
Д-Р ПЕТЪР БЕРОН – МИТОВЕ, КУРИОЗИ, ПРОТИВОРЕЧИЯ 

  

През март 2021 г. подобаващо беше отдадена почит на 150 години от 

кончината на д-р Петър Берон. Същевременно през настоящата година се 

навършват 190 г. от успешната защита на неговата докторска дисертация и 

175 г. от издаването на първия му научен труд в областта на естествените 

науки, който поставя началото на поредица от близо 50 труда в различни 

научни направления. Като отчитам формализма, който от поне десетина 

години господства в беронознанието, смятано на практика за вече 

преорана област в науката, едва ли в обозримо бъдеще ще бъде 

организирано подобаващо честване преди всичко на неговата научна 

дейност. Ясен знак за това подсказват две телевизионни предавания (в тях 

участваха пет видни академични и университетски историци) [1], [2], 

публикации в научната и популярната литература и най-вече – в интернет. 

Колкото и дръзко да изглежда това твърдение, по-нататък ще го подкрепя с 

конкретни факти за многобройни митове, куриози и противоречия за 

живота и делото на д-р П. Берон, битуващи необезпокоявано и 

разпространявани все по-настойчиво. Предлагам ги в три групи: общи 

биографични бележки, сведения за „Рибния буквар” и сведения за 

научната дейност на д-р П. Берон. 

 

 I. ОБЩИ БИОГРАФИЧНИ БЕЛЕЖКИ 

 1. П. Берон бил познат или приятел с видните европейски 

интелектуалци Джон Лок, Нютон, Хумболт, Байрон, Фарадей и 

Дарвин.  

 1. 1. Джон Лок (1632–1704 г.).  

 Джон Лок, портрет 1697 г. – 

 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/John_Locke.jpg   

На 16 март 2018 г. в телевизионно предаване, посветено специално 

на научната дейност на П. Берон,  проф. Тодор Петров направи 

сензационното съобщение: „Джон Лок (болд, И.А.) го кани лично да си 

чете лекциите в Лондон” [3, ок. 34.-35. мин]. Изключвам гостуващият 

бероновед да е допуснал неволна грешка, защото по време на изложението 

си често поглеждаше към справочен материал и към края на предаването 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/John_Locke.jpg


името Джон Лок отново беше съобщено няколко пъти. А известният 

английски философ Джон Лок умира през 1704 г. Без коментар … 

    1.2. Исак Нютон (1642–1727 г.).  

 https://img.etimg.com/thumb/msid-74494588,width-650,imgsize-

1244590,,resizemode-4,quality-100/isaac-newton_istock.jpg 

 Според доц. д-р Анна Ангелова – директор на Университетската 

библиотека „Св. Климент Охридски”, „Има сведения, че лично се е 

познавал с Нютон и Байрон” (болд, И.А.) [4, ок. 6.-7. мин]. Това 

съобщение беше направено в зала със стотици книги справочна 

литература, от които сигурно поне десетина биха документирали, че 

великият английски учен Нютон умира през 1727 г. За Байрон – т. I. 1. 4. 

по-нататък.  

1.3. Александър фон Хумболт (1769–1859 г.).  

 Портрет на Александър фон Хумболт, 1843 г. –  

https://meanshappy.com/lgbtq-heroes-alexander-von-humboldt/ 

Твърдението, като как на д-р П. Берон „лични познати са Фарадей и 

Хумболт”, е разпространено в българската литература не по-късно от 2003 

г. [5]. През следващите 10 години се използва изключително тази версия 

[7], [8], но в най-ново време само едното голо познанство очевидно не 

задоволява вече нашенските почитатели на сензационното четиво и беше 

изфабрикувана версията, че след 1843 г. в Париж той (П. Б.) вече „обменя 

идеи с Хумболт и Фарадей” [9]. Едва ли е за чудене, че все още никой не е 

благоволил да публикува поне един източник за доказателство.  

 Единственото, което успях да открия като утешителна съвсем-

съвсем косвена връзка, е фактът, че в първото издание на каталога на 

личната библиотека на Александър фон Хумболт, обхващащ 11 164 

заглавия, са описани и три Беронови труда (издадени 1846, 1847 и 1858 г.) 

[10, с. 65]. Допускам, че те са попаднали там като авторско дарение, 

каквато практика българският учен е имал. Това е било не само част от 

неговата благотворителност, но и по този начин предлага трудовете си на 

https://img.etimg.com/thumb/msid-74494588,width-650,imgsize-1244590,,resizemode-4,quality-100/isaac-newton_istock.jpg
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критика от научната общност. Факт е обаче, че няма нито една податка, 

макар и косвена, въз основа на която да се предположи, че д-р П. Берон е 

имал някакъв, макар и епизодичен, контакт, камо ли пък да обменя идеи 

със знаменития немски учен.  

1.4. Джордж Байрон (1788–апр. 1824 г.) 

 Остров Сен Лазар (с манастира на мъхитаристите) във 

Венецианската лагуна – https://imagesofvenice.com/wp-

content/uploads/2021/03/ven_armeni-1_blog-1.jpg 

   През 2003 г. изследователят на Байрон Илия Хр. Илиев публикува 

сензационната новина, че „Лорд Байрон дал пари за "Букваря" на д-р 

Петър Берон” [11].  Същият автор уверява, че двамата се запознават „във 

Венеция през 1823 г.” [12]. През 2019 г. доц. д-р Анна Ангелова уверено 

потвърждава: „Има сведения, че лично се е познавал с Нютон и Байрон” 

(болд, И.А.) [4, ок. 6.-7. мин]. Силно се съмнявам, че такива „сведения” 

наистина има.   

 Байрон пребивава в манастира на Мъхитаристката арменска 

конгрегация на остров Сен Лазар край Венеция през 1816–1817 г. [13]. 

След това напуска Венеция и през следващите шест години посещава 

Равена, Пиза, Ливорно, Генуа, откъдето през юли 1823 г. напуска Италия и 

заминава за Гърция [14]. П. Берон пристига в манастира на о. Сен Лазар 

през април 1823 г. [15, с. 270]. Българският арменец Агоп Орманджиян, 

който през 1980 г. проучва архивите на този манастир във връзка с 

Бероновото посещение [16], не открива никаква следа за евентуална 

среща между П. Берон и Байрон. Това е напълно логично, след като по 

това време Байрон се намира в Генуа, т.е. всякакви твърдения за 

познанство между двамата са измислица...  

 1.5. Майкъл Фарадей (1791–1867 г.) 

 Портрет на Майкъл Фарадей, 1842 г.  –  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/88/M_Faraday_Th_Phillips_oil_1

842.jpg/220px-M_Faraday_Th_Phillips_oil_1842.jpg 
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   Михаил и Нели Бъчварови, които изследват задълбочено 

биографията на П. Берон, включително научната му дейност, не 

споменават нито дума за каквато и да е връзка със споменатите тук учени, 

камо ли за сътрудничество (обмен на идеи) [17]. През 2018 г. въз основа на 

обширно проучване и новоиздирени сведения установих, че в архива на М. 

Фарадей се съхранява писмо от 12 (24) април 1850 г., с което членът на 

Кралското дружество в Лондон Натаниъл Уолик го моли да се срещне с П. 

Берон. Въз основа на този факт предполагам, че вероятно тъкмо М. 

Фарадей е посредничил българският учен да се срещне с д-р Джон Ли, 

който на 8 (20) юни с.г. представя в Кралското дружество в Лондон резюме 

на доклада на П. Берон „Причините за земния магнетизъм доказани” [18, с. 

5-6]. Не съществува обаче никакво доказателство за какъвто и да е 

обмен на идеи между М. Фарадей и П. Берон (чрез лична среща или по 

кореспондентен път). 

1.6. Чарлз Дарвин (1809–1882 г.) 

 Чарлз Дарвин,  ок. 1859-1860 г. –  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/42/Charles_Darwin_aged_51.jpg/

250px-Charles_Darwin_aged_51.jpg 

През април 2021 г. доц. д-р Петър Берон (зоолог и политик) обяви, че 

д-р П. Берон се е познавал и с Чарлз Дарвин [19]. За това обаче не 

съществува никаква, дори съвсем косвена, податка. Съмнявам се дали той 

е бил запознат поне с фундаменталния му труд „Произход на видовете” 

(1859 г.), съдейки по факта, че в многотомната Беронова 

„Панепистемия” името Дарвин изобщо не се среща. 

2. Митовете на проф. Дамян Попхристов 

 Проф. Дамян Попхристов –  https://encrypted-

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTeYziV3gqpdEml3xkr7UwKCfbTN1M4Qv03aw&usq

p=CAU 

  Той (проф. Д.П.) е един от най-енергичните разпространители на 

недоказани твърдения за П. Берон, особено за научното му творчество!  

Нямам никаква представа в каква област е професурата му, но сведенията 
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му за постиженията на беронознанието са озадачаващи (съвсем деликатно 

изразено!). Когато в интернет попаднах на първите информации за негови 

изказвания относно П. Берон, помислих, че вероятно журналистите (дано 

ми простят) не предават точно мъдрите му слова [20], [21]. Имах обаче 

възможност да прегледам видео с негова лекция (?!), в която отделя пет 

минути за биографията на П. Берон [22] и се убедих, че репортажите 

добросъвестно представят мнението на проф. Д. Попхристов по 

споменатата тема. В тази лекция той цитира кратък откъс за делфина от 

„Рибния буквар”, но очевидно не е преглеждал целия букварен текст. 

Иначе щеше да знае, че в раздела „Умни съвети” П. Берон е написал: 

„Щото незнайш, нити да хвалиш, нити да кориш”, сиреч „Недей да 

хвалиш, нито да кориш това, което не познаваш!” [23, с. 56]. Какви са 

приносите на проф. Д. Попхристов за беронознанието? 

2. 1. Според проф. Д. Попхристов, П. Берон „прави докторат по 

медицина в Мюнхен и в Хайделберг, където завършва медицина” [22]? 

Истината е обаче, че той в Хайделберг не прави докторат по никаква 

специалност, а през 1825–1826 учебна година се записва във Философския 

факултет на тамошния университет, през зимния семестър на 1826–1827 

година се презаписва в Медицинския факултет, но през летния семестър 

(1827 г.) се прехвърля да следва медицина в Мюнхен, където на 9 юли 1831 

г. (н. ст.) защитава докторска дисертация по медицина, хирургия и 

акушерство [17, с. 182-183].  

2.2. Според проф. Д. Попхристов, П. Берон, е „първият българин 

докторант в Сорбоната” [22]? В действителност в Париж българин за 

пръв път защитава дисертация през 1874 г. [24, с. 168, т. 1863], т.е. три 

години след кончината на П. Берон. 

2.3. Според проф. Д. Попхристов, „Смятали са го за гениален” [22]? 

Авторът не уточнява кой е смятал П. Берон за гениален, но подтекстът на 

изложението категорично внушава, че са французите. Истината е, че досега 

не е известна нито една, поне вестникарска хвалба с такава квалификация 

във френската периодика от онова време, камо ли пък мнение на френски 

учен с подобно суперлативно признание.  

2.4. Според проф. Д. Попхристов, на П. Берон „предложили френска 

благородническа титла, да се казвал Пиер Берон. И Пиер Берон казал не, 

аз съм българин” [22].  



  Титулната страница на том 1 на „Панепистемия” от П. Берон, 

на която ясно личи, че той издава френските си трудове с името Pierre Béron –  

http://books.unibit.bg/imgs/covers/550.JPG 

  Хрумката за отказаното от П. Берон френско гражданство 

удивително напомня за кандидат-студентските бисери, публикувани преди 

години след приемните изпити за висши учебни заведения. Със сигурност 

проф. Д. Попхристов не може да публикува нито един първоизточник като 

доказателство, че П. Берон е получил изфантазираното от него (проф. Д. 

