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ПРЕЗ 1890 Г. АМЕРИКАНЕЦ ТЪРСИ ТРУДОВЕ НА Д-Р ПЕТЪР 

БЕРОН 

През декември 1890 г. списанието „Американски бележки и 

питания”, издавано в град Филаделфия (щат Пенсилвания), помества 

следната молба на читателя R. G. Thomas от Бруклин (от 1898 г. – район на 

гр. Ню Йорк): „Ще ми дадете ли пълен списък на произведенията на Петър 

Берон? Опитах се да съставя техен списък, но проучването беше толкова 

обширно, че реших да се обърна към Вас. Надявам се, че той няма да е 

много дълъг за публикуване.” [1]. 

 Факсимиле на писмото на R. G. Thomas, 

поместено в списанието „American notes and queries” от 27 (15) дек. 1890, 

с. 99 [1]. 

 Редакцията изтъква, че по правило няма практика да отделя голямо 

място за отговор на питания, представляващи интерес само за отделен 

абонат, но все пак решава, че има възможност да откликне на молбата. 

Списъкът е придружен от кратка бележка, че П. Берон е роден през 1800 г. 

в Cortyle (това положително е Котел) в Тракия [2]. Според редакционната 

бележка, този списък съдържа само основните произведения на автора – 

общо 20 заглавия (!), доколкото са известни на редакцията. А в 

заключение тя прави още един жест – призовава читателите на списанието 

да съдействат за допълването на липсващи Беронови заглавия. 

 За да се оцени по достойнство неизвестния досега за 

историографията американски списък на произведения от д-р П. Берон,  

отбелязвам два факта: 

 - през 1899 г., девет години след публикацията в списанието ANQ 

(Филаделфия), първата българска енциклопедия представя Бероновите 

научни трудове  по следния неясен и непълен начин: „[…] на франц. език 

той е написал един ред парадоксални съчинения по Физиката и Химията. В 

едно капитално съчинение от няколко тома той излага своя теория за 

произхождението на света, която не добила одобрението на французската 

академия. На германски език той е написал книга за словенската 

философия (Прага, 1855) и на гръцки разни брошури […]” [4, с. 129]. Този 
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български енциклопедичен текст не съдържа всъщност нито едно 

конкретно библиографско описание; 

 - последната био-библиография за д-р П. Берон (издадена през 2001 

г.), която би трябвало да е най-пълна и най-точна, съдържа … 21 заглавия 

на научни трудове [5, с. 12-15], [6] и има съществени липси [7].  

Факсимиле на списъка на основните 

произведения на д-р П. Берон, поместен в списанието „American notes and 

queries” от 27 (15) дек. 1890, с. 99 [1]. 
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