица, а 1857. је то вероватно била најгушћа мрежа на
свету у том периоду у односу на површину коју је заузимала. Станице су
се налазиле у следећим местима: Београд, Топчидер, Шабац, Лозница, Уб,
Ваљево, Топола, Неменикуће, Смедеревска Паланка, Пожаревац, Мајданпек, Неготин, Јагодина, Крагујевац, Брусница (Горњи Милановац),
Чачак, Ужице, Рашка, Карановац (Краљево), Крушевац, Алексинац, Мајданпек и Александровац. Међутим, 1862. остале су станице у Београду,
Алексинцу, Крагујевцу, Јагодини, Пожаревцу, Паланки, Свилајнцу, Рашкој, Ваљеву и Кладову.

ВЛАДИМИР ЈОВАНОВИЋ – ИСТАКНУТИ САРАДНИК
ВЛАДИМИРА ЈАКШИЋА
Од свих метеоролошких осматрача који су сарађивали са Владимиром Јакшићем, највише се истакао Владимир Јовановић (Шабац, 1833 –
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Београд, 1922). Школовао се и усавршавао у Алтенбургу у Мађарској и
Хохенхајму у Аустрији, углавном из области економије и филозофије, а
током боравка у Бечу, Берлину и Паризу упознао се са друштвеним и природним наукама. Један је од истакнутих политичара тог времена и вођа
Либералне странке. У Београду је на Великој школи био професор из економско-финансијских области, а предавања су му била проткана тражењем
повезаности пољопривредних приноса са метеоролошким подацима.
Владимир Јовановић није био само сарадник по питању метеоролошких мерења, већ је са Владимиром Јакшићем држао предавања о климатологији у Друштву српске словесности (РХМЗ, 1987). Као круна његовог бављења метеорологијом, остала је његова „Климатологија“ са
поднасловом „Наука о атмосфери и променама у атмосфери, и о њиховом
значењу за растиње“. „Климатологија“ је подељена у три главе „Састав
атмосфере“, „Промене у атмосфери“ и „Колико зависи растиње од атмосфере и од промене у атмосфери“.
Поред климе, Владимир Јовановић је писао и о граду, за који је користио термин „туча“. У поглављу „Електрика и магнетика“ наводи да се
сматра да у електричне појаве спадају: олуја, муње са грмљавином и громовима, туча, магнетика и поларна светлост. Такође, пише да формирање
града није сасвим разјашњено, али пошто при његовом падању долази до
снажних електричних појава у атмосфери, то се сматра да и град настаје
под дејством електрицитета, те се убраја у електричне појаве. Јовановић
је дао упутство и образац књиге за пољско-привредно климатолошко
осматрање у које је укључено праћење појаве града.
Дело „Климатологија“ Владимира Јовановића сматра се првом написаном савременом климатологијом на српском језику. За њега се у
стручним круговима знало, али се самој књизи изгубио траг, док га Наталија Јанц није открила 1987. у Народној библиотеци Србије током изучавања литературе у оквиру обележавања 100 година Астрономске и метеоролошке опсерваторије у Београду. Тиме је омогућено да се изда
фототипско издање 1987. године и тако удахне нови живот и дело поново
постане доступно проучавању.

УСПОМЕНА НА ВЛАДИМИРА ЈАКШИЋА
Приликом прославе 100 година оснивања Астрономске и метеоролошке опсерваторије у Београду која је одржана 1987. године, на фасади
Метеоролошке опсерваторије је откривена спомен-плоча којом се одала
почаст покретачима метеоролошке делатности у Србији.
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Сл. 7. Владимир Јовановић (1833–1922)

„МЕТЕОРОЛОШКА ОПСЕРВАТОРИЈА У БЕОГРАДУ 1887–1987;
Овом спомен плочом Републички хидрометеоролошки завод СР Србије
у Београду обележава: 140 година метеоролошких мерења и осматрања у
Србији, Оснивач професор Владимир Јакшић, 1824–1899; 100 година рада
Метеоролошке опсерваторије у Београду, Оснивач професор Милан Недељковић, 1857–1950; Дугогодишњи управник академик Павле Вујевић
1881–1966; 40 година рада Републичког хидрометеоролошког завода СР
Србије; Београд, 1987.“
Као део прославе отворена је и Музејска збирка посвећена развоју
метеорологије. У витринама и на паноима изложене су прве синоптичке
карте, књиге, годишњаци, атлас облака, цртежи првих метеоролошких
мерења на тлу као и првог лета балоном у свету са намером да се одреди
вертикални профил метеоролошких елемената.
У посебној витрини је дат историјат метеоролошких мерења у Србији која је отпочео 1. јануара 1848. године професор Лицеја Владимир
Јакшић. За потребе Музејске збирке су на карти Кнежевине Србије из
1845. године обележене метеоролошке станице које су радиле неколико
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Сл. 8. Витрина посвећена Владимиру Јакшићу у првобитној поставци Музејске збирке у
Метеоролошкој опсерваторији у Београду (Фото, Н. Јанц, 1987)