П.) предложение. Известно е обаче друго. Той (П. Б.) е публикувал 

трудовете си на френски език с името Пиер Берон. Проф. Д. Попхристов 

щеше да знае това, ако беше погледнал корицата на поне един френски 

Беронов труд, камо ли пък да се е запознал със съдържанието му, но пък 

има мнение по темата …  

Справедливо е да отбележа, че проф. Д. Попхристов не е авторът на 

изумителния куриоз с поканата за френското гражданство и името Пиер 

Берон, макар че той по време на лекцията си комай внушаваше това си 

„откритие”. То е достъпно за всеки при справка в статията за П. Берон в 

българоезичната интернет-енциклопедия Уикипедия [25]. Въпросният 

патриотарски текст в нея е добавен през януари 2012 г. [26], 

междувременно, до последната промяна на 26 май 2021 г., в 

енциклопедичния текста са направени десетки допълнения и изменения, но 

очевидно нито един от техните автори не се смущава от куриозното 

твърдение. Впрочем, там фамилното име е „Барон”, защото при търсене в 

Гугъл и Галика се среща и името Pierre Baron, но това е друга тема… 

2.5. Пазят ли в Сорбоната до днес „томът на съчиненията на 

Петър Берон”, написан със златни букви?!?  

В края на изложението си за П. Берон проф. Д. Попхристов 

патетично заяви: „До ден днешен в Сорбоната със златни букви се пази 

http://books.unibit.bg/imgs/covers/550.JPG


томът на съчиненията на Петър Берон. А ние даже не знаем, че ги има!”  

Следват наистина впечатляващи ръкопляскания от страна на 

слушателите… Веднага си спомних за друг подобен нашенски мит от 

ученическите ми години. Завършил съм средно образование през 1960 г. и 

през последните години в гимназията учителката ни по български език и 

литература др. Мария Данчева (светла ѝ памет!) твърдеше, че на фасадата 

на Сорбоната със златни букви било изписано Ботевото четиристишие 

„Настане вечер…” от стихотворението „Хаджи Димитър”. И до днес никой 

не е открил такъв надпис…  

Проф. Д. Попхристов никога не е виждал подобен Беронов том 

където и да е по света, нито разполага поне с първоизточник за 

съществуването му и просто фантазира, разчитайки комай на невежеството 

на читатели и зрители.  

3. Кога е роден П. Берон? 

Това е един от въпросите в биографията на П. Берон, по който има 

най-големи противоречия. Преди 15 г., когато публикувах сведения за 

него като първия български морски учен [27,  с. 15-68], разполагах все още 

с твърде малко  информация за по-критичен анализ и се видях принуден да 

се доверя на най-добрата монография за живота и делото му. Нейните 

автори приемат 1799 г. [17, с. 23], но заради неизяснени от тях 

противоречия добавих уклончивото „около”.   

 Паметникът на П. Берон в Котел –  

https://www.stoyanh.com/db/icons/104_Kotel/004889_DSC58779-Kotel-Monument-of-Petar-

Beron.jpg 

Понастоящем за рождената дата на П. Берон в литературата битува 

мирно съвместно съществуване на версиите: 1789, 1790, 1791, 1793, 1794, 

ок. 1795, 1795, 1797, 1798, ок. 1799, 1799, 1799 или 1800, 1800, октомври 

1800, ок. 1800, 1802, 1810 г. Удивително „постижение” на беронознанието 

за близо 100 г. изследвания… Какво ли би казал понастоящем проф. Иван 

Шишманов, който преди 95 години възкликва: „Невероятно, ала факт е, че 

и до днес (1926 г., И.А.) не знаем кога точно се е родил авторът на „Рибния 

https://www.stoyanh.com/db/icons/104_Kotel/004889_DSC58779-Kotel-Monument-of-Petar-Beron.jpg
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буквар” [28, с. 52]. Не посочвам източници за тези 27 версии, за да не 

обременявам излишно приложения научен апарат, но те имат място в 

отделно обстойно проучване за уточняване на годината на раждането на 

П. Берон, докато тук само обосновавам тази крайна вече необходимост. 

Справедливо е да отбележа обаче двама автори – Татяна Киркова [28, с. 52-

55] и д-р Васил Бакърджиев [29, с. 33-35], които са едни от най-

добросъвестните бероноведи и при това са отделили подобаващо внимание 

на това почти вековно нелицеприятно противоречие, което очевидно не 

смущава нито обществото, нито дори професионалните историци. 

От всички 27 версии интерес представляват преди всичко тези, които 

се основават на източници приживе на П. Берон. Най-ранният 

първоизточник за годината му на раждане е неговото собственоръчно 

вписване в иматрикулационната книга на Хайделбергския университет на 

8 (20) април 1825 г., при което отбелязва възрастта си „26 Jahre alt” (26-

годишен). Т. Киркова, която въвежда този факт в научно обръщение през 

1961 г., го тълкува, че „при записването си е бил в 26-тата си година, а не с 

навършени 26 години, и че следователно е роден между 1 януари  и 20 

април 1800 г.” [28, с. 54]. Същото вписване се тълкува от д-р В. 

Бакърджиев така: „имаме всичките основания да приемем като най-

достоверна годината на раждането 1799” [29, с. 34].  

Д-р В. Бакърджиев публикува и вписване в градския архив на 

Мюнхен на 14 (26) декември 1847 г., при което е отбелязано, че П. Берон е 

45-годишен [29, с. 35], а от това следва година на раждането 1802.  

Третият документ е френският каталог на Ото Лоренц. В българската 

литература той е споменат за пръв път от  проф. Александър Теодоров-

Балан през 1894 г., като, според френския автор, П. Берон е роден през 

1800 г. [30, с. 69], [31, с. 235], но въпреки това българският автор приема, 

че рождената година е 1797 г. [30, с. 68], без да обоснове противоречието с 

открития от него френски първоизточник. Сведението от Лоренцовия 

каталог (изд. 1867 г.!) има висока степен на достоверност, т.к. френският 

библиограф най-вероятно е получил сведението лично от П. Берон.  

Споменатите три документа са от периода 1825–1867 г. и според 

авторите, които ги въвеждат в обръщение, от тях за годината на раждане на 

П. Берон следват версиите: 1799, 1800, 1802 г. Очевидно липсва 

категорично доказателство и следва да се направи обоснован логичен 

избор. Тъй като П. Берон не е разполагал с кръщелно свидетелство, най-

ранният запис (от 1825 г.) е най-близо до времето, когато той от 



родителите си е получил сведение за годината си на раждане. Поради това  

логично е да се приеме твърдението около 1799 г., като добавката 

„около” е заради факта, че годината не е доказана със сигурност, а е приета 

по някакъв принцип. 

И още нещо за една куриозна версия. През 1976 г. в солидно 

академично издание се появява версията, че П. Берон е роден през „Х. 

1800” [32]. Междувременно „уточнението” за месеца се появява предимно 

в академични енциклопедии, без досега някой автор да е благоволил да 

направи някаква обосновка. Дръзвам да твърдя, че тя няма никога да се 

появи, но ще си позволя да предположа как е измислен месецът октомври. 

През 1963 г. в първия том на позабравената „Кратка българска 

енциклопедия” (КБЕ) е поместена статия за П. Берон, в която датата на 

раждането му е „ок. 1800”. Авторът на статията за П. Берон, публикувана в 

академичния „Речник на българската литература” [32], положително по 

невнимание е приел съкращението „ок.” в датата от КБЕ за „октомври” 

(вместо „около”) и оттогава, та до наши дни…  

4. П. Берон българин ли е или грък 

  Гръцкият магистър на изкуствата Константин 

Коцовилис, който обяви д-р П. Берон за грък –  https://4.bp.blogspot.com/-

obFojdung0U/VUOmxtQ3MZI/AAAAAAAAAMg/lF0IIkGnYjk/w506-h910/Kotsowilis.jpg 

 За всеки грамотен българин подобен въпрос е колкото куриозен, 

толкова и абсурден. През 2017 г.  сайтът „Морски вестник” помести обаче 

обширна моя статия, в която с конкретни препратки към източници 

представих усилията на гръцкия историк Константин Коцовилис, който 

през 1995 г. прави рафиниран опит да погърчи посмъртно великия 

български възрожденец д-р П. Берон, като нескопосано жонглира с три-

четири архивни документа от следването му в Германия. Един от „най-

съществените аргументи” на К. Коцовилис е посредствената 

стъкмистика, с която сравнява броя на страниците на първото издание на 

„Рибния буквар” (определени от него като „немногото”) и броя на 

страниците на гръцките Беронови трудове, изчислени от него (К.К.) на 

1 400. Оставям настрана факта, че само „немногото” страници на седемте 

възрожденски издания на „Рибния буквар” са общо 1025, но дори само 

френските Беронови трудове (без многобройните отделни отпечатъци на 

https://4.bp.blogspot.com/-obFojdung0U/VUOmxtQ3MZI/AAAAAAAAAMg/lF0IIkGnYjk/w506-h910/Kotsowilis.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-obFojdung0U/VUOmxtQ3MZI/AAAAAAAAAMg/lF0IIkGnYjk/w506-h910/Kotsowilis.jpg


части от тях) са най-малко 8 200, а никой френски автор не е дръзнал да 

определя П. Берон като французин, макар че той е издавал тези трудове с 

името Пиер Берон. Въпросният К. Коцовилис разпространява идеята си за 

погърчването на българския възрожденец и чрез собствения си блог в 

интернет. 

Публикувайки през 2017 г. в интернет този скандален случай [6], 

надявах се български историци (особено специалисти по история на 

Възраждането) и български специалисти по гръцки език да реагират 

против удивителната измислица на К. Коцовилис и да проявят по-голям 

интерес към незаслужено загърбените от десетилетия гръцки трудове на П. 

Берон. Нищо подобно не се случи! Последва пълно нашенско 

безразличие, което е комай не по-малко куриозно от мечтанието на 

гръцкия автор. Нито дума не беше спомената и в телевизионното 

предаване на История.бг от 8 март 2021 г. [1], но предвид подхода на 

провеждането му, предполагам, че това не се дължеше на подценяването 

на случая от страна на водещия на предаването и четиримата изтъкнати 

академични и университетски специалисти, а вероятно най-вече заради 

това, че те нямаха никаква представа за случая.  

  Проф. д-р Сабине Ридел от Магдебург, 2019 г.  –  

https://www.imago-images.de/bild/st/0090196511/w.jpg 

А междувременно благодарение на интернет попаднах на нови 

източници, свидетелстващи, че Коцовилисовата пропаганда, макар и 

бавно, придобива популярност. Например проф. д-р Сабине Ридел от 

Университета „Ото фон Герике” в Магдебург цитира съчинението на К. 

Коцовилис и смята, че личността на П. Берон „предлага достатъчно повод  

за научни дискусии (болд, И.А.) между историци и филолози. Ако едните 

го причисляват изключително към българските възрожденци от XIX в., 

други въз основа на многобройни публикации на гръцки език го 

претендират изцяло за себе си като гръцки интелектуалец” [33, с. 51]. В 

действителност обаче няма никакво място за дискусии по конкретната 

тема, а немската професорка очевидно твърде лекомислено е паднала в 

капана на стъкмистиката на К. Коцовилис. Същевременно проявявам 

известно разбиране към проф. д-р С. Ридел, защото в крайна сметка 

https://www.imago-images.de/bild/st/0090196511/w.jpg


нейното заблуждение е резултат от оглушителното мълчание на 

българската страна.   

 

II. РАЗМИСЛИ ЗА „РИБНИЯТ БУКВАР” 

1. Кой е първият български буквар – на Марко Теодорович или 

на Петър Берон?  

В телевизионното предаване История.бг от 8 март 2021 г. проф. Вера 

Бонева спомена буквара на Марко Теодорович от края на XVIII в., „който 

достига до част от нашите килийни училища, но той също е на 

църковнославянски език” [1, ок. 5:05. мин]. Никой от петимата участници в 

предаването не засегна съществения въпрос, битуващ в нашенската 

литература и особено – в интернет,  кой е първият български буквар? 

