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1. IntroducIón

Hai uns meses, un de nós leu a famosa novela de Arthur C. Clarke “Cita con Rama”, traducida 
ao galego para celebrar o 40 aniversario da súa publicación en inglés. Esta relectura levouno 
a pensar en astronomía e o inxusto que segue a ser o mundo da ciencia coas astrónomas. Este 
pensamento levounos a traballar sobre que se sabe hoxe, a nivel de divulgación popular sobre 
a vida e a obra da dama que foi quen de poñer orde no mundo dos cometas, hai xa máis de 200 
anos: Caroline Herschel.

Coidamos que Carolina pode servir como exemplo paradigmático de como unha das pioneiras 
nas investigacións astronómicas foi e segue a ser unha gran esquecida e case descoñecida cien-
tífica para a mocidade actual.
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Dedicou moitos anos da súa vida a aprender astronomía e matemáticas para perfeccionar os 
complicados cálculos matemáticos das medicións astronómicas existentes e das que estaba rea-
lizando o seu irmán -o gran Guillermo Herschel- pero nas súas publicacións científicas deste 
nunca apareceu.

Varreron o firmamento cos sofisticados tele-
scopios que ela mesma axudou a construír, 
xunto co seu irmán deseñador, descubrindo 
moreas de novas nebulosas, cometas, es-
trelas dobres e moitos outros corpos inter-
estelares. Descubriu oito novos cometas, 
completou o ata entón chamado “mapa in-
terestelar” incrementándoo e mellorándoo 
notablemente, mais como científica nunca 
foi considerada e nin sequera hoxe está na 
Historia da Ciencia.

A Royal Astronomical Society concedeulle 
a súa medalla de ouro no ano 1828 –cando 
contaba con 78 anos– e ten moitos máis mé-
ritos que recibiu en vida e logo da morte. 
Mais, cantos de nós, hoxe, escoitamos falar 
dela? Os que escoitamos falar dela, que co-
ñecemos da súa vida e da súa obra? Por que 
non se coñece no que vale a Caroline Hers-
chel? Elo será porque se trata dunha muller? 
Ou existen outras razóns que levan a que se 
recoñeza toda a obra do seu irmán e practi-
camente nada da dela?

Caroline naceu nunha familia de músicos 
educados na ciencia; pero a súa nai decidiu 
que tiña que ser a criada da casa. Puido ser unha aceptable soprano chegando a cantar con éxito 
en Oxford, Londres e outros lugares, pero todo o abandonou para dedicarse a coidar do seu 
irmán. O seu irmán William transformouna na súa serventa integral, e ela aceptou o seu “rol” 
social. Só cando xa pasaba dos 50 anos decidiu ser ela mesma e pensar en facer a ciencia que lle 
apetecía. Na figura 1 pódese ver ben reflectido o sentimento e a vontade de Caroline. Amósase 
a Caroline ofrecendo unha cunca de té a Guillermo para que non perda tempo namentres está 
pulindo unha lente para un dos telescopios que facían os irmáns. Nas súas notas autobiográficas 
dá conta de como tiña que preocuparse pola alimentación do seu irmán ata o punto de poñerlle 
na boca sopa ou calquera alimento (Figura 1); pois William non podía deixar o traballo do pulido 
dos lentes ata que non estaba rematado.

Era Caroline quen quería vivir así? Unha posible resposta nola ofrece Caroline cando escribe 
“non son nada, non fixen nada, calquera cachorriño ben adestrado tivera feito tanto coma min”.

Era William quen a tiña escravizada ata o punto de chamala a súa asistenta e, mesmo, conseguir-
lle un salario real como a súa asistenta? De novo é a propia Caroline quen nos dá a súa resposta 
“todo canto son, todo canto sei, pertence ao meu irmán; tan só son a ferramenta que el modelou 
para o seu propio uso”.

Figura 1. Litografía recollida da Welcome Library 
(London) con copyright de The New York Times 

company



Nº 78 - Outubro 2014 23

Do indicado ata agora semella ser complicado comprender a que se debe esta situación de some-
temento de Caroline a William e da, aparente, falta de fe na súa valía e nos seus achados.

Paga pois a pena reflexionar, se podemos, sobre que nos ofrece a vida de Caroline e, por suposto, 
coñecer e saborear todos cantos achados científicos realizou a que se chamou “Dama das luces” 
facendo o xogo da ilustración -século das luces- e das propias luceciñas –os cometas– que ato-
pou e situou no universo.

Fieis á nosa idea de Informar, Educar e Divertir, velaí tedes canto atopamos sobre a vida e a 
obra de Caroline Herschel. Observaredes que non é moito para unha muller que viviu 98 anos 
e traballou en Astronomía por máis de 60; pero é canto atopamos. Algúns de vós viredes detrás 
incrementando este coñecemento. Non agardamos menos!!!