година касније. У витрини се чувају и оригинални дневници метеоролошких осматрања у Београду која је водио Владимир Јакшић.
Кућа Владимира Јакшића и данас постоји и у њој живе његови потомци. На месту прве станице 1998. постављен је савремен метеоролошки заклон на коме Јован, Јаков, Александра и Мирјана Јакшић настављају са мерењима која је Владимир Јакшић, пун ентузијазма, започео
пре 170 година као двадесетчетворогодишњи младић.
Уз метеоролошки заклон је постављена и спомен-плоча са натписом:
„На овом месту, 1. јануара 1848. године професор Лицеја Владимир
Јакшић започео је метеоролошка мерења у Србији. Спомен плочу, у знак
сећања и захвалности, поводом 150 година метеорологије у Србији, подиже Републички хидрометеоролошки завод Србије. 28. август 1999. године на дан стогодишњице смрти Владимира Ј. Јакшића, РХМЗ Србије“.

МЕТЕОРОЛОГИЈА У РАДОВИМА ВЛАДИМИРА ЈАКШИЋА
Владимир Јакшић је био заинтересован за корелацију између метеоролошких и других параметара из области пољопривреде, здравства, наталитета и др.
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Сл. 9. Метеоролошка станица и спомен-плоча у дворишту куће породице Јакшић
у Београду на Сењаку, (Снимак из 2011. године. Фотографија добијена љубазношћу
С. Хаџивуковића)

Владимир Јакшић
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1851

Климатическа отношенија земље,
Гласник друштва српске словесности, Свезка III, стр. 262–276, Београд
Овај рад је написан децембра 1850, а публикован 1851. У њему су за
период 1848–1850. дати подаци о температури ваздуха, као и број дана
визуело осмотрених осматрања кише, снега, ведрих, прозрачних и облачних дана.
На почетку своје прве анализе и презентације измерених података
Јакшић пише како температура утиче на степен духовности и морални
развој људи, као и на економске и политичке односе, да ли ће се бити владајући или потчињени. То је зато, сматра, јер месна клима има велики утицај на богатство и разноврсност животињског, а нарочито биљног света.
Као пример драстичних разлика наводи друштвено уређење западноевропских народа са Новом земљом и Камчатком, а нарочито је разлика у
биљном свету централне Америке и арктичких предела Сибира и Исланда.
Јакшић је сматрао да је од неизмерне важности познавање климатолошких утицаја нарочито на пољопривредну производњу, људско
здравље, а такође је потребно вршити мерења да би се упоредило са осталим тачкама Европе.
Управо намера да метеоролошки подаци буду упоредиви са подацима Европе, довела је до веома битне и правилне одлуке, да се при
вођењу метеоролошких дневника користи грегоријански календар. Јакшић пише како је неопходно да се то учини да би се упоређивала наша
клима са осталим пределима и да је неопходно да се неизоставно држи и
служи новим „поправљеним календаром“ јер је разлика од 12 дана „заиста велика у овако тугаљивим испитивањима“ (Јакшић, 1851).
Средње дневне температуре су рачунате као средња вредност максималне и минималне температуре. Температуре Београда (45 степени
северне географске ширине) упоређивао је са ртом Матапан (37 степени
северне географске ширине), Нордкапом на северу Норвешке (71 степен
северне географске ширине), Венецијом, Цариградом, Бечом, Гетингеном;
летње температуре пореди са Фиренцом и Цариградом; јесење са Марсејом и Бордоом, а врши и поређења са Букурештом.
Јакшић је закључио да је поднебље погодно за живот и раст биљака,
али је такође приметио да када је у Србији било мало падавина, године су
биле неродне, а кишовите године су биле веома плодне. Посебно се осврнуо на род кукуруза који је био „код земљорадника најдрагоценији и
најупотребљаванији као храна“ (Јакшић, 1851). Јакшић сматра да је узрок
неадекватно време сетве, јер да се посеје месец или више раније, у су-
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Сл. 10. Владимир Јакшић, Климатическа отношенија земље, Гласник друштва српске
словесности, Свезка III, стр. 264, Београд, 1851. године

шним годинама би пад приноса био много мањи. Наводи да је у периоду
1834–1849. у Србији било четири оскудне жетве, а да је по другом методу
сејано, претрпела би се само једна.
Располажући статистичким показатељима из различитих области,
Јакшић је упоређивао цену кукуруза са годишњим падавинама, а болести,
наталитет и морталитет са температурама.