  Второто издание на сръбския буквар на З. Орфелин (1792 г.), 

финансирано от българския търговец Марко Теодорович –  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/TeodorovichBukvar.jpg 

Става дума  за тъй наречения „буквар на Марко Теодорович” от 1792 

г., който привърженици на сензационното четиво от двайсетина години 

насам все по-упорито представят за „първия български” буквар, като 

рафинирано жонглират с полуистината. В действителност авторът на този 

сръбски буквар е сръбският просветител Захарие Орфелин, докато 

българският търговец Марко Теодорович само е финансирал  второто му 

издание. Едва ли и неговият най-ревностен пропагандатор ще открие в 

литературата названието „Буквара на Антон Иванович” за „Рибния 

буквар”,  макар Антон Иванович да дава средствата за издаването му. 

И само още една нечистоплътна спекулация. Изтъква се, че през 

1908 г. видният български учен Йордан Иванов съобщава за  „буквара на 

Марко Теодорович”, но съзнателно е изопачено мнението му чрез 

премълчаване на неудобните части от него. В действителност то е 

следното: „Любородни сърби, с които [Марко Теодорович] е бил в 

търговски връзки, ще са го подканили да се заеме с изданието на 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/TeodorovichBukvar.jpg


поменатия буквар, главно за полза на сръбските деца, както узнаваме и 

от предисловието. До тогава сръбчетата употребявали киевски и 

московски букваре. Няма съмнение, че Марковият буквар ще да се е 

пръскал и из българските земи, дето не бе престанала да се учи 

словенската книга. В това се уверяваме от разпространението и на други 

сръбски учебни книги из Българско през XIX век” (болд, И.А.). Въз основа 

на тези и други аргументи, публикувани през 2018 г., не разглеждам 

Марковия буквар като част от българската възрожденска литература [34, 

с. 10-12]. Докога ли българските академични и университетски 

специалисти по история на възрожденската литература ще 

продължават да мълчат за битуващите противоречия относно въпроса 

кой все пак е първият български буквар? А междувременно български 

автори все по-упорито пропагандират второто издание на сръбския буквар 

от 1792 г. като първия български буквар, появил се „32 години преди 

Рибния буквар на Петър Берон” в краеведски издания, туристически 

реклами, сайта на Националния литературен музей [35], Българското 

национално радио [36]…  

2. Какъв е произходът на името „Рибен буквар”? 

През 2011 г. в сайт за учители по начално образование е поставен 

въпросът „Защо Рибният буквар е рибен?” Следват седем противоречиви 

коментара, въз основа на които липсва приемлив отговор. След 10 

години, към началото на юли 2021 г., този спор е посетен 12 352 пъти 

[37], което означава  ок. 105–110 пъти месечно, т.е. интересът очевидно е 

голям. Понастоящем противоречията са още по-големи. За начало – само 

два примера. 

Пример 1. В телевизионното предаване История.бг от 8 март 2021 г., 

ок. 11.-12. мин, дикторът обяви: „Той остава известен в историята като 

„Рибния буквар” заради картината на кит, изобразена на неговата 

корица” (болд, И.А.). 

Пример 2. На 19 март 2021 г., по НОВА телевизия, д-р Силвия 

Найденова – директор на Централната библиотека на БАН, съобщи около 

втората минута на предаването, че „в приложението, което се намира в 

края на книгата („Рибния буквар”, И.А.), има илюстрации на кит и 

делфин и оттам получава своето популярно име” [2].  

Вероятно най-ранното обяснение за популярното име на Бероновия 

буквар  е дадено от проф. Ал. Теодоров-Балан през 1896 г.: „[…] накрая 

три рисунки на животни, от които последното делфин. По тая риба 

http://bglitarchives.org/content/pages/from_ckeditor/files/02_Petyr_Beron.jpg


(болд., И.А.) букварът на Берович се прослави в България под името 

"рибен буквар"; […]” [38]. 

През 1922 г. Гено Дочев – учител от Казанлък, въвежда версията 

„поради образа на рибата делфин, отпечатан на корицата” (болд, И.А.), 

но не уточнява на коя корица – предна или задна [39, с. 215]. 

  Последният лист на първото издание на „Рибния 

буквар” (1824 г.).  

Версията, че делфинът е изобразен на „последната корична 

страница”, т.е. на задната корица, е въведена не по-късно от 1925 г. [40, 

с. 103], но все още не посочва от коя страна – външна или вътрешна. 

През 1925 г. проф. Стефан С. Бобчев съобщава за една от най-

куриозните версии: „Пред мен е „Рибният буквар” на Д-р Петра Берона 

от 1824 г. […] с трите риби в края, […]” [41, с. 135]. Убеден съм, че 

именитият автор положително никога не е виждал такова първо издание.  

Пак през 1925 г. проф. Беньо Цонев въвежда версията: „На 

последния лист (трета таблица) са и образите на кит и делфин, от които 

и букварът носи народното си име „рибен буквар” […]” (болд., И.А.) [42]. 

През 1929 г. Никола Ив. Ванков изтъква, че „Рибният буквар” е 

„назован от читателите му така, заради картината риба, поставена на 

последната външна корица” [43]. Това е най-ранното съобщение, в което 

автор твърди за изобразяването на риба по корицата.  Некоректно е обаче 

да се приема, че авторът неправилно е имал предвид кит или делфин, 

защото в по-късни издания на Бероновия буквар (1856 и 1862 г.) в него 

наистина се появяват изображения на риби. 

През 1933 г. проф. Боян Пенев уверява, че изображението на 

делфина от трите приложения в края на първото издание на  „Рибния 

буквар” е „дадено и на втората корица на буквара, отвън (болд, И.А.). 

Тая рисунка именно е дала повод да се нарича Бероновият буквар рибен” 

[44, с. 322]. 

През 1942 г. литературният историк Васил Пундев предлага твърде 

противоречиво обяснение, но в него съществена новост е, че на предната 

корица имало риба: „Наречен е „рибен” може би по образа на рибата 



върху предната (незапазена) корица под заглавието, а може би и по 

изображението на животни, между които кит и делфин (описани и от 

Берон като риби) в края на книгата (вж. Теодоров-Балан – СбБер с. 3)” [45, 

с. 40]. Тук авторската препратка към източника в скобите означава 

статията на проф. Ал. Теодоров-Балан в известния сборник за П. Берон от 

1925 г. 

През следващите  трийсетина години авторите, пишещи за „Рибния 

буквар”, не съобщават нищо ново за произхода на популярното му 

название и само отбелязват една от въведените вече в обръщение версии. 

През 1974 г. обаче член-кор. проф. д-р Емил Георгиев въвежда нова 

версия: „Изображенията на риби в таблиците заедно с такива 

изображения върху последната корица (болд, И.А.) дават на „Буквара” 

популярното название „Рибен буквар” [46]. Че в трите приложения 

(„таблиците”) имало риби (??) е известно още от 1925 г. от проф. Ст. 

Бобчев, от 1929 г. благодарение на Н. Ив. Ванков се знае, че на задната 

външна корица имало риба, но за пръв път се появява версията, че там 

имало „риби”; точният брой не е уточнен, но са поне две … 

През 2011 г. iliev от сайта на общността „Начално образование” 

съобщава: „Като се има предвид, че кита се е опънал на две страници, 

мисля, че е по-точно да твърдим, че буквара е известен така заради 

него, а не заради делфина. В крайна сметка буквара е рибен, заради 

впечатлението останало от внушителна илюстрация” (болд, И.А.) [37]. 

През 2014 г. обосновах версията, че букварът наистина е рибен, 

защото: а) В шестото издание (1856 г.) Берон въвежда описанията на 

четири риби, в седмото издание (1862 г.) – на седем риби; б) Първото 

известно споменаване на названието „Рибен буквар” е от 1858 г., т.е. две 

години след шестото издание [47]. 

Първите 10 версии (от периода 1896–2011 г.) ги обединява фактът, 

че те са формулирани въз основа само на разглеждане на първото 

издание на „Рибния буквар”. Тези 10 версии могат да се разпределят в две 

групи: I. Три версии са формулирани въз основа на изображенията 

делфин, делфин и кит, кит, изобразени в третото приложение на буквара от 

1824 г.; II. Седем версии са базирани на изображения, които не 

съществуват в буквара от 1824 г. и са доказателство, че съответните 

автори най-вероятно изобщо не са преглеждали първото издание на 

„Рибния буквар”. 



 Оставям настрана „дребния” факт, че до наши дни както в научни 

публикации, така и в популярната литература нерядко морските 

бозайници кит и делфин се представят за риби. За краткост посочвам само 

един подобен нелицеприятен пример – академичната „Голяма българска 

енциклопедия” от 2012 г. [48, с. 3718]. Междувременно, до наши дни, се 

разпространяват изключително първите десет версии, като авторите, 

особено в интернет, предпочитат преписвацията (копи-пейст) вместо 

критичното и логичното мислене. Затова много се зарадвах, когато преди 

няколко месеца в два сайта се появи статия на колекционера Росен Петков 

от София, посветена на слабо проучени въпроси от историята на „Рибния 

буквар” като хартия, шрифт, отпечатване [49], [50]. Всъщност те са 

съчинени „под индиго” и това ме улеснява в коментара. Наред с някои 

нови и недостатъчно известни сведения за Бероновия буквар немалка част 

от статията предлага сведения за възрожденските му издания  и за 

произхода на популярното морско заглавие. Авторът е ползвал моя статия 

от 2014 г. [47], коректно я отбелязва в литературата си и се позовава на нея 

в текста, що се отнася до произхода на заглавието, но елегантно си служи 

с полуистината както що се отнася до заглавието, така и особено при  

представянето на съдържанието на всички възрожденски издания. Тук 

няма да навлизам във втория въпрос, отбелязвам само бележки по  

изложението на Р. Петков относно заглавието „Рибен буквар”. 

 Първо. Като се позовава на статията ми от 2014 г., Р. Петков твърди, 

че „вероятно името "рибен" се добавя към буквара на Берон доста по-

късно, някъде между второто и седмото издание, когато се печатат за 

кратко време няколко издания и когато броят на рибите в текста и 

изобщо морската тематика са увеличени” (болд, И.А.) [49].    

Второ. След това Р. Петков съобщава, че добавя „още един факт в 

подкрепа на тезата кога добива популярност името „рибен буквар“. 

Следва обширен текст с повече твърдения, но най-съществените са: а)  

най-ранното известно сведение за названието „Рибен буквар” е от Ив. 

Богоров през 1858 г.; б) „добавянето на доста риби при изданието от 1856 

г. (и още 3 при изданието от 1862 г.).” И двата факта са съобщени още 

през 2014 г. [47]. Тогава за пръв път в беронознанието представих 

подробно морските знания в изданията 1841–1862 г. и обосновах, че 

Бероновият буквар наистина е рибен, защото в него действително има 

риби. Според Р. Петков, в изданието от 1856 г. те са „доста”, „множество” 

и дано читателите не останат с впечатление, че са цели рибни пасажи, 



защото всъщност са само четири риби, а в седмото издание (1862 г.) 

стават седем.  

  Задната корица на второто издание на „Рибния буквар”, 

1841 г.   

   Трето. Единствената новост, която Р. Петков наистина добавя 

към историята на заглавието, е  „А мистерията дали на последната 

корица на Буквара от 1824 г. има делфин и оттам е дошло името му, си 

остава, защото екземпляр със запазена задна корица (засега) няма” 

(болд, И.А.) [49]. Очевидно авторът не е правил собствено проучване на 

историята на заглавието, защото иначе, щеше да знае нещо за поне част 

от гореспоменатите 10 версии. Твърдението за липса на запазен 

екземпляр със задна корица е много прибързано и необосновано, защото 

Р. Петков не съобщава колко екземпляра от първото издание е проверил. 

Ако прегледате библиографията на К. Възвъзова-Каратеодорова за 

трудовете на  П. Берон, ще видите, че тя е отбелязала следния факт за 

първото издание (1824 г.): „На задната страница на корицата (болд, И.А.) 

