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ЕВРОПЕЙСКАТА ОДИСЕЯ НА Д-Р ПЕТЪР БЕРОН 
За д-р П. Берон има доста трудове. И в по-ново време, и през Възраждането. 
Немалко от значимите дейци на нашето възраждане оценяват високо делото 
му като начало на участието на България в европейската наука. А също и 
като опит и той, и България да се впишат в процеса на единение на учените 
от Европа, което ярко контрастира с тогавашната регионална балканска ог-
раниченост и на духа на средновековието, господстващо в цялата Османска 
империя. С възгледите и делата си д-р П. Берон е бил европеец, той взема 
активно участие в европейския научен живот. Изявява се като виден натур-
философ, един от последните такива, приобщава се към европейския дух на 
новото време. И по образование и диплома и по стил на мислене, и по на-
чин на живот, и по творчество д-р П. Берон е европеец. 

Това се признава от много учени от различни страни. Жак Фоайе (Фран-
ция) счита, че П. Берон е сред създателите на новобългарския език. Б. М. 
Кедров (Русия) го оценява като „виден изследовател, направил интересен 
опит за класификация на науките, успоредно с Огюст Конт“. Г. Шишков 
(Германия) предполага, че Бероновата система Панепистемия ще бъде оце-
нена сред рядко оригиналните систематични произведения на славянските 
мислители. Г. Гачев (Русия) в концепцията си за ускореното развитие на 
културата се позовава и на д-р П. Берон, като изтъква синтетичното му 
мислене. Сравнявайки Берон с други съвременни учени, Гачев смята, че 
стилът на Берон за научни синтези и възсъздаване на „цялостната картина 
на света“ може да се окаже по-ефективен от техния. 

Цялостната му дейност е показател, че той е вземал активно участие в 
научния живот на сериозни европейски научни центрове. Контактувал е с 
авторитетни учени. Следял е постиженията на европейската наука, изучавал 
както съвременниците си, така и своите предшественици. 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. От днешна гледна точка някои от трудовете му изглеждат наукооб-
разни конструкции за обяснение на тогава още неизяснени научни въпроси. 
Впечатлява мащабната задача да се направи обща система, която да обясни 
и даде цялостна картина на света и да обоснове законите за неговото разви-
тие, като не се страхува от изходните си натурфилософски принципи, дори 
да спори с постановки и теории на известни учени от XVIII и XIX в. 

В този текст няма да анализираме нито неговата лекарска, дарителска или 
икономическа дейност, нито научните му идеи. Това ще е задача на други 
работи по проекта. Целта е по-скромна – да посочим, че поне по формални 
критерии – активността на д-р П. Берон в Европа, той безспорно е европеец. 
А той, както се вижда от долния текст, е бил изключително активен. Живял в 
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Европа, пътувал е из Европа, посещавал е водещи научни и духовни центро-
ве, изнасял е редица доклади там. Дълго време е живял в едно от най големи-
те средища – Париж. Това е впечатляващо, особено като се вземе предвид 
много по-трудните възможности за придвижване по онова време. Дори и 
сред днешните български учени, особено от по-старото поколение, едва ли 
ще се намерят мнозина с такъв динамичен живот. (И като сме запознати с 
него и го сравним с ограниченията, които имаха хората, когато България бе 
част от съветската система, където беше много трудно и за най-изявените 
учени да преминат през „желязната завеса, особено ако не бяха със силна по-
литическа подкрепа или пък съгласни да сътрудничат на ДС, още веднъж 
разбираме колко неоснователни са опитите да се наложи терминът „робство“ 
за времето, когато земите ни са били част от Османската империя.)  

В този текст, само се маркират основните моменти от дейността му и 
местата, в които той в бил – „Европейската одисея на д-р Петър Берон“. 

През 1812 г. в Котел учи в светското училище на „даскал Андон-
чо“(Андон Кринчев), където се преподава и на български, и на гръцки език. 

През 1819 г. заминава от Котел за Варна, където работи като абаджия. 
Заминава за Букурещ да учи в гръцката академия „Св. Саваи“. Сред учи-

телите му са К. Вардалахос, Г. Генадиус, Н. Дукас, С. Комитас и др. 
В това училище Берон се впечатлява от енциклопедизма на древногръцка-

та школа, към който се стреми в цялостното си творчество; особено е впе-
чатлен от трудовете на Аристотел. Оттук започва „европейската одисея“. 

През 1821 г., притеснен от „Гръцката завера“, решава да напусне акаде-
мия „Св. Саваи“ и емигрира в Брашов (Кронщад), тогава в Австрия, и оста-
ва там до 1824 г. Запознава се с Ив. Селимински, Ан. Кипиловски и др. 

Но междувременно (през 1823 г.) отива в арменски манастир във Венеция 
да преговаря за издаването на „Рибния буквар“, който впоследствие, в съ-
щата година, издава в Брашов. 

През 1825 г. се записва студент във Философския факултет на универси-
тета в Хайделберг под името Петър Хаджи Берон. 

След два семестъра във Философския факултет на Хайделбергския уни-
верситет (през 1826 г.) се прехвърля в Медицинския факултет там. 