Владимир Јакшић
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Сл. 11. Владимир Јакшић, Климатична одношенија земље у половини деветнаестог века,
Гласник друштва српске словесности, Свезка VI, стр. 230, Београд, 1854. године

1854
Климатична одношенија земље у половини деветнаестог века,
Гласник друштва српске словесности, Свезка VI, стр. 227–269, Београд
У овом раду је Владимир Јакшић написао посвету „Са страхопоштовањем посвећено: Његовом Величанству Цару Рускому Николају
Павловићу, штедром покровитељу Србије.“
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Веома је битно да је и у овим анализама Јакшић користио податке
које је мерио истим инструментима као у претходном периоду, али наводи да је морао и у тим резултатима да унесе извесне поправке. Такође је
наставио да записује по новом календару, а напомиње да: „Уколико ми је
познато у Русији је стари стил и у овим научним истраживањима задржан“ (Јакшић, 1854).
Јакшић је поставио циљ да на станици врши мерење и осматрање
шест метеоролошких елемената, као што се ради на „астрономским кулама“ тј. опсерваторијама, а то су притисак, температура, влажност ваздуха,
ветар, атмосферске појаве и падавине. И у овој години је само мерио максималну и минималну температуру на основу које је израчунавао средњу
вредност, падавине и метеоролошке појаве. У раду је дао дневне екстремне
вредности, месечни, сезонски и годишњи приказ ових метеоролошких елемената, а такође и друге метеоролошке параметре који су изведени из њих,
као што су расподела броја зимских и летњих дана, ведрих, прозрачних и
облачних дана, дана са кишом и снегом и њихове количине. Закључио је да
морамо бити задовољни климом јер код нас током године се мразеви касно
јављају и рано престају, те када би се лето од једног до другог мраза рачунало „Могло би се поставити правило да оно почиње о Благовестима, а о
Митровдану се свршава, или да седам месеци траје“ (Јакшић, 1854).
1855
Климатична одношенија земље у години 1854,
Гласник друштва српске словесности, Свезка VII, стр. 280–302,
Београд, 1855
На почетку објашњава да због касне испоруке из Беча ни овог пута
неће бити у могућности да прикаже влажност ваздуха у Београду. Обрађени су за 1854, 1853, 1848–53. месечне и сезонске екстремне температуре ваздуха.
Поред просечних вредности метеоролошких елемената за Београд,
у раду је Јакшић упоређивао податке Београда са Фиренцом, Миланом,
Паризом као и Француском у којој је у статистичкој обради учествовало
двадесет градова. Од података су табеларно приказане средње месечне
температуре, број зимских и летњих дана, облачност, број дана са кишом
и снегом, количина падавина. На крају анализира пољопривредни род у
Србији упоређујући га са приносом у Италији, Француској и Немачкој.
Овај рад је Јакшић написао током свог студијског боравка по Европи завршивши га у Паризу на Ђурђевдан 1855. године.

Владимир Јакшић

Сл. 12. Владимир Јакшић, Климатична одношенија земље у години 1854, Гласник
друштва српске словесности, Свезка VII, стр. 294, Београд, 1855. године
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1856