е поместена следната бележка: „Тойзи буквар ще се нахожда за 

продавани[е] в Рухчук у господина Теодора Минку и син; в Казан или 

Котел  у господина Руска х. Беровича. Цена за един буквар по един 

сванец и половина.” [51, с. 194]. Най-напред обърнете внимание на една 

„дреболия”, която е доказателство за изключителната  добросъвестност на 

известния библиограф – начина на изписването на думата  

„продавани[е]”: на корицата на оригиналния екземпляр, който К. 

Възвъзова-Каратеодорова  лично е прегледала, тази дума е отпечатана 

„продавани”, а буквата „е” е добавена от нея и затова тя е в квадратни 

скоби. Изключено е такъв опитен библиограф да отбележи подобна 

особеност на изписването на една дума на задната корица, а там да е 

имало някакво изображение и то да не е отбелязано, особено пък предвид 



големия (и до днес) обществен интерес към популярното заглавие и, като 

се отчетат битуващите версии за произхода му. Впрочем, обърнах 

внимание на този факт още през 2014 г. [47, с. 8-9]. Нещо повече, за 

сравнение тогава съзнателно публикувах илюстрации  на предни и задни 

корици на онези възрожденски издания, с които тогава разполагах. 

Няколко кратки сведения за историята на „Рибния буквар”. 

 Добре е известен фактът, че след първото издание (1824 г.) букварът 

не е преиздаден до 1841 г., т.е. в продължение на 17 години (?!), докато 

през периода 1841–1862 г. е преиздаден шест пъти, т.е. средно един път на 

3,5 години. Този факт само се констатира понякога, но липсва обяснение 

защо П. Берон го преиздава през 1841 г. едва след 17 години. Логично е да 

се приеме, че Бероновият буквар придобива широка популярност едва през 

периода 1841–1862 г., респ. популярното му название да се появи и наложи 

в обществената практика след известно време едва през този период. 

 През периода на неговото следване в Германия 1825–1831 г. и на 

активната му лекарска практика през четвъртото десетилетие на XIX в. П. 

Берон положително има приоритети, които са встрани от образованието, и 

това се потвърждава от летописа на този период, публикуван от 

Бероновите биографи Михаил и Нели Бъчварови [17, с. 182-186]. От друга 

страна, първите български взаимни училища възникват и се утвърждават 

през периода 1835–1840 г. [52]. Известен е и фактът, че между 1832 и 1838 

г.  П. Берон изпраща писмо до котленци, с което ги уведомява за 

решението си да възложи второ издание на буквара си  „за 

първоопитваните ученици, защото друг до сега по-добър немаме” [53, с. 

90]. Поради подобни обективни причини второто издание се появява едва 

1841 г., но обемът му е намален само физически (отпадат предговора и 

послеслова), а илюстрациите са запазени.  

   Снимка на даскал Атанас Иванов от Стара Загора, 1868 г. –  

https://dolap.bg/wp-
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През периода 1841–1850 г., т.е. за изданията от 1846, 1847 и 1850 г., 

обемът на общите раздели е запазен, съществено е увеличен само обемът 

на раздела „Фисически сказания”, но това е за темата „Воздушни явления”, 

докато текстовете за кит и делфин са запазени и не са въведени обяснения 

за нито една риба [47, с. 11-12].  За нито една от известните досега версии, 

че названието „Рибен буквар” било основано на наличието на изображения 

на делфин, кит и делфин, кит в приложенията с илюстрации или по 

корицата (предна или задна), досега не е публикуван нито един източник 

от времето на събитията 1824–1862 г. или поне някакъв спомен на 

съвременник, колкото и смътен да е той! Известен е единствено 

споменът на учителя Атанас Иванов (1810–1897 г.) от Стара Загора, 

публикуван 1885 г.: „Него време се появи първата българска книжка 

Рибеното букварче (болд, И.А.), от покойния х. Петра Берона. Българите 

не можаха да се начудят и нарадват на туй, че имаше вече и българска 

книга, та я разграбиха до една.”  [54, с. 20]. Нищо повече! Всички версии за 

произхода на популярното заглавие, появили се през периода 1896–2011 г. 

и безкритично разпространявани до днес, са само волни предположения 

(някои – съвсем куриозни).  

В шестото издание на „Рибния буквар”, отпечатано през 1856 г., за 

пръв път се появяват четири риби, изображенията на които са поместени 

в текста, а не накрая в отделни приложения. Този факт положително е 

бил много впечатляващ, защото нито един от останалите животински 

видове в букварния текст не е представен с такова разнообразие. Поради 

това приемам, че тъкмо той е причината да се появи популярното 

заглавие „Рибният буквар”. Косвено доказателство за това е и фактът, че 

първото и единствено досега съобщение  за това название във 

възрожденската литература (вкл. в мемоари и преписка от периода до 

1878 г.) се появява две години по-късно, т.е. през 1858 г. Тъй като 

книжнината от периода до 1878 г. е задълбочено проучена, това е косвено 

свидетелство, че на практика е невъзможно да се появи по-ранно от 1858 

г.  доказателство  за употребата на морското название на Бероновия 

буквар. В крайна сметка „Рибният буквар” наистина е рибен. А с 

отпечатването през 1862 г. на седмото му издание, в което описанията на 

рибите (текст и илюстрация) са седем, популярното название 

окончателно е наложено! 

3. Колко са възрожденските издания на „Рибния буквар”? 



В телевизионното предаване История.бг от 8 март 2021 г., ок. 22. 

мин, водещият на предаването зададе зрителски въпрос колко са 

възрожденските издания на „Рибния буквар”. Проф. дин Илия Тодев 

тутакси отговори „5, 6, 7 според някои”, без да уточни личното си 

професионално мнение. След него проф. дин. Вера Бонева веднага 

отбеляза: „6 или 7 […] и тъй като 1846 и 1847 са една след друга, някои 

автори ги считат за 6, други за 7, за мен са си 7 издания” (болд, И.А.) [1]. 

ВЕРЕН е само отговорът, че възрожденските издания са СЕДЕМ – 

1824, 1841, 1846, 1847, 1850, 1856 и 1862 г. Твърде нелицеприятен е 

фактът, че истината за седемте издания все още не е общоприета в 

историографията (да не говорим за популярната литература и интернет). 

Обосновах тази крайно смущаваща ситуация в беронознанието през 2014 

[47] и много подробно – през 2018 г. [34]. Междувременно установих и 

нови факти. В крайна сметка понастоящем в литературата (вкл. интернет) 

съществува мирно съвместно съжителство между версиите за 1, 5, 6, 7, 8 

[34 , с. 2-5] и 20 (двадесет) [55]  издания до 1878 г.  

Най-популярна е версията за едно издание (1824 г.). Тя не е 

заявена пряко, но преобладават публикации, авторите на които не правят 

изрична уговорка, че изследването или популяризацията им се отнася само 

за изданието от 1824 г. Но дори авторите да знаят за наличието на други 

възрожденски издания формалният подход за изследването на „Рибния 

буквар” само по първото издание вече е толкова утвърден, че тихомълком 

се приема грешната представа за липса на промени във възрожденските 

издания на Бероновия буквар. Само един твърде показателен  пример за 

това. През 2012 г. изтъкнат учен представя П. Берон в солидна книга, като 

разглежда „Рибния буквар” само по изданието от 1824 г. и въз основа на 

него  твърди:  „Дебют за книжовника, изданието не е отправна точка на 

по-нататъшните му занимания” (болд, И.А.) [56, с. 138].  

Засягайки въпроса за броя на възрожденските издания на „Рибния 

буквар”, аритметичната точност (седем!) е важна, но далеч по-съществен е 

фактът, че през периода 1846–1862 г. П. Берон прави значителни 

промени в обема на текста, съдържанието, структурата, езика, 

илюстрациите. А комплексният подход задължава специалистите, 

изследващи един или друг аспект на  буквара,  да проучат промените в 

изданията до 1862 г. Ако по обективна причина (например липса на достъп 

до едно или друго издание) не могат да  извършат това, тогава са длъжни 

поне да направят съответна уговорка за обхвата на изследването си, а не да 



подвеждат читателите с грешна или неточна оценка на Бероновия труд по 

развитието на „Рибния буквар”. 

Що се отнася до твърдението, че годините 1846 и 1847 били близки 

и, видите ли, заради това „някои автори ги считат за 6, други за 7”, това е 

твърде далеч от истината. През 2018 г. публикувах подробен 

историографски анализ на версиите за изданията през 1846 и 1847 г. и 

подобна причина (близост на 1846 и 1847 г.) за обявяването само на едно 

издание (трето) не открих. Понастоящем в литературата битуват шест 

версии, според които през 1846–1847 г. имало само едно издание на 

„Рибния буквар”. Като изключа първата версия (от 1925 г.), останалите ги 

обединява фактът, че никой от авторите им не благоволява да анализира 

критично версиите преди него и да обоснове защо не ги приема, а тъкмо 

неговата е правилната. Тези версии накратко са: 

  1925 г. – Б. Дякович правилно заключава, че „третото издание на 

„Рибния буквар” е отпечатано в 1846 год., а не в 1847 г.”, но неправилно 

твърди, че през 1847 г. „то е само с т е р е о т и п н о (болд, И.А.) п р е п е 

ч а т а н о”; 

 1962 г. –  Проф. Жечо Атанасов приема, че третото издание е 

отпечатано през 1847 г., но все пак признава, че за него „съществува 

известна неяснота. Срещат се екземпляри, на които е отбелязано 1846 г. 

Вероятно е налице печатна грешка, отстранена само в част от 

екземплярите” (болд, И.А.); 

 1974 г. – Русин Русинов отбелязва изданието от 1846 г. като трето, 

но твърди, че „на някои екземпляри е отбелязана 1847 г.” и очевидно не 

смята тези екземпляри за част от ново издание;  

 1974 г. – Й. Христов уверява, че „през 1846 г. е отбелязано още едно 

издание, но тъй като то е идентично (болд, И.А.) с това от 1847 г., прието е 

да се счита, че имало две трети издания”;  

 1984 г. – Минко Гечев категорично обявява, че „Рибният буквар” е 

„преиздаден пет пъти (не шест, както се смята)”, респ. твърди, че през 

1846–1847 г. има само едно (??) издание [57]; 

 2007 г. – Николай Теодосиев в своя „Каталог на българските 

печатни книги 1508–1878” (изд. 2007 г.) публикува библиографско 

описание на изданието от 1846 г., но подвежда читателите с твърдението 

си, че изданието от 1847 г. е „др.[уго] 3 изд.”, респ. изданието от 1862 г. е 

„6 (шесто?, И.А.) последно изд.”  



 Повече подробности за историографския анализ на изданията 1846 

и 1847 г., както и сравнителен анализ на двете издания с доказателства, че 

те са отделни издания, както и препратка към съответни източници има в 

публикацията ми от 2018 г. за загърбеното издание от 1846 г. [34]. 

4. Прави ли П. Берон промени в изданията на „Рибния буквар”? 

В телевизионното предаване История.бг на 8 март 2021 г. много 

същественият въпрос за промените, които П. Берон прави в изданията на 

„Рибния буквар”, беше бегло засегнат само от проф. дфн Н. Чернокожев 

(между 37. и 40. мин на предаването): „Но аз искам да обърна внимание на 

едно дребно нещице, което по неизбежност ни връща към „Рибния 

буквар”. Значи, ако се съпоставят, аз не съм ги съпоставял прецизно, но 

разликите са очевидни, да речем първото с четвъртото издание. Букварът 

завършва с едни въздушни явления, които се описват. Там става дума и за 

ток, и за електриката, и водата, и превръщенията и т.н. Ами струва ми се, 

че в четвъртото издание той някак си влага този мащабен опит, който е 

разгърнат и предстои да се разгръща на хиляди страници, защото там 

описва защо сега Потопът не може да се случи. Така завършва” [1].   

Очевидно известният събеседник има предвид промени само в част 

от текста, с който завършва четвъртото издание на „Рибния буквар”. Той  

не уточни кога е отпечатано това издание, но в статията си „Рибният 

буквар” – раждането на човека” в солидното юбилейно фототипно издание 

на Бероновия буквар  от 2004 г. изрично отбелязва, че „до 1862 г. е 

преиздаван пет пъти” (болд, И.А.) [58, с. 319]. Че това не е вярно, 

обосновах по-горе, тук само уточнявам, че според него (Н.К.) 

