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БИЛ ЛИ Е МАЙКЪЛ ФАРАДЕЙ ЛИЧЕН ПОЗНАТ 

НА Д-Р ПЕТЪР БЕРОН 

 

 Не по-късно от 2003 г. в българската литература е разпространено 

твърдението като как на големия възрожденски учен д-р Петър Берон  

„лични познати са Фарадей и Хумболт” [1]. През следващите 10 години се 

използва изключително тази версия [2], [3], но в най-ново време само 

едното голо познанство очевидно не задоволява вече нашенски почитатели 

на сензационно четиво и беше съчинено, че след 1843 г. в Париж той (П. 

Б.) вече „обменя идеи с Хумболт и Фарадей” [4]. Положително вече се 

досещате, че нито един майстор на това омайно научно сътрудничество 

досега не е благоволил да публикува поне един източник за доказателство. 

  Портрет на Петър Берон е изобразен върху 

съвременната българска десетолевка. Това изображение е от банкнота, 

емисия от 2008 г. 

Всъщност единствената податка за все пак що-годе някаква връзка 

между д-р П. Берон и световно известния английски учен е в статия на 

акад. Милко Борисов от 1984 г., посветена уж специално на историко-

физически прочит на Бероновото творчество. В действителност въпросната 

публикация е популярна по характер и не представлява задълбочено 

историко-научно изследване. Конкретно за евентуална връзка на П. Берон 

с М. Фарадей изтъкнатият физик споменава следното: „Берон се запознава 

и с произведенията на Фарадей, към когото се отнася с голямо уважение, и 

дава висока оценка на откритите от него закони при електролизата. Той 

познава и откритието, направено от Фарадей, на електромагнитната 

индукция” [5, с. 113]. Нищо повече, нищо по-конкретно и нито една 

препратка към произведение на П. Берон (например към поне един от 

осемте обемисти тома на „Панепистемия”) за евентуално доказателство на 

съвсем общото твърдение … Почти същият текст е публикуван следващата 

година (1985-а) и в книга за историята на физическите науки в България до 
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Освобождението 1878 г.: „Берон познава и някои (подч., И.А.) 

произведения на Фарадей, към когото се отнася с голямо уважение и дава 

висока оценка на откритите от него закони при електролизата. Той познава 

и откритието на Фарадей – електромагнитната индукция” [6, с. 160].  Както 

виждате, направени са само козметични промени и отново нищо 

конкретно от трудовете на Берон и Фарадей. И това е всичко, известно 

досега по темата за научното сътрудничество между двамата. На 

практика – нищо…  

Какво показват обаче източници от времето на събитията? 

През 1846 г. в Париж е издаден първият научен труд на П. Берон в 

областта на естествените науки – „Système d'atmosphérologie” („Система на 

атмосферологията”) [7]. През следващите години съобщения за него се 

появяват в редица западноевропейски издания и дори в „Аналите” на 

Чилийския университет в Сантяго де Чили [8, с. 83]. За разглежданата тук 

тема обаче интересно е споменаването на този Беронов труд още през 1847 

г. в известен немски библиографски сборник, в който на същата страница е 

отбелязана и статия от М. Фарадей за втечняването на газове [9, с. 32]. 

Нямам никаква представа дали английският учен е следял този сборник, но 

това е най-ранният документ за някаква, макар и съвсем-съвсем косвена 

връзка между него и П. Берон.  

 Майкъл Фарадей (1791–1867 г.) – 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D1%8A

%D0%BB_%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B

9 

  Сведение за евентуална пряка връзка се появява едва 2013 г. в 

сборник с кореспонденция на М. Фарадей. На 24 (12) април 1850 г. [10] 

английският ботаник Натаниел Уолик – вице-президент на Лондонското 

Линеевско общество, по препоръка на проф. фон Мартиус дава на П. Берон 

препоръчително писмо до М. Фарадей, като го представя за метеоролог, 

който има особен интерес към земния магнетизъм и няма търпение да 

https://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10133373_00007.html
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D1%8A%D0%BB_%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B9
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D1%8A%D0%BB_%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B9
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D1%8A%D0%BB_%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B9
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обсъди с него (М. Ф.) свои виждания по тази тема [11, с. 148-149], [12]. 

Според това писмо, ученият, който е главният поръчител, положително 

е проф. фон Мартиус.  

  Проф. Карл фон Мартиус (1794 – 1868 г.), 1 ян. 1850 г. 

–  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/12/Carl_Friedrich_P

hilipp_von_Martius.jpg/250px-Carl_Friedrich_Philipp_von_Martius.jpg 

Неговото пълно име е Карл Фридрих Филип фон Мартиус – немски 

естественик, ботаник и етнограф, професор в Мюнхенския университет 

Лудвиг-Максимилиан (от 1826 г.), член на Пруската академия на науките 

(от 1832 г.) и на Американската академия на изкуствата и науките (от 1845 

г.) [13]. Проф. фон Мартиус положително е имал пълно основание да 

гарантира за П. Берон, след като по време на следването му в Мюнхен през 

1827–1831 г. е бил негов преподавател [14, с. 121].  

В беронознанието още от началото на 1925 г. е известно, че на 20 (8) 

юни 1850 г. на заседание на Кралското дружество в Лондон неговият член 

д-р Джон Ли – астроном, математик и един от основателите на Кралското 

метеорологическо дружество [15], [16], представя резюмето „Причините за 

земния магнетизъм доказани” по едноименния доклад на П. Берон [17].  