Климатична одношенија земље,
Гласник друштва српске словесности, Свезка VIII, стр. 283–293, Београд
Овде Јакшић пише да ће за наш учени свет бити од не мале радости
вест да се у Србији оснива још десетак метеоролошких станица, што ће
допринети бољем проучавању климе с обзиром на разнолики рељеф Србије. Јакшић је поштовао принцип да метеоролошки инструменти морају
да буду уједначени да би подаци били компатибилни. Због тога је за све
станице наручио двадесет комплета у Централном метеоролошком заводу у Бечу, чему му је нарочито помогао Лукас, помоћник Завода. Испорука је наилазила на одређене тешкоће, те је после годину дана добијена
само половина инструмената. Сем тога, „неколико топлописа, на путу
због свог нежног створа, покварише се, морао сам опет натраг на оправку
шиљат“ (Јакшић, 1856). Јакшић је нагласио да „смо тако срећни, да и ми,
као и сва Европа жицописне станове имамо“ (Јакшић, 1856).
У периоду 1848–1850. нису вршена мерења кишомером. Када су почела мерења, висина падавина се изражавала у париским линијама.
Настављење за осмотритеље погодописних бележења у Сербији,
Гласник друштва српске словесности, Свезка VIII, стр. 294–304,
Београд, 1856
Упутство започиње речима: „Следећи пример образоване Европе и
Србија племенити задатак решити има, да изученија, богатија и силнија
постане. Негујући полезне науке неутрудно и постојано, моћиће до пожељног циља доспети“ (Јакшић, 1856).
Метеоролошке станице у Србији су у то време мериле температуру
ваздуха, влажност ваздуха, атмосферске падавине и осматрало се стање
неба и ваздушне појаве. Тако је и упутство садржало одговарајућа
поглавља: Увод, I. Бележење топлоте ваздуха, II. Назначавање стања неба,
III. Записивање влажности ваздуха, IV. Скупљање атмосферског талога,
V. Назначавање ваздушних појава и Општа правила.
Ово упутство има и историјски значај јер се на основу њега може
сазнати који су метеоролошки инструменти коришћени. Тако је у првом
поглављу дат опис термометра, приказан начин његовог постављања, методика мерења, одржавање и начин поступања у изузетним случајевима.
Занимљиво је да Јакшић први пут у своје штампане извештаје уводи посебан знак као симбол за град и налаже да се овај знак користи у
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Сл. 13. Владимир Јакшић, Климатична одношенија земље, Гласник друштва српске
словесности, Свезка VIII, стр. 289, Београд, 1856. године

метеоролошким дневницима при уписивању појаве града (Јакшић, 1856).
На крају чланка је штампан дневник метеоролошких осматрања почев од
децембра 1850. године. Рубрике су обележене на српском и немачком
језику. Рубрика „Ваздушне појаве“ се уводи маја 1856. У њој је први пут
забележена појава града уз грмљавину 13. маја 1856. Јакшић наводи да је
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Сл. 14. Владимир Јакшић, Настављење за осмотритеље погодописних бележења
у Сербији, Гласник друштва српске словесности, Свезка VIII, стр. 294,
Београд, 1856. године

град често нешкодљив, али неки пут може да буде погубан за осетљиво
растиње, те свака појава града мора да се нагласи и запише у дневнику
осматрања. Што се тиче мерења количине падавина од града, треба узети
у обзир да је скоро увек праћен кишом, те се мери њихова укупна коли-
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чина. Ако би се догодило да град бурно пројури без кише, његову излучену воду је потребно измерити и завести.
Публиковани су подаци за период од децембра 1850. до децембра
1856. Овог пута су боље табеларно сређени него у претходном издању, а
приказане су и количине падавина. Такође су уведени двојезички називи
у таблицама, на српском и немачком.
Јакшићево „Упутство за осматрање временског бележења у Србији“
у Београду је 9. априла 1856. потписао Стефан Марковић (1804–1864), тада
председник Друштва српске словесности и министар правде и просвете.
1857
Метеорологијско заведеније у Сербији,
Књигопечатња Књажества Сербског, стр. 1–16, Београд
У овом раду је највећа пажња посвећена мрежи метеоролошких
станица у Србији. До тада је Јакшић имао деветнаест станица са којих су
му слати подаци. На основу тога могао је да изведе статистичке прорачуне и прикаже температуру, стање неба и ваздушних појава за дванаест
станица, влажност ваздуха са једанаест, а атмосферске падавине за деветнаест. Такође су за Београд, Србију и Француску упоређене температуре,
количине падавина, број дана са кишом и снегом, ведрим, прозрачним и
облачним данима. У Шапцу је Мачај бележио водостај Саве, а температуру изворске воде код цркве у Топчидеру је мерио Владимир Јовановић.
1863
Известије I, поднешено Министарству финансија о климатичним
одношењима Сербије у години 1862,
Државопис Србије, Свеска I, стр. 1–9, Београд, 1863
У Извештају поднесеном Министарству финансија достављени су
обрађени подаци температуре ваздуха, падавина и испаравање воде за девет станица: Алексинац, Крагујевац, Јагодина, Пожаревац, Паланка, Свилајнац, Рашка, Ваљево, Кладово, а за Београд још и стање неба и преовлађујући ветрови. И овом приликом су резултати упоређени са
Француском.
У публикацији „Државопис Србије“ из 1863. године Владимир Јакшић је штампао „Известије I“, тј. први извештај о климатским приликама
у Србији за 1862. годину који је поднео Министарству финансија. У овом
документу се између осталог даје једноставна анализа падавина за Бео-

38

Живот и дело српских научника

Сл. 15. Владимир Јакшић, Метеорологијско заведеније у Сербији, Књигопечатња
Књажества Сербског, насловна страна, Београд, 1857. године