2. A súA VIdA

A vida de Caroline coñécese polo interese que espertou a obra do seu irmán William, ou Wilheim 
en alemán, que provocou que se escribira practicamente todo de canto lle aconteceu na súa vida 
e, claro está, quen máis sabía da súa vida familiar e científica era quen máis preto estivo sempre: 
a súa irmá. Deste xeito, Caroline escribiu notas bibliográficas do seu irmán dende a súa visión 
persoal e, por ende, ía reflectindo a súa vida e os seus sentimentos nesa biografía que relataba do 
seu querido irmán Wilheim.

Naceran os irmáns nunha familia de músicos militares alemáns, o seu pai tocaba o óboe na banda 
da garda de infantería de Hannover. Este casou aos 25 anos cunha muller analfabeta e tiveron 
10 fillos, en vinte anos, dos que sobreviviron seis, sendo Caroline a segunda máis pequena e 
William dos maiores. William naceu no ano 1838 e Caroline no 1850. Por motivos de alianzas 
entre irmáns, William e Caroline estiveron sempre moi unidos. Os maiores Jacob e Sophie eran 
os preferidos da nai e, así, fraguouse a estreita relación dos dous irmáns Herschel que ían pasar 
á historia.

William foi educado na música e pasou a integrarse no rexemento do pai, ao igual que Jacob. So-
phie, a maior, casou e Caroline tivo que dedicarse á casa, axudante da nai analfabeta e coidadora 
dun irmán máis novo. A nai íase encargar de que a filla pequena fora, como ela, analfabeta e a 
súa eterna axudante: sería a criada da casa. Foi fracasando por etapas.

William era discreto como músico –o brilante era Jacob– pero encantáballe fochicar: facer tra-
ballos manuais e técnicos e practicar xogos con Caroline, en-
sinándolle todo canto el aprendía; mesmo o canto, pois a nena 
tiña moi boa voz e moi boas aptitudes. Así iniciou a súa forma-
ción Caroline. Malfadadamente cando tiña 7 anos os seus irmáns 
maiores tiveron que fuxir a Londres, e ela converteuse na ser-
venta da casa; non só tiña que traballar no que non lle gustaba 
senón deixar de aprender o que tanto amaba. Por riba a súa saúde 
tornouse moi delicada.

Primeiro colleu a varíola e con 11 anos padeceu de tifo e como 
consecuencia das enfermidades e da penuria económica que ha-
bía na casa nese tempo, quedáronlle secuelas para toda a vida 
na forma de raquitismo e mala saúde: o seu crecemento ficou 
atrofiado e nunha familia de fillos altos, esveltos e ben parecidos, 
ela medía tan só metro e medio, tiña a cara picada de varíolas, 
era fea, semellándose a un “gnomo silandeiro e resentido” como 

Figura 2. Silueta de Caroline 
Lucretia Herschel cando tiña 

18 anos
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dirían dela en Inglaterra, anos despois, algúns resentidos. O positivo de todo isto foi que se con-
verteu nunha nena forte, de carácter, tenaz, decidida e autosuficiente. E chegou a vivir 98 anos!

Para mellor comprender a vida e a obra de Caroline dividirémola en tres etapas: a da infancia-
xuventude (7-22 anos), chamarémola Caroline “criada”; a etapa da 1a madurez (22-40 anos) será 
a etapa na que ela se chama Caroline “asistenta”; e a etapa de madurez total (a partires dos 40 
anos), será a de Caroline “investigadora”.

2.1. Caroline criada

A infancia e xuventude de Caroline foi unha dura pelexa entre a súa decisión e a do seu pai por 
educala coma os seus irmáns e a intención da nai, en convertela nunha cincenta. Nacida o 16 de 
marzo de 1850, durante 20 anos viviu nun estado de ansiedade e incerteza sobre cal ía ser o seu 
futuro. Afortunadamente tiña na familia un seu anxo da garda que se ocuparía da súa instrución 
para que chegara a ser a grande científica que foi: o seu irmán William.

Esta primeira etapa da súa vida tivo dous períodos diferenciados: ata os sete anos viviu angustia-
da pola nai, pero feliz por ser defendida polo pai e instruída polo irmán; a década 1757-1767, na 
que o seu pai e o seu irmán van á guerra con Francia, o pai volve enfermo da mesma e William 
deserta e ten que fuxir a Londres para salvarse da guerra; neste momento a nai convértea na ser-
venta da casa impedindo que se siga instruíndo. Nesta década negra e nos anos posteriores, ata 
1772, deixará as matemáticas, a música e a fabricación de trebellos de todo tipo para ocuparse da 
mantenza da casa e facer algo de costura; pero sobre todo para converterse na criada da súa nai.