възрожденските издания са шест, при което четвъртото издание би било 

през 1850 г. (вместо вярното 1847 г.). С тези уговорки, какво всъщност 

твърди проф. дфн Н. Чернокожев? 

Първо. Според него, той не е сравнявал първото и четвъртото 

издание, но пък въпреки това смята различията им за очевидни (?!). Това 

би означавало, че коментира тези различия по чужда публикация, но не 

стана ясно точно каква. 



  Второ. Според него, букварът завършва „с едни 

въздушни явления”, каквото и да означава това… Изданието от 1850 г. 

завършва обаче с раздела „Аритметика”, а не с разказ за Потопа. Преди 

този раздел е темата „Воздушни явления” (с. 116-130), нейният обем е 

увеличен значително (от 2,5 на 14 стр.) и П. Берон представя на разбираем 

език част от теоретичните си схващания за физика на атмосферата, 

изложени в издадения през 1846 г. на френски език негов труд „Система на 

атмосферологията”.  

Трето. П. Берон наистина има трудове по история на Потопа, 

издадени на френски и гръцки, а отчасти включени и в „Славянска 

философия” (на немски), но  той не навлиза в тази тема в „Рибния буквар”.    

5. Има ли нова систематизация на видовете в „Рибния буквар”? 

В друго телевизионно предаване (СКАТ, 16 март 2018 г.) 

гостуващият специалист заяви, че в „Рибния буквар” П. Берон предложил 

„една нова систематизация на видовете, която вече е научна” (болд, 

И.А.). Това е твърде прибързано твърдение. Систематиката на животните 

и растенията в „Рибния буквар” е разгледана критично още през 1964 г. от 

Цоло Тачев [59, с. 56-57]. Впрочем, той е един от много малкото автори 

в беронознанието, който при представянето на своята тема (животните и 

човека) изследва всички възрожденски издания, а не само първото.  

 

 

III. НАУЧНА ДЕЙНОСТ НА П. БЕРОН 

1. Докторската дисертация на П. Берон 1831 г. 

  На 27 юни (9 юли) 1831 г. в Медицинския факултет на Мюнхенския 

университет П. Берон  успешно защитава дисертацията „Нов леканометър 

и ембриометър” и придобива званието доктор по медицина, хирургия и 

акушерство. Това е първият научен труд на П. Берон. Тъй като 

понастоящем нито една българска библиотека не предлага дигитализиран 



екземпляр от него, прилагам линк към дигиталния фонд на Баварската 

държавна библиотека [60].  

  https://encrypted-

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS2y0cCmT3MPTmqKLL8Gs21gAAApQtuHX3g1Ya

hCfR4z6tKRo-DoPmac6nyr7J7MqnC65Q&usqp=CAU 

На докторската дисертация на П. Берон са посветени редица ценни 

историко-медицински проучвания [17, с. 49-53], [29, с. 123-142], [61], [62, 

с. 93-96], [63], но въпреки това този ранен съществен научен принос  на 

български учен остава слабо познат извън тесен кръг историци, да не 

говорим пък за българската общественост. Друг е въпросът, че, като се 

изключат историците на медицината, мнозина от пишещите за П. Берон 

обичат да поукрасяват оскъдните си представи за дисертацията му. Силно 

впечатление прави фактът, че в телевизионното предаването История.бг 

от 8 март 2021 г. не споменаха нищо по тази тема [1], макар че през 

настоящата година се навършват 190 г. от защитата на Бероновата 

дисертация. А за нейната същност най-куриозната версия беше 

съобщена от проф. дфн Кирил Топалов в предаване по НОВА телевизия 

от 19 март т.г. (между 17. и 19. мин): „Неговата дисертация е имала за 

предмет да се познае пола на зародиша на детето в коремчето на 

майката. И той е предложил един метод, който е бил доста успешен. В 

много голяма степен успявал да познае пола на плода” (болд, И.А.) 

[2]. Разпространява се и едно прелюбопитно заглавие на дисертацията – 

„Нов уред за измерване на гинекологичния диаметър” [8], [64], [65]. За 

оправдание на популяризаторите на Бероновото дело отбелязвам обаче, 

че немалка вина за подобни недоразумения имат и авторите, пишещи 

специализирани публикации за творчеството на П. Берон. Заглавието на 

дисертацията му е на латински език и е твърде дълго, в съответствие с 

университетските традиции по онова време. На български език липсва 

професионален критичен сравнителен анализ на разпространените досега 

заглавия и въз основа на него обосновка както за единен академичен 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS2y0cCmT3MPTmqKLL8Gs21gAAApQtuHX3g1YahCfR4z6tKRo-DoPmac6nyr7J7MqnC65Q&usqp=CAU
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https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS2y0cCmT3MPTmqKLL8Gs21gAAApQtuHX3g1YahCfR4z6tKRo-DoPmac6nyr7J7MqnC65Q&usqp=CAU


превод  на пълното заглавие на дисертацията, така и за единно кратко 

адекватно заглавие на съвременна медицинска терминология.   

 https://encrypted-

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRcavFmOaPR8uF7jJZeD2sZgDznYpAkzspzGQ&u

sqp=CAU 

Най-общо казано, с дисертацията си П. Берон се насочва към 

решаването на проблема за установяването на корелационна връзка 

между размерите на женския таз и размерите на плода при протичане на 

раждането. За тази цел в първата част на дисертацията авторът описва 

конструкцията на изобретената от него специална ръкавица за 

измерването на женския таз (вътрешна пелвиметрия), наречена 

леканометър (тазомер), а във втората част описва методика за 

измерването на главата на плода със същата ръкавица (използвана и като 

ембриометър), като предлага две таблици, съставени въз основа на 

многобройни негови клинични наблюдения (данните в таблиците са 

изчислени по съставено от П. Берон уравнение, т.е. още по онова време  

прилага математически метод в медицината) [62, с. 94-96]. 

Положителният ефект от неговото изобретение е подробно описан в 

съвременните български историко-медицински публикации. 

Благодарение на предложения от него уред леканометър/ембриометър и  

„безболезнено и внимателно изследване на родилката […] д-р Петър 

Берон се явява и предшeственик на психопрофилактиката на 

раждането” (болд, И.А.) [29, с. 141]. 

 Тук прилагам неизвестни досега сведения за Бероновата 

дисертация, които издирих в чуждестранни дигитални фондове: 

- през 1838 г. е описана в датски медицински сборник [66, с. 266]; 

- през 1840 г. е цитирана в немска монография по акушерство [67, с. 

45-47]; 

  - през 1881 г. е описана в американска библиография за литература 

по хирургия [68, с. 8]; 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRcavFmOaPR8uF7jJZeD2sZgDznYpAkzspzGQ&usqp=CAU
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 - през 1887 г. е цитирана в обширна (почти 100 с.) немска студия за 

измерването на таза на родилката [69, с. 284-285, 365-366].  

2. Представял ли е П. Берон свои концепции пред Лавоазие, 

Хершел, Лаплас, Волта, Ампер, Френел?   

Че П. Берон бил представял свои концепции пред посочените 

световно известни учени, се твърди в публикация за живота и творчество 

му, поместена в академично списание през 2018 г.: „Берон цитира А. Л. 

Лавоазие, Нютон, Лаплас, Волта, Фарадей, изучава трудовете на А. М. 

Ампер, Френел, Хершел и др. Имал е дори смелостта да излага пред тях 

концепциите си, съдържащи оригинални идеи за дискусионни по времето 

теми” (болд, И.А.) [70, с. 119]. Обърнете внимание, че  това твърдение е 

част от изследователския проект „Анализ и философско осмисляне на 

ролята на рода Берон за духовното развитие на България и интегрирането ѝ 

в световната култура“, финансиран от Фонд Научни изследвания по 

конкурсна сесия 2017 г. с договор ДН 15/13 от 18. 12. 2017 г.” 

Публикацията е анонимна, но към заглавието ѝ е добавена следната 

бележка „Публикацията е по предоставени от доц. Нели Бъчварова справки 

и открити и проучени от нея документи в архивите на Н. Павлович, на 

Одринската гимназия и др.” [70, с. 119].  

 Корица на книгата „Д-р Петър Берон. Живот и дело” (1993 г.) от 

Михаил и Нели Бъчварови – https://alba-books.com/image/cache/data/3k/PERF-

1000x1000.jpg 

  Без участие в подобен научен проект и само въз основа на кратка 

справка в третата част от научната биография на П. Берон, публикувана 

през 1993 г. от Михаил и Нели Бъчварови,  дръзвам да отбележа, двамата 

известни бероноведи съобщават, че  П. Берон добре е познавал трудовете 

на споменатите учени, но не правят дори намек, по който да се 

изфантазира, че П. Берон е представял пред тях свои концепции [17, с. 75-

112]. А поне що се отнася до Нютон, един историк на науката би трябвало 

да знае, че той е учен от XVII–XVIII в.! Случаят с Фарадей представих в т. 

1.5. по-горе, а за останалите, на база на годините на кончината им и 

известните сведения за биографията на П. Берон, твърдя, че е невъзможно 

https://alba-books.com/image/cache/data/3k/PERF-1000x1000.jpg
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дори бегло познанство, камо ли той да е представял пред тях свои научни 

концепции: Антоан Лавоазие (1743–1794 г.), Уилям Хершел (1738–1822  

г.), Пиер-Симон Лаплас (1749–1827 г.); Алесандро Волта (1745–1827 г.), 

Огюстен Френел (1788–1827 г.), Андре-Мари Ампер (1775–1836 г.). 

Впрочем, с помощта на Гугъл тази справка става за една-две минути и без 

някакви изследователски усилия по научен проект… 

3. Колко са трудовете на П. Берон? 

По време на телевизионното предаване История.бг на 8 март 2021 г. 

(между 28. и 29. мин) дикторът съобщи, че П. Берон има „25 научни 

съчинения, издадени в 32 тома (болд, И.А.), посветени на медицината, 

философията, физиката, химията, астрономията и др.” [1]. Това наистина е 

широко разпространена версия, но и твърде неточна. Причината за това е 

колкото обективна, толкова и субективна. Изглежда в страната няма 

институция, която да смята за свое задължение подготовката и издаването 

на актуална био-библиография на П. Берон. 

Понастоящем най-доброто библиографско проучване за трудовете на 

П. Берон е дело на Кирила Възвъзова-Каратеодорова и публикувано през 

1962 г. [51]. Според нейната методика на описанията, Бероновите научни 

трудове са общо 26, от които 7 са заглавия, описани по източници за 

предстоящо отпечатване, но не са издирени и прегледани от авторката. От 

друга страна, тя приема осемте тома на „Панепистемията” за едно 

заглавие, а многобройните отпечатъци на части от трудове, което е 

обичайна практика за П. Берон, също не са описани като отделни заглавия. 

Ако се пренебрегне това методическо ограничение, научните публикации 

са 50! 

Според био-библиографията на П. Берон от 2001 г., научните 

трудове са само 30, макар че томовете на „Панепистемията” и отпечатъци 

са описвани като отделни заглавия (например липсват всички гръцки 

публикации) [72, с. 11-15]. За сравнение, в библиографията на К. 

Възвъзова-Каратеодорова са представени четири гръцки заглавия, в 

Каталога на Н. Теодосиев – три [71], но  междувременно съм описал общо 

седем: 

Βεροσ, Πετροσ Χ., Ιωαννησ Μ. Ιαννουλησ. Ονομαστικόν ελληνικον. Εν 

Μοναχω, Τυπ.Καρολοσ Βολφιοσ, 1828. X, 216 σ. 

Βεροσ Χ. Πετροσ, Ιωαννησ Μ. Ιαννουλησ Λεξικον ελληνικον καταο 

του πασσοβιου. Τομοσ πρωτοσ Α – Ι. Μοναχω, Τυπ.Καρολοσ Βολφιοσ, 1829. 