По-късно се записва за студент в Медицинския факултет на Мюнхенския 
университет. По това време там преподават известните учени Й. Б. Вайсб-
род, И. Дьюлинлер, Й. Н. Рингзайс, Ф. Шелинг, Л. Окен и др. 

В университетите в Хайделберг и Мюнхен той получава солидни меди-
цински, естественонаучни и общофилософски знания като ученик на извес-
тни европейски научни авторитети.  

В резултат на следването си, на 9 юли 1831 г. в Мюнхен П. Берон защи-
щава докторска дисертация по гинекология и там е удостоен с титлата 
„доктор по медицина, хирургия и акушерско изкуство“. Научен ръководи-
тел му е бил ръководителят на катедрата по акушерство и гинекология и 
ръководител на акушерската клиника в Мюнхен проф. И. Б. Вайсброд. 
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Вече д-р, Петър Берон се установява в Крайова и на 8 януари 1832 г. по-
лучава разрешение (право) на свободна лекарска практика в Румъния. Мал-
ко след това, на 1 февруари, д-р, Петър Берон е назначен за градски лекар  

Впоследствие, на 25 юли, Комитетът на карантините го назначава (вре-
менно, до 7 октомври) за окръжен лекар , като на 5 август това назначение е 
потвърдено с писмо лично до него. 

В Крайова д-р Петър Берон има много активна лекарска дейност. 
Успоредно с нея, основава в Крайова (заедно с Никола Христов Берон, 

син на брат му Христо – търговско дружество . Наема за шест години апар-
тамент от три стаи. 

През 1839 г. при д-р Петър Берон в Крайова пристига племенникът му 
Васил хаджи Стоянов (Берон), на когото д-р Петър Берон помага. 

През 1843 г. той подпомага парично и П. Селимински да специализира в 
Париж. 

През 1843 г. в Букурещ П. Берон е обявен като съмишленик на процес за 
третия Браилски бунт. 

През 1844 г. заминава за Париж и е сред основните дейци на българския 
емигрантски център там. Работи заедно с Н. Пиколо, Ал. Екзарх, Ив. Сели-
мински, д-р П. Протич и др. Сред многото дейности и теми са и тези за 
църковната независимост и политическото освобождение на България. 

На 9 ноември 1844 г. получава паспорт (за осем месеца) от Окръжното 
управление в Долж за Австрия и Франция. 

На 26 октомври 1846 г. става основател на акционерно дружество за пре-
воз на житни храни по р. Дунав. 

На 19 септември 1846 г. пише писмо до епитропите на Разград за създа-
ване на девическо училище. 

През 1847 г. се предполага, че е бил в Лондон по съдебно дело (и/или 
евентуално в Париж). 

На 12 май 1847 г. на път от Париж за Букурещ посещава Конгрегация на 
махитаристите на остров Сен Лазар до Венеция, води разговори с нейните 
членове, вечеря с духовниците и учениците от семинарията и подарява свои 
книги. На следващия ден отива на остров Лидо. 

През 1847 г. при П. Берон в Крайова идва племенникът му Васил Хаджис-
тоянов и двамата заминават за Мюнхен, за да запишат В. Берон (по настоява-
не на П. Берон) с името Берон в Медицинския факултет на университета. 

На 20 юни 1849 г. в Лондон П. Берон има доклад („Причините за земния 
магнетизъм са доказани“) пред Кралското научно дружество, а резюмето е 
прочетено от Джон Ли – известен английски учен. 

На 18 юли 1849 г. той получава писмо от Управление на артилерията в 
Лондон като отговор на изпратения от него доклад с предложения за пре-
дотвратяване и потушаване на пожарите. 

На 15 януари 1853 г. изнася доклад за възгледите си за всемирния потоп 
пред Медико-физиологическото дружество в Атина, който впоследствие 
публикува в Атина. 
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В Атина (в печатницата на К. Властос) издава на гръцки език „Атмосфе-
рология“, „Климатология“ и „Магнитология“.  

През 1853 г. по време на Кримската война предоставя къщата си в Кра-
йова за руска болница с 80 легла. 

На 24 март 1854 в Мюнхен. П. Берон иска в писмо до Николай Павлович 
да му изработи скица на морските ветрове. 

На 28 септември 1854 г., когато вече е в Будапеща, получава писмо от Н. 
Павлович, който му пише от Виена, за да му благодари за пари, изпратени 
му по К. Павлов. 

На 14 декември1854 г. в Прага, отседнал в хотел „Schwarze Rose“, пише 
на Н. Павлович с молба да му изпрати фигура на планетите, която му поръ-
чал да нарисува. 

На 8 януари 1855 г. отново от Прага в друго писмо до Н. Павлович пише, 
че иска да се организира отпечатването на астрономически карти за книгата 
му, а на 29 януари получава отговора на Н. Павлович от Виена, в който се 
потвърждава, че желаните от Берон астрономически карти ще могат да бъ-
дат отпечатани. 