град у 1862. години. У Кнежевини Србији је та година била сушна у свим
месецима, са бројем дана и количином падавина испод просека, осим фебруара и јуна. За јуни Владимир Јакшић износи једно интересантно запажање. Мало падавина било је све до 17. јуна 1862. године. Тада је из Турског војног гарнизона, који је био још увек смештен у Београдској
тврђави (Калемегдан), бомбардован Српски Београд. Том приликом је
порушен велики број српских кућа и више људи је погинуло и рањено.
После овог бомбардовања Српског Београда, почеле су обилне падавине,
те је тог месеца у Београду било највише падавина у Србији. Јакшић
(1863) подсећа да је по причању учених људи приликом грађанског рата
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који се у то време водио у Сједињеним Америчким Државама, непосредно или најдуже три дана после сваке велике топовске канонаде долазило
до пљуска кише. На пример, битка код Гетисбурга (Gettysburg) вођена је
у најтоплијем делу месеца од 1. до 3. јула 1863. по сувом времену, али је
сутрадан по завршетку жестоког окршаја бојиште било натопљено не
само крвљу већ и кишом услед великог пљуска (www.civilwar.org, „Saving
America’s Civil War Battlefields“ „Ten Facts About Gettysburg“, приступљено
7. септембра 2015).
1869
Известије о Шестој седници статистичког конгреса држаног у години
1867. у Флоренцу, Државопис Србије, Свеска III, стр. 116–123,
Београд, 1869
Веома је значајно да су метеоролошка осматрања у Србији била
презентована на једном међународном конгресу. То је била Шеста седница статистичког конгреса одржаног 1867. у Фиренци на којој је Јакшић,
тада начелник Статистичког одељења Министарства финансија, био
представник Србије. О свом учешћу и изложеном реферату Јакшић је
писао 1869. у Државопису Србије.
Рад Конгреса је био подељен у осам одсека. Други одсек је био
„Местопис“ о устројству метеоролошких станица, хидрологије и сачињења дневних карата Европе, о природи, собствености и уређењу употребљавања текућих вода.

Сл. 17. Владимир Јакшић, Известије о Шестој седници статистичког конгреса
држаног у години 1867. у Флоренцу, Државопис Србије, Свеска III, стр. 117–119, Београд,
1869. године
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У поднесеном реферату Јакшић је говорио о оснивању и делокругу
рада статистике у Србији, постигнутим резултатима, али и о тешкоћама
на које се наилази. Значајно место у његовом излагању заузела је метеорологија, резултати добијени у Београду и још на десет метеоролошких
станица у Србији за период 1856–1867.
Седма тачка закључака Конгреса односи се на метеорологију, што
сведочи да је уочен значај ове области:
„Конгрес мисли да је корисно наименовати једну комисију која ће
дужност имати да постави између управитеља метеоролошког надлештва
у свакој држави или у сваком повећем пределу онаква одношења, која би
могла олакшати узајамно учешће извесног броја станица, како би дали
шири и сигурнији основ за проучавање узајамних утицаја великих метеоролошких појава и земаљске физике“ (Јакшић, 1869).
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III, Београд.
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Климатична одношенија земље у половини деветнаестог века, Гласник друштва
српске словесности, Свезка VI, Београд.
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VIII, Београд.
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друштва српске словесности, Свезка VIII, Београд.

1857
Метеорологијско заведеније у Сербији, Књигопечатња Књажества Сербског,
Београд.
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Известије I, поднешено Министарству финансија о климатичним одношењима
Сербије у години 1862, Државопис Србије, Свеска I, Београд.

1869
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Флоренцу, Државопис Србије, Свеска III, Београд.
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1871

Густина населѣности Србіє. Densité de la population de la Serbie. – Гласник 1871,
89–143.

1872
Нестаянѣ србскога народа у Унгарской. Décroissement de la population serbe en
Hongrie. – Гласник XXXIII, 38–134.
Становничество ђаковачке бискупіє у Славоніи. Les habitants de l’évêché de Diacovo
en Slavonie. – Гласник XXXIV, 1–52.
Болованѣ и умиранѣ србске стаяће војске. Morbidité et mortalité de troupes de
garnison de la Serbie. – Гласник XXXV, 238–259.

1875
Стање земљорадње у Србији. État agricole de la Serbie. – Гласник XLI, 1–103 +
Табл. I–XII.

1890
Отпоздрав г. Владимира Јакшића на беседу Чед. Мијатовића. – Гласник 71, 1890,
313–325.
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