XIV, 2, 671 σ. 
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Βερώνου, Πέτρου. Ατμόσφαιρολογία : ήτοι ερμηνεία των ημερονυκτίων 

περιόδων της ταχύτητος του θερμομέτρου, της εξυδατώσεως του αέρος ... και 

παράρτημα περί των προφυλακτικών κατά του κεραυνού και της κατιγίδος 

μέσων. Εν Αθήναις: Εκ του Τυπογραφείου Σ. Κ. Βλαστού, 1853. 139 σ. - 

http://vopac.nlg.gr/Record/b.474167 

Βερώνου, Πέτρου. Γενική κλιματολογία, ήτοι ερμηνεία της κυκλοφορίας 

του ύδατος εις την γην, των νόμων της διανομής των υετών, των ανέμων και της 

θερμοκρασίας : εφαρμογή των νόμων τούτων εις την ναυτιλίαν, αγρονομίαν, 

ιατρικήν, γεωλογίαν [...] και παράρτημα περί του κατακλυσμού. Εν Αθήναις: Εκ 

του Τυπογραφείου Σ. Κ. Βλαστού, 1853. 183 σ.  –  

http://vopac.nlg.gr/Record/b.474183   

Βερώνου, Πέτρου. Μαγνητολογία ήτοι ερμηνεία: Α' των φυσικών [...] 

και αντιστρόφως. Αθήναι: Βλαστός Σ. Κ., 1853. 130 σ. -  

http://vopac.nlg.gr/Record/b.429931 

Βερώνου, Πέτρου. Διατριβή ανανγωσθείσα εις την συνεδρίασιν της εν 

Αθήναις Φυσιογραφικής Εταιρίας κατά την 15 Ιανουαρίου υπό του 

αντεπιστέλλοντος μέλους αυτής. Εν Αθήναι: Αθηνάς, 1853. 14 σ.- 

http://vopac.nlg.gr/Record/b.429978 

Μπέρων, Πέτρος. Τερπνόν Μέρος των Φυσικο-Μαθηματικών Επιστημών. 

– Εθνικόν Ημερολόγιον, 1863, σ.181-186. 

Немалка трудност за съставянето на пълна библиография на 

Бероновите публикации е издирването на неизвестни трудове (напълно 

неизвестни по съдържание и неизвестни отпечатъци), т.к. това в 

значителна степен е свързано с трудопоглъщаемо издирване както в 

чуждестранни дигитални фондове, така и в електронните каталози на 

библиотеки по света (например негови трудове се съхраняват не само в 

западноевропейски библиотеки, но и в САЩ, Чили, Нова Зеландия и др.).   

4. Колко тома е „Панепистемията”? 

Масовата практика, вкл. в научни публикации, е този труд да се 

представя като седемтомен, макар П. Берон да твърди, че произведението 

му е ОСЕМтомно. Тук същественият въпрос е не толкова аритметичната 

точност, а доколко авторите, които подкрепят конкретна версия, са 

виждали томовете или поне са ползвали библиографията на К. Възвъзова-

Каратеодорова от 1962 г. Обикновено подобна „неточност” е сигурен 

признак, че съответният автор най-вероятно не е разлиствал осмия том – 

„Физикохимията”, в която П. Берон изрично е отбелязал, че тя е том VIII. 

Особено куриозно е твърдението в статията за П. Берон от 

http://vopac.nlg.gr/Record/b.474167
http://vopac.nlg.gr/Record/b.474183
http://vopac.nlg.gr/Record/b.429931
http://vopac.nlg.gr/Record/b.429978


българоезичната Уикипедия [25], а от нея безкритично я разпространяват  

други автори. Според анонимния уикипедианец, част от Бероновите 

съчинения  са:  

„Панепистемия” (седем тома, 186  1867); 

„Небесна физика” (три тома, 1866–1867); 

„Физико-химия” (1870).” 

Това означава, че, според нашенската Уикипедия, „Панепистемията” 

била 11-томна?! Означава и още нещо – анонимният уикипедианец, 

представил така това произведение, никога не е виждал томовете му. 

Иначе той щеше да знае поне това, че „Небесната физика” е съставна част 

на „Панепистемията”, респ. томовете 5, 6 и 7. 

5. Превеждани ли са трудове на П. Берон на български език? 

На 16 март 2018 г. по телевизия СКАТ  проф. Тодор Петров направи 

сензационни съобщения (между 33. и 35. мин на предаването): П. Берон 

„сам превежда на английски” голяма част от „Панепистемията”, на 

български език са издадени ЧЕТИРИ (!) тома събрани съчинения [3]. На 8 

март 2021 г. в предаването История.бг (между 32. и 33. мин) проф. дфн Н. 

Аретов описа друга картина: „има поне две издания, съкратени, преводи” 

(болд, И.А.) [1]. Очевидно крайно противоречиви твърдения, от които 

нито едно не е вярно. Понастоящем са известни следните преводи на 

български език на Беронови трудове: 

1962 г. Встъпителна дисертация върху нов тазомер и ембриометър. – 

В: Петър Берон. Изследвания и материали. Сборник. Състав. Минко М. 

Гечев. С., БАН, 1962, с.178-182.  

 https://knizhen-pazar.net/books/207/20790/2079054.jpg   

1978 г. Произход на физическите и естествените науки и на   

метафизическите и нравствените науки. Прев. от фр. ориг. и обясн. бел. 

Нели Бъчварова. С., Наука и изкуство, 1978. 231 с. 

1999 г. Инаугурална дисертация, която създава нов леканометър и 

ембриометър, предлага на светейшия Мюнхенски факултет по медицина с 

всичкото подобаващо уважение за получаване по надлежния ред на най-

високото звание по медицина, хирургия и акушерство Петър хаджи Берон 

https://knizhen-pazar.net/books/207/20790/2079054.jpg


тракиец. Мюнхен, Печ. на Жорж Жаке, 1831. – В: Д-р Петър Берон. По 

материали от архива на д-р Васил Бакърджиев. Състав. Надежда 

Напетова и Розалина Джамбазка. С., УИ „Св. Кл. Охридски”, 1999, с. 123-

132. Прев. Стоян Ив. Маслев и Васил Н. Бакърджиев. 

1999 г. Върху пожарите в градовете. Система, изпитана от 

английското правителство и представена на Белгийското правителство. 

Брюксел, печ. Д‘ЕМ „ДЕВРОА и Сие”, 1851. – В: Д-р Петър Берон. По 

материали от архива на д-р Васил Бакърджиев. Състав. Надежда 

Напетова и Розалина Джамбазка. С., УИ „Св. Кл. Охридски”, 1999, с. 249-

264.  

1999 г. Изложение върху една система против пожар, одобрена в 

Лондон от флотата и пожарната команда (Париж, 1863 г.). – В: Д-р Петър 

Берон. По материали от архива на д-р Васил Бакърджиев. Състав. 

Надежда Напетова и Розалина Джамбазка. С., УИ „Св. Кл. Охридски”, 

1999, с. 267-281.  

 https://www.svetanaknigite.com/1784-large_default/slavyanska-

filosofiya.jpg 

 2000 г. Славянска философия. Прев. Севдалина Аршинкова-

Табакова. С., АИ „Проф. М. Дринов”, 2000. 216 с. 

П. Берон никога не е превеждал  на английски език дори едно 

изречение от „Панепистемията”, никой не е издавал и негови събрани 

съчинения!  

6. Създава ли П. Берон физико-химията? 

 Част от ръкописа на М. Ломоносов по физическа химия, 1752 

г. –  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/30/Lomonosov_Chymiae_Physicae

_1752.jpg/220px-Lomonosov_Chymiae_Physicae_1752.jpg 
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Според един автор, П. Берон „въвежда понятието физико-химия” 

(болд, И.А.) [3, ок. 45.-46. мин], а през тази година друг историк е още по-

категоричен – „Той създава, утвърждава една наука физико-химия. 

Вижте колко модерно звучи, днес има физико-химия. Тогава е имало 

наченки, догадки, че може ли физиката и химията да имат нещо сродно, 

нещо съвместно да правят” (болд, И.А.) [2, ок. 17.-18. мин]. В тези 

твърдения, обявени по известни телевизии,  няма грам истина. Истина е, 

че последният (осмият) том на „Панепистемията”, издаден през 1870 г., е 

посветен на физикохимията, но като наука тя е създадена повече от век 

преди труда на  българския учен! Понятието физико-химия е въведено 

от руския учен и енциклопедист Михаил Ломоносов през 1752 г., когато в 

Санкт-Петербургския университет започва да чете „Курс истинной 

физической химии”. Това е признато от западни учени от двете страни на 

Атлантическия океан, има и предостатъчно публикации по история на 

физико-химията, доказващи нейния далеч-далеч по-ранен произход [73].  

7. П. Берон и радиото и телевизията 

 Корицата на брошурата „Д-р Петър Берон за радиото – преди да е 

патентовано” (2007 г.). – https://www-it.fmi.uni-sofia.bg/reggae/ 

Един от най-патриотарските митове за творчеството на П. Берон е 

свързан с ранната история на радиото и телевизията. Историята на 

разпространението на мита заслужава отделно представяне, но тук 

отбелязвам най-вече съществения принос за пропагандирането му (особено 

в интернет на български и английски език!) чрез небезизвестната брошура  

„Д-р Петър Берон за радиото – преди да е патентовано”. Тя е съчинена 

от  Центъра по технологии на информационното общество при СУ „Св. 

Климент Охридски”, Асоциацията Телекомуникации и департамента 

„Телекомуникации” при Нов български университет през 2007 г. [74]. 

Нейните автори, позовавайки се безкритично на твърдение на проф. 

Веселин Димитров, обявяват П. Берон за един от „предтечите на радиото” 

и призовават: „Редно е и съгражданите ни от Европейския съюз да 

споделят нашата гордост в откривателството на един феномен – 

https://www-it.fmi.uni-sofia.bg/reggae/files/documents/PBeron-Book-rev3.pdf


безжичните съобщения, променил драматично битието ни, променил и 

световното развитие.” (болд, И.А.) [74, с. 3]. Съмнявам се някой 

съгражданин от Европата да е ахнал от написаното в споменатата брошура, 

но пък междувременно наши сънародници все по-активно пропагандират 

омайния мит. Няколко примера: 

- разпространява го Българското национално радио, според което 

П. Берон „предрекъл появата на радиото и телевизията”. Към това 

съобщение от 2011 г. [75] в сайта на БНР е поместен и недатиран материал 

за историята на БНР със следния изумителен от историко-техническо 

гледище текст: „Първият българин, който пише за електромагнитните 

вълни 30 години преди тяхното откриване, е Петър Берон, в своя  труд  

“Панепистем”, издаден в Париж през 1864 година.” [76]; 

- на страниците на солидното сп. „Наука” – орган на Съюза на 

учените в България, се твърди: „Първият български учен проф. Петър 

Берон още през 1864 г. в своя труд – Панепистем, издаден на френски в 

Париж, пише за електромагнитните вълни и въвежда термина 

безжичен телеграф – 30 години преди френският физик Бранли да въведе 

понятието радио и 25 години преди Х. Херц да докаже експериментално 

теоретичните изводи на Максуел за съществуването на електро-магнитните 

вълни.” (болд, И.А.) [77, с. 48];  

- на 8 март 2021 г. по Българската национална телевизия проф. дин 

Илия Тодев от Института за исторически изследвания на БАН без никакво 

колебание съобщи, че П. Берон е „Един от предтечите на Маркони” [1, ок. 

39.-40. мин];  

- на 19 март 2021 г., в телевизионно предаване, проф. дфн К. Топалов 

обяви, че П. Берон „наистина е един от предвестниците на откриването 

на радиовълните и на морзовия контакт, на морзовата връзка (болд, 

И.А.). По-късно знаем, че Маркони ще открие радиото […] пред усилията 

на Маркони стоят усилията на нашия Петър Берон” [2, ок. 15-17. мин]. 