Единственото задълбочено изследване на историята на този Беронов труд 

е публикувано през 1963 г. от известния библиограф и бероновед д-р 

Татяна Е. Киркова [18, с. 325-339]. В Кралското дружество тя открива 

ръкописа на доклада на П. Берон, който обема 51 страници текст на 

френски език, а на заглавната му страница е отбелязана датата на 

предаването на ръкописа в дружеството – 14 (2) юни 1850 г. [18, с. 330].  

Авторката предлага биографични сведения за д-р Джон Ли и основателно 

предполага, че „Берон е влязъл във връзка с него чрез препоръката на 

някой общ познат”, както и изразява надеждата, че „За нас би било 

интересно да научим нещо за срещите, които Берон е имал с Е. Сабин, 

може би с Фарадей (подч., И.А.) и други английски учени” [18, с. 338-

339]. Eдуард Себайн е ирландски астроном и геофизик [19], който има 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/12/Carl_Friedrich_Philipp_von_Martius.jpg/250px-Carl_Friedrich_Philipp_von_Martius.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/12/Carl_Friedrich_Philipp_von_Martius.jpg/250px-Carl_Friedrich_Philipp_von_Martius.jpg
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само косвена връзка с П. Берон, доколкото в заседанието на Кралското 

дружество на 20 (8) юни 1850 г. след представянето на резюмето по 

Бероновия доклад е прочетено писмо на американски флотски офицер до 

Е. Себайн за работата на една астрономическа експедиция в Чили [20, с. 

990-994]. Нищо повече! Няма нито едно доказателство, вкл. в статията на 

д-р Т. Я. Киркова, за пряка среща между ирландския и българския учен. 

Остават обаче за изясняване два съществени въпроса: 

- как д-р П. Берон се е свързал с д-р Джон Ли; 

- д-р П. Берон срещал ли се е лично с М. Фарадей? 

За отговор по тях предлагам както нов прочит на известни вече 

източници, така и новоиздирени сведения. 

Първата страница от 

публикуваното резюме на Джон Ли по доклада на д-р П. Берон за земния 

магнетизъм, представено в Кралското дружество в Лондон на 20 (8) юни 

1850 г. (факсимиле). –  

https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=hvd.32044089242267;view=1up;seq=534 

https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=hvd.32044089242267;view=1up;seq=534
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 През септември 1850 г. издаваното във Виена българско списание 

„Мирозрение” съобщава за д-р П. Берон, че „…тъз зима мина той от тука, 

за да иде в Лондра и в Париз…” [21]. Изглежда д-р П. Берон не е споделил 

с редакцията всичките си планове около пътуването си до Лондон. Имам 

предвид факта, че преди да отпътува за Лондон най-напред трябва да отиде 

в Мюнхен и да се срещне с проф. Карл фон Мартиус, от когото да получи 

препоръчително писмо до неговия английски колега Натаниел Уолик. 

Твърдя, че тази среща е неизбежна, защото към 1850 г. няма не само 

електронна поща по интернет и скайп, но дори и телефонът все още не е 

изобретен. Що се отнася до ранния електрически телеграф, към първата 

половина на 1850 г. той е само теоретична техническа възможност за 

връзка между Франция и Англия, защото първият опит за прокарването на 

подводен телеграфен кабел от Дувър до Кале е направен на 28 (16) август 

1850 г. и при това на следващия ден е повреден [22, с. 135]… 

Вероятно П. Берон пристига в Англия през април 1850 г., ползвайки 

кораб. Положително най-напред посещава Натаниел Уолик, на когото 

връчва писмо, с което проф. Карл фон Мартиус го моли той (Н. У.) да 

съдейства на българския учен да се срещне с М. Фарадей. Липсва пряко 

доказателство за съществуването на такова писмо, но и твърде нелогично е 

да се предполага, че П. Берон се е самопредставил и е искал от името на 

своя немски професор да получи въпросната препоръка. Що се отнася до 

неговата среща (на П. Б.) с М. Фарадей, тя със сигурност се е състояла. 

Категоричното косвено доказателство за нейното провеждане е фактът, 

че в архива на английския учен до наши дни е съхранено 

препоръчителното писмо от 24 (12) април 1850 г. на Н. Уолик до него с 

молба да се срещне с ПРИНОСИТЕЛЯ (bearer) на това писмо. А в 

писмото изрично пише, че приносителят е д-р П. Берон. Нещо повече, 

допускам, че тъкмо М. Фарадей е осъществил връзката между него (П. Б.) 

и Джон Ли. Основание за подобен жест на знаменития английския учен 

намирам и в една особеност на характер му по онова време. За нея 

биографът му проф. Лесли Пиърс Уилямз изтъква: „Преди 1850 г. той 

твърде внимателно скрива своите идеи от научния свят. […] Десетилетието 

1850–1860 г. до известна степен се посвещава на излагане и защищаване на 

собствените теории” [23, с. 379]. Тази констатация подсказва, че към 1850 

г., когато д-р  П. Берон се среща с М. Фарадей, той е имал вече нагласата за 

съществено разширяване на своето научно-техническо сътрудничество. А 

едно от направленията, по които той от години работи, е тъкмо темата за 
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земния магнетизъм, с която българският учен иска да занимае Кралското 

дружество.  

Колкото до ползването от д-р П. Берон на публикациите  на М. 

Фарадей, то се нуждае от отделно конкретно проучване от страна на 

историк на физиката. Тук само отбелязвам, че в повечето Беронови 

трудове М. Фарадей е споменат епизодично (един-два пъти) и обикновено 

без посочването на конкретна публикация [24, с. 17], [25, с. 9], [26, с. 390, 

392, 394] и др., докато в първия [27], третия [28] и осмия [29] том на 

„Панепистемия” той е многократно цитиран. 
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