През 1855 г. в Прага Берон публикува труда си „Славянска философия“. 
През 1856 г. (10 май) в Крайова спонсорира Ив. Добровски, като сключва 

с него договор за учител в Котел. На 16 май пак там, в Крайова, Берон пише 
до Антон Кириаков в Гюргево да предаде на Ив. Добровски книги за Котел. 

На 1 ноември 1856 г. вече е в Париж и там е изпратено писмо от Ив. Доб-
ровски относно спонсорството (за книги, пари и др.). 

През юни 1857 г. (според писмо на Христомано до Ник. Павлович) веро-
ятно Берон е бил във Виена. 

На 13 и 21 септември от Берлин пише на Ник. Павлович, че се кани да 
дойде в Мюнхен за работата си по астрономическия атлас. 

Според писмо на П. Берон до на Ник. Павлович, написано на 17 април 
1858 г. по повод излизането на някои книги на Берон, от началото на април 
1858 г. Берон е бил в Париж. 

През юни от Париж пише на Н. Павлович в Мюнхен, че през септември 
ще бъде във Виена. 

На 13 юни пише от Париж на Н. Павлович (в Мюнхен) на кого да даде 
книгите му. 

През септември 1858 г. заминава от Париж в Прага, при Н. Павлович, 
после двамата заминават за Влашко и стоят един месец в Мехадия. На 5 ок-
томври на път за Крайова спират в Груе, после пътуват из Влахия, премина-
ват през Груе, Патуле, Татумерещи и др. 

През 1858 г. и 1859 г. Ив. Добровски има активна кореспонденция с П. 
Берон (от Котел в Крайова). 

През 1859 г., получавайки писмо, че в имението му Присака са се наста-
нили селяни на 20 май, П. Берон пише молба до администратора на окръг 
Долж да не ги изселват, защото това ще ги разори. 

На 14 юни 1859 г. изнася доклад пред членовете на Френското метеоро-
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логическо дружество в Париж. Впоследствие този доклад е публикуван в 
Годишника на Дружеството. 

През 1861 г., докато е в Париж, П. Берон, поръчва като вид спонсорство 
25 броя от сборника с народни песни на братя Миладинови. 

Изглежда, че е бил дълго време в Париж ( или се е върнал там), защото от 
писмо на д-р Г. Вълкович до Г. С. Раковски (29 септември 1861 г.) се разби-
ра, че сред малкото българи там е и П. Берон. 

На 5 октомври 1862 г. от Крайова пише до префекта на окръг Долж, че 
заминава за чужбина (Лондон) и предоставя баните в къщата си за ползване 
от училищата.  

На 28 декември 1862 г. в Париж депозира свое завещание. 
През 1863 г. или от Париж, или на място в Лондон подарява свои книги 

на Кралското научно дружество в Лондон. 
През 1863 г . е в Париж, което се разбира от писмо (10 ноември), в което 

В. Стоянов моли Й. Фрич да се срещне с Берон, който живее в хотел „Дьо 
Лувр“. Берон стои в Париж поне до 5 декември според друго писмо на В. 
Стоянов до Й. В. Фрич. 

През април 1864 г. пише от Париж писмо до Ив. Селимински, в което го 
уведомява, че изпраща за него, за Пападопулос и за Одеса книги. В същия 
месец Пападопулос потвърждава в писмо до П. Берон в Париж, че е полу-
чил книгите и ги праща на Селимински в Браила. 

През юни 1864 г. П. Берон от Париж е изпращал книги на Костаки Пав-
лович в Браила, за да ги препрати на Селимински в Болград. 

На 13 октомври в Париж дава пълномощно на Т. Папазов за получаване 
на сума за обезщетение от румънското правителство. 

През октомври 1867 от Париж пише на министъра на просветата на Сър-
бия в Белград, като му изпраща книгата си „Физико-химия“.  

На 14 октомври 1867 г. в Париж (хотел „Дьо Лувър“) е получил писмо от 
Ив. Добровски с молба за финансова помощ. 

През началото на 1870 г. настоятелството на Българското книжовно дру-
жество (БКД) изпраща до П. Берон писмо в Париж, в което го уведомява за 
създаването на Дружеството и му изпраща устава. Пишат, че са получили 
три тома от неговите съчинения. 

На 19 април 1870 г. в Браила изпраща писмо до БКД, в което уточнява 
условията, за да извърши прехвърлянето на имението Скорила върху БКД и 
какви документи са нужни за това. На същия ден от Браила пише до банке-
ра и председател на настоятелството на БКД в Браила Никола Ценов писмо, 
с което го уведомява, че дарява 50 австрийски жълтици на Иван Добрович 
за печатането на сп. „Мирозрение“ с извадки от свои съчинения. 

На 5 май 1870 г. Васил Берон пише до БКД, че П. Берон го уведомява, че 
е подарил на БКД мошията си Скорила. 

Предполага се, че в началото на 1871 г. П. Берон е в Париж. 
На 19 март 1871 г. П. Берон е удушен в къщата си в Крайова на ул. „Ди-

чеулуй“ № 1 от наемните убийци Йон Калин и Н. Табаку . 