 През 2013 г. публикувах сведения против твърде романтичните ни 

представи за публикуваното от П. Берон мнение относно безкабелни 

подводни и подземни съобщения [78, с. 3-4]. Междувременно обаче 

нашенската патриотарщина по тази тема се развихри още повече и се 

виждам принуден отново да я засегна.  

Че П. Берон „говори вече и за безжичен телеграф” (болд, И.А.), 

става известно още през 1925 г. благодарение на проф. Беньо Цонев [42, с. 

67]. Първото пространно историко-техническо представяне на Бероновото 



мнение прави обаче доц. д-р инж. Младен Цонев през 1973 г. [79, с. 72-75], 

но той внимателно го оценява само като идея.   

 https://i.gr-

assets.com/images/S/compressed.photo.goodreads.com/books/1336208884l/13634624.jpg 

През 1994 г. проф. Веселин Димитров твърди: „През 1864 г. всеки, 

който е можел да прочете най-голямото съчинение на доктор Петър Берон 

„Панепистем”, е откривал в Приложението към третия му том […] един от 

първите в света проекти за безкабелно електрическо съобщение” [80, 

с. 13]. Тази версия безкритично е приета от акад. дтн инж. Димитър Мишев  

през 1996 г. в книгата му „Телевизията в България”. В нея той (Д.М.) все 

още не твърди и това, че великият възрожденец е предтеча на телевизията, 

но пък през 2000 г. беше разпространено негово изявление, че „Петър 

Берон първи дал идея … за радиото” [81]. Три години преди това обаче в 

раздела „Телевизия” на университетска монография  изрично уверяват, че 

още в Бероновия труд от 1864 г. (?) била публикувана „Идеята за 

предаване в пространството не само на писмена информация или глас, а и 

на образи” (болд, И.А.) [82, с. 70].” 

Това е съвсем-съвсем кратък преглед на по-важните съчинителства 

относно темата за П. Берон, радиото и телевизията. А каква е истината? 

Първо. Най-малката беда е, че не става дума за отделна Беронова 

публикация, а за приложението „Подморски телеграфи без кабели” в 

третия том на „Панепистемията”, който при това не е издаден през 1864, а 

през 1863 г. [83, с. 936-944].  

Второ. Най-същественото е, че П. Берон не споменава нищо, нито 

дори намек или предусещане, за евентуално съществуване на 

електромагнитни вълни.  

Трето. Да се твърди, че българин, респ. П. Берон, бил открил през 

1863 г. безжичните съобщения,  е крайно лековато не само и не толкова 

заради факта, че те не са откритие, а изобретение. Повече от 

непрофесионално е да се твърди, особено по телевизията, че П. Берон бил 

„един от предвестниците на откриването на радиовълните и на морзовия 

контакт, на морзовата връзка” (болд, И.А.) [2, ок. 15-17. мин]. По този 

https://i.gr-assets.com/images/S/compressed.photo.goodreads.com/books/1336208884l/13634624.jpg
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повод припомням общоизвестния факт, че С. Морз създава своя телеграф 

през 1837 г., т.е. 26 г. преди публикацията на П. Берон, а освен това 

Морзовият телеграф не е за безжична връзка…  

Четвърто. Разпространителите на версията, че П. Берон бил предтеча 

(баща и т.п.) на радиото е добре да знаят, че в историята на комуникациите 

има съществена техническа разлика между безжичен телеграф и 

радио. Никъде в „Панепистемията” П. Берон не изразява мнение, че с 

неговата схема за безжична връзка ще предава звук или говор. 

Пето. Интерес представлява обаче Бероновата идея за земна 

безжична връзка, т.е. използването на земята като проводник на 

електричество. Преди 15 г. проучвах историята на тази технология и при 

оскъдните сведения за нея установих, че най-ранният проект за „земен 

телефон” е на американския изобретател Нейтън Стъбълфийлд от 1886 г. 

През 1899 г. в Русия подполковникът от инженерните войски Е. В. 

Пилсудски прави опити да предава сигнали „без жици” чрез земните 

елетрически токове; този безжичен земен телеграф е внедрен през Първата 

световна война. През 1998 г. сп. „Интелектуална собственост” съобщи за 

изобретена от българина инж. Георги Парчев „нова система за 

съобщителна връзка” (терафон), който с изработения опитен образец 

постига връзка (говор и музика) с радиус няколко километра и смята, че е 

възможно „разстояние до 100 километра, а може би и много повече” [84]. 

По-нататъшната съдба на тази новаторска конструкция не ми е известна, а 

и проучването на историята на предложението на П. Берон изисква 

вниманието преди всичко на автор, който е специалист както в областта 

на съвременните комуникации, така и в областта на тяхната история. 

Шесто. През 1901 г. в английска книга за  историята на безжичната 

телеграфия предложението на П. Берон от 1863 г. e споменато бегло, под 

черта и не особено ласкаво: „мъгляво описание, очевидно същото като на 

Хоуърд” [85, с. 65]. Английският автор представя подробно патента на 

Джон Хоуърд от 15 (27) март 1862 г. и твърдението за мъглявост се отнася 

единствено за описанието на П. Берон, който не посочва източник и, волно 

или неволно, създава впечатление, че идеята е негова [83, с. 936-944]. 
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 Що се отнася до мита за П. Берон и телевизията, по-горе вече 

отбелязах, че той се появява не по-късно от 1997 г. в раздела „Телевизия” 

на университетска монография [82, с. 70]. Шест години по-късно проф. д.и. 

Владимир Михайлов го нарежда между мечтателите за телевизия: „Малко 

преди Льо Бланк, сред учените, свързани с предисторията на 

телевизията, намира място и д-р Петър Берон” (болд, И.А.). Авторът не 

посочва източник за това твърдение и вероятно смята, че то е вече 

общоприета истина … В наши дни митът за П. Берон и телевизията се 

разпространява и от сайта АТЛАСEVS на Нов български университет: 

„смята се, че е предрекъл появата на радиото и телевизията (болд, И.А.) 

с идеята си „за безжична връзка по суша, през вода на разстояние”  [87]. За 

този сайт се грижат Редакционен съвет и Консултативен съвет… 

8. П. Берон и противопожарната техника 

Един от най-забележителните митове за П. Берон е поместен през 

2008 г. в небезизвестния сборник „1000 причини да се гордеем, че сме 

българи”: „Неговата ерудираност по въпросите на противопожарното дело 

става повод Английското адмиралтейство да поиска от българина 

препоръки по тази материя. Берон открива революционна система, която 

била приложена на английските кораби и действала безотказно. От 

неговите трудове в тази област по-късно се възползват френското и 

белгийското правителства. Екземпляр от „Изложение върху една 

противопожарна система, изпитана от Лондонската марина” още се пази 

във Френската академия на науките” (болд, И.А.) [88]. Този сборник беше 

преиздаден през 2018 г. и, съдейки по телевизионни реклами за него със 

сведения за български изобретатели, предполагам, че текстът за П. Берон 

не е променен [89]. Пак през 2018 г. пловдивски новинарски сайт 

доукрасява версията на „1000 причини да се гордеем, че сме българи”, като 

доизмисля причината, поради която Английското адмиралтейство било 

поканило П. Берон да му даде препоръки: „Въпреки своето могъщество 

британската флота ежедневно била подпалвана от фасовете на 

безхаберни матроси (болд, И.А.), които не били особено вещи в гасенето 

https://knizhen-pazar.net/books/169/16915/1691522.jpg


на пожари. Тогава Петър Берон предлага революционна система, която 

била приложена на английските кораби и действала безотказно” [91]. 

Среща се и твърдението, че П. Берон бил създал „противопожарни машини 

за кораби”. Съвсем накратко каква е истината. 

Авторите, разпространяващи измислицата за английската покана към 

П. Берон, нямат никаква представа за историята на противопожарната му 

система. Иначе щяха да знаят, че истината за срещата е тъкмо обратна – 

англичаните попитали защо П. Берон се обръща към тях, а той отговаря „за 

да им иска мнението им”.  Освен това, той не е контактувал с Английското 

адмиралтейство, а с Управлението на артилерията за флота и сухопътните 

войски, което дипломатично отказва да внедри противопожарната му 

система и му препоръчва да се обърне към други английски институции 

[27, с. 29]. Няма нито едно доказателство за евентуален интерес (камо ли за 

внедряване) от страна на правителствата на Белгия и Франция, истина е 

само това, че П. Берон публикува брошурата за своята противопожарна 

система в двете страни:  

- Върху пожарите в градовете. Система, одобрена от английското 

правителство и Представена на Белгийското правителство, за да бъде 

внедрена за ползване. Брюксел, 1851. 32 с.; 

- Изложение върху една система против пожар, одобрена в Лондон 

от флота и пожарната команда […]. Париж, 1863. 16 с. 

Що се отнася до твърдението за създадени от П. Берон 

„противопожарни машини за кораби”, поне досега в неговите трудове няма 

и намек за  тях, макар че на мен много би ми се искало да съществува поне 

някаква податка, колкото и мъглява да е.  

През 2006 г. представих подробно историята на Бероновата 

противопожарна система [27, с. 23-30]. Нейният най-съществен принос  е 

предложението за потушаването на пожари да се използва 

въглеродният двуокис. Сведенията, които издирих междувременно 

благодарение на интернет, потвърждават пионерната роля на П. Берон в 

това направление на противопожарната техника. Въглеродният 

двуокис е открит ок. 1640 г. от фламандския химик Ян ван Хелмонт, който 

го нарича горски дух. През 1754 г. шотландският физик и химик Джоузеф 

Блек открива свойството на  въглеродния двуокис да не поддържа горенето 

и го нарича свързващ въздух. До 1850 г., когато П. Берон предлага на 

англичаните своята противопожарна система, липсват сведения този газ да 

се използва под каквато и да е форма в противопожарното дело по света. 



Всъщност дори в началото на ХХ в. като пожарогасителни агенти масово 

се използват вода, пясък и пръст.  

Първият пожарогасител с въглероден двуокис е патентован през 1866 

г., но газът не се използва като пожарогасителен агент, а само за 

изтласкване на водната струя. Най-ранната публична демонстрация на този 

тип пожарогасители в България е извършена едва през септември 1908 г. 

Тогава пред участниците в пожарникарския конгрес проф. Н. Добрев 

съобщава, че „и у нас в скоро време ще се приложи на практика  за пръв 

път във въжарската фабрика на Ц. Паяков и С-ие и след това пристъпи към 

употреблението на течната въгленна киселина като двигателна сила 

за хвърляне на силни струи вода на далечни разстояния (болд, И.А.). 

Сказката завърши с един много сполучлив опит за хвърляне вода на повече 

от 40 метра разстояние” [92], [93]. Първият пожарогасител с въглероден 

двуокис като пожарогасителен агент се появява през 1924 г. [94].  

9. Получава ли научната дейност на П. Берон признание 

приживе? 

 В края на телевизионното предаване История.бг на 8 март 2021 г., 

посветено на П. Берон, беше обсъден един от най-съществените въпроси 

–  какво е признанието за неговата научна дейност. Мненията си за това 

споделиха само трима от участниците: 

 - проф. дин Илия Тодев: „През Възраждането той не успява да бъде 

оценен […] остава неразбран и от своите съвременници, и от днешните 

[…] Не се е намерил още кой да отсее плявата от зърното. Щото има 

плява, има и зърно. Според мен това е предизвикателство към 

българската наука и то си остава и не само към хуманитаристиката, към 

цялата българска наука” (болд, И.А.); 

- проф. дфн Николай Аретов: „има поне две издания, съкратени, 

преводи на така наречените или, както Вие ги наричате, епохални, във 

върха на своето време. Аз не бих го поставил до Кант в никакъв случай. 

Това, което е важно, според мен, в научните трудове на Берон, е не самите 

трудове, а това, че те създават образа на учения българин пред 

българите. Подчертавам – пред българите […] А тези, които са го чели, 

попадат и на интересни неща […] Мисля, че са интересни като куриоз, не 

като наука” (болд, И.А.); 

- проф. Вера Бонева: „няма отзиви”.   

А дали причината за обективната оценка на научната дейност на П. 

Берон е преди всичко липсата на отзиви, наистина ли липсват, а, ако все 



пак ги има, достоверни ли са? Освен това въз основа на какви показатели 

следва да се формира тази оценка?  

Първо. Отзивите за неговата научна дейност или за отделни 

публикации са важен източник, но те не са задоволително издирени и 

проучени. През 1962 г. Т. Киркова, въз основа на задълбочено изследване, 

публикува  библиография на трудовете за П. Берон [95], но дори те все 

още не се познават достатъчно добре, а съвременните автори разполагат и 

с мощно информационно средство като интернет, което, както практиката 

показва, почти не се използва за целите на беронознанието. Например: 

- през 2020 г. сп. „Философски алтернативи” публикува интересно 

представяне на  дейността на П. Берон като европейски учен, но при 

цялото ми искрено уважение към автора да представи обективно 

разностранните му изследователски усилия той (Л.Л.) ползва само два 

известни (при това – отдавна известни) отзива от Бероновото време: 

публикацията от в. „Народност” от 1868 г. [96, с. 7] и мнението на 

швейцарския астроном Рудолф Волф [96, с. 13]. Докато вторият източник е 

коректно отразен, споменаването на първия е озадачаващо неправилно и 

създава усещането, че авторът (Л.Л.) не познава първоизточника, а го 

цитира по нечия публикация, която обаче не е спомената, и вероятно 

вследствие на това допуска принципна грешка при тълкуването на отзива. 

Всъщност авторът приема, че статията във в. „Народност” от 1868 г. е 

написана от българин, и поради това твърди, че в нейния текст (в 

подчертано положителните оценки за творчеството на П. Берон) „си 

проличава доста ревностно национално пристрастие” (болд, И.А.) [96, с. 

8]. В действителност обаче, тази възрожденска статия е превод на статия 

от френски автор: Rabache, Ch[arles]. Les oeuvres de Pierre Béron. – La 

Réforme scientifique (Paris), I, 1868, № 1, p. 11-15 [95, с. 212-213, т.т. 53 и 

58]. Това е само един от многобройните примери, че българските автори, 

пишещи за научното творчество на П. Берон, недостатъчно познават 

отзивите в българския възрожденски печат, камо ли да ползват чужди 

публикации от онова време, описани в библиографията на Т. Киркова [95], 

или пък да направят усилия да издирят неизвестни отзиви за П. Берон в 

чуждестранни източници от все по-богатите дигитални фондове по света. 

Второ. За да не бъда голословен, предлагам само част от издирените 

от мен примери за неизвестни чуждестранни отзиви: 

– Académie des sciences. Séance du 14 septembre 1856. – Cosmos, 

revue encyclopédique hebdomadaire des progrès des sciences et de leurs 



applications aux arts et a l`industrie. Tome 9 (Paris),  (July - Dec. 1856), p. 318-

323. - 

https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=nyp.33433062753490;view=1up;seq=7   

На с. 318 от протокола за заседанието на Академията на науките в Париж 

от 2 (14) септ. 1856 г. е поместено съобщение, че „Г-н Пиер Берон, 

философ от Молдава”, е представил публикацията си „Du magnetism 

terrestre produit des anisothermies resultant de la rotation de la terre et de son 

évolution autour du soleil” и предстои по-късно да поместят коментар по 

нея. Понастоящем тази публикация за земния магнетизъм е неизвестна за 

беронознанието, след като не е описана в библиографии и историческата 

литература. 

 - Académie des sciences. Séance du lundi 31 août 1858. – Cosmos. 

Revue encyclopédique hebdomadaire des progrès des sciences et de leurs 

applications aux arts et a l`idustrie (Paris), Tome treizième, 2
e
 semester, 1858,   

p.281-290. – 

https://archive.org/stream/cosmosrevueencyc13pari/cosmosrevueencyc13pari_dj

vu.txt  На с. 284 от протокола за заседанието на Академията на науките в 

Париж от 19 (31) авг. 1858 г. е поместено съобщение, че са получени 

новите публикации на П. Берон:  „Le Déluge, sa cause, sеs actions et ses 

effets conservés dans les comètes, la distribution des volcans, la surface et les 

contours des continents, les blocs erratiques, la distribution des races humaines 

sur la surface de la terre; considérés au point de vue de la philosophie slave” и  

„La Vie des plantes, sa nature, sa cause, ses actions et ses effets, considérés au 

point de vue de la philosophie slave”. Втората публикация понастоящем е 

неизвестна за беронознанието. След съобщението за получаването на 

двете Беронови издания е добавен коментарът: „Славянската философия за 

съжаление е трансцендентна философия извън нашата познавателна 

способност. Възхищаваме се на г-н Пиер Бeрoн, но не го разбираме 

достатъчно добре, за да представим теорията му.” 

 – английско научно списание от 1868 г. помества неизвестен 

досега  коментар относно отпечатъка „La Terre et l’Homme avant et après le 

Deluge” от третия том на „Небесната физика”, който е всъщност том 7 от 

„Панепистемията”: „Толкова много чудесно измислени идеи са натъпкани 

на 150 страници, че те биха направили древните космогонии обичайни за 

сравнение. За антрополозите тази книга ще бъде куриозно изследване и ще 

им покаже колко много дивото въображение на умен човек може да 

надмине това. Не можем да видим, че има някаква научна стойност” 

https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=nyp.33433062753490;view=1up;seq=7
https://archive.org/details/cosmosrevueencyc13pari
https://archive.org/details/cosmosrevueencyc13pari
https://archive.org/stream/cosmosrevueencyc13pari/cosmosrevueencyc13pari_djvu.txt
https://archive.org/stream/cosmosrevueencyc13pari/cosmosrevueencyc13pari_djvu.txt


(болд, И.А.) [98, с. 64]. Този случай е особено показателен за 

необходимостта от критично тълкуване на отзивите за Бероновите трудове, 

независимо от това дали са възхваляващи или крайно отрицателни.  

 За целта припомням мнението на проф. дфн Н. Аретов, споменато в 

началото на т.III.9 по-горе – „Аз не бих го поставил до Кант в никакъв 

случай”. Това разбира се е негово свещено право, стига да беше то 

обосновал. Само отбелязвам мнението на проф. дн инж. Никола 

Калицин – световно известен теоретик на физиката, специалист по теория 

на спътниците и ракетите и теория на относителността.  През 1962 г. той 

участва в известния академичен сборник за П. Берон  със статия за 

неговата „Небесна физика”. Трудно ми е да си спомня за толкова 

безмилостно критично професионално разглеждане на Бероновото 

творчество в областта на естествените науки. Въпреки това обаче проф. Н. 

Калицин почтено изтъква, че П. Берон е автор на „някои гениални 

хрумвания, които намериха своето осъществяване едва в модерната 

физика”; между тях е и признанието, че „П. Берон е стигнал до гениалната 

концепция за обединяване на вълновата и емисионната теория на 

светлината 38 години преди Айнщайн”. Четири години по-късно проф. Н. 

Калицин участва в международна конференция по радиоастрономия  в 

Полша и въз основа на резултатите от нея  изтъква приноса на П. Берон за 

развитието на астрономическата теория на КАНТ и Ламберт за 

йерархическата структура на света, според която във всяка галактика, 

представляваща система от втори ред, съществува едно централно тяло: 

„Интересно е, че тази идея беше подхваната и развита от нашия 

съотечественик Петър Берон в неговата „Небесна физика”. Тези идеи на 

Ламберт, Кант и Берон бяха отдавна отречени от науката  и забравени. 

Удивително е, че днес науката отново се връща към схващанията на 

Кант, Ламберт и Берон” (болд, И.А.) [27, с. 47]. 

 Трето. Показателни са сведенията за П. Берон като учен в 

чуждестранните енциклопедични издания. През 2006 г. публикувах 

данни за две френски (1928, 1960 г.) [99], [100] и една немска 

енциклопедия (1970 г.) [101], [28, с. 65, т.т. 206-208], а междувременно 

издирих сведения за него в още една френска енциклопедия от 1888 г. 

[102], руски енциклопедичен речник от 1891 г. [103] и бразилски 

енциклопедичен речник по астрономия и астронавтика от 1987 г. [104]. 

През 2019 г. проф. дфн Димитър Цацов публикува биографични сведения в 



още четири чуждестранни енциклопедии – чешка (1890 г.), полска (1898 

г.), хърватска (1941 г.) и съветска (1950 г.)  [105, с. 21].  

 Четвърто. Интерес представляват чуждестранните библиотеки, които 

и до днес могат да предложат трудове на П. Берон на своите читатели, 

докато дори Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” не 

съхранява всичките му научни произведения. А екземпляри от тях са 

опазени в библиотеки от двете страни на Атлантическия океан, в 

националните библиотеки на Австралия и на Нова Зеландия, библиотеката 

на Чилийския университет, да не говорим пък за библиотеки в САЩ и 

западноевропейски страни!  

 Обективният подход за оценяването на читателското търсене изисква 

наличието на съответни статистически данни, с каквито не разполагам.  

Мога да предложа обаче два конкретни примера от далечното и близкото 

минало: 

 Факсимиле на писмото на R. G. Thomas, поместено в 

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

  а) През 1890 г. в американски вестник във Филаделфия (щат 

Пенсилвания) постъпва писмо от читател да получи списък с публикациите 

на П. Берон, редакцията откликва с 20 заглавия от българския автор и 

дори моли читателите да съдействат за допълването му [106]. 

  б) В началото на 2018 г. в Мадрид е организирана двумесечна 

изложба на богатата колекция от стара литература по астрономия и 

космография на Висшето техническо училище за пътни инженери в 

испанската столица. Експонатите са разпределени в три раздела, като П. 

Берон фигурира в два от тях: а) Раздел „Астрономи и техни 

произведения XVIII и XIX в.” Тук са изложени биографиите на само 11 

астронома и всеки от тях е представен с един от астрономическите му 

трудове. Между астрономите са знаменити учени като Исак Нютон, Джон 

Флемстид, Жан Даламбер, Пиер Лаплас, включително на 9-о място – 

Петър Берон. В кратките биографични бележки за него той е 

характеризиран като „баща на българската наука”; б) Раздел „Звездни 

карти”. Съдържа кратки изложения само за два от експонатите, един от 

които е Бероновият „Космобиографичен атлас” [107, с. 5-6]. 



 Пето. Докато в България читателите могат да си купят най-вече 

съвременни издания на „Рибния буквар” и само част от оригиналните 

издания на научните му трудове са достъпни в нашенските дигитални 

фондове, през последните десетина години в чужди страни са преиздадени 

не по-малко от 14 тома от неговите съчинения (на френски и немски 

език), а оригиналните им издания се предлагат в различни западни 

антикварни сайтове. 

*     *     *     *     *     * 

През  1925 г. по повод на 100 години от появяването на първото 

издание на „Рибния буквар” (1824 г.) е издаден сборник със статии както за 

историята на първата българска книга със светско съдържание, така и за 

научното творчество на д-р П. Берон. Този сборник поставя началото на 

целенасочени изследвания в областта на беронознанието. Въпреки 

значителните постижения на десетки български и чуждестранни автори в 

това направление, д-р П. Берон остава известен у нас преди всичко с 

неговия буквар, докато извън България е популярен най-вече като 

учен. Показателно за отношението към живота и делото му е мнението на 

двама известни съвременни български историци: „Времето се показва 

немилостиво към научните му изследвания – за българите те са непонятни, 

за европейците остарели” [108, с. 240]. Тъкмо подобно мислене остро се 

критикува от известния специалист по история на Българското възраждане 

проф. Крумка Шарова: „Инерцията в мисленето, независимо от 

дезинтересоваността или от ефектните дрехи, в които се облича, става 

абсурдна и смешна веднага, щом бъде съпоставена с фактите” [109, с. 44]. 

Тук обосновах само 27 случая за нелицеприятните резултати от формалния 

подход към изследването и популяризирането на живота и делото на д-р П. 

Берон. Дано в обозримо бъдеще поне част от тях изчезнат от научни и 

популярни публикации, телевизионни изяви, интернет и обществената 

практика. 
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