A partires dos sete anos comezou o seu vía crucis particular que a levou a converterse comple-
tamente na criada da casa e a abandonar completamente a súa formación. Por non ser prolixos 
resumiremos nuns poucos apartados todas cantas desgrazas lle aconteceron neses 15 anos:

- O seu pai caeu ferido e enfermou na guerra cos franceses polo que tivo que volver a casa 
malferido e, como resultado destas desgrazas, morreu dez anos despois sen recuperarse a 
pesares dos coidados.

- Os irmáns maiores que podían aportar ingresos á familia marcháronse de Hannover a 
Inglaterra fuxindo da guerra e tardaron moitos anos en poder aforrar algo para enviar 
cartos á familia.

- Na casa só entraban os ingresos dun soldado ferido, e na reserva, polo que a fame chegou 
á vida dos Herschel.

- Foi nesa época cando, tamén, Caroline caeu enferma e por pouco morre.

- Cando Caroline sandou dos seus males tivo que encargarse de coidar a toda a familia 
converténdose na criada de todos, tal e como a nai pretendera dende o seu nacemento.

- Logo da morte do pai e, ao volver Willheim cunha posición definida en Inglaterra, os 
problemas comezan a resolverse.

- Para Caroline o resultado foi: enfermidades conxénitas, raquitismo e frustración vital. Tal 
vez desta época deriva a súa derrotista postura ante a vida.

2.2. Caroline asistenta de Guillermo

A gran ilusión de Caroline, cando nena, era converterse nunha gran cantante; para elo educouna 
o seu pai na aprendizaxe da música ao lado dos seus irmáns. Con William aprendía, ademais, 
aspectos relacionados coas ciencias (matemáticas) e a tecnoloxía (construción, coidado e mane-
xo dos trebellos). William coñecía as súas habilidades, xunto co control da casa, de modo que 
pensou cando decidiu levala a Inglaterra que cando menos podería ser ama de chaves da súa casa. 
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Willhelm Herschel fuxira para Londres desertando do exército alemán cando a guerra franco-
alemana, e en Londres traballou en moitas ocupacións relacionadas coa música ata que con-
seguiu o emprego de organista en Bath. Durante este tempo foise afeccionando á astronomía 
lendo os libros de James Ferguson (“Astronomy explained”), de Robert Smith (“Armonics” e 
“Complete system of optics”) e de John Flamsteed (“O gran mapa das constelacións”), e foise 
convertendo nun apaixonado da astronomía mercando moi diversos telescopios de refracción 
de segunda man, cos que ía aprendendo a ler o cosmos e a entender como estaban construídos 
os telescopios. Pronto descubriu os problemas que tiñan os telescopios e comezou a soñar coa 
posibilidade de melloralos. Comprendeu que con estes antigos telescopios podía estudar a lúa, 
os planetas solares (os satélites destes planetas, os seus movementos), os cometas,... pero pouco 
máis que escapara do noso sistema solar. William quería comprender que pasaba no firmamento; 
que sucedía nas outras estrelas; como se comportaban as constelacións; que eran e cantas eran 
as nebulosas;.... En definitiva, necesitaba comprender a orde do universo: mais, non tiña a tec-
noloxía precisa. Non contaba con telescopios de profundidade; podía varrer o espazo inmediato, 
pero non podía penetrar no interior do cosmos. Podía contar algunhas estrelas, como fixera no 
seu atlas Flamsteed; mais non podía contar as nebulosas e a súa composición. Cumpríalle un 
cambio tecnolóxico de calidade: mellorar os telescopios.

Figura 3. Constelacións Perseo e Andrómeda, do “Celestial Atlas” de J. Flamsteed

a) A etapa de formación de caroline (1772-1781)

Guillermo tiña moito traballo por facer, pero pouco tempo dis-
poñible, poucos medios técnicos e menos medios económicos. 
Cumpríalle mellorar moito a súa situación económica e, nesto, 
apareceu a figura enorme de Caroline: pequena en espazo mais 
enorme en espírito, carácter e decisión.

No ano 1772 William tiña unha posición acomodada en Bath, con-
seguira traer e dar traballo aos seus irmáns Alexander e Dietrich 
e, previamente, ao seu irmán Jacob que era un bo músico; pensou 
que era o momento de traer á súa irmá como axudante na investi-
gación e asistenta na casa. Formuloulle á súa nai a necesidade que 
tiña de traer a Caroline por “ver se reunía aptitudes para dedicarse 
a música como cantante e, ao tempo, ser a ama de chaves de todos 

Figura 4. Caroline na idade 
madura
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os irmáns”. En modo algún lle falaba á súa nai da educación en astronomía e insistía moito que 
se non resultaba a proposta de dedicarse ao canto, Caroline volvería a Hannover en dous anos. O 
día 16 de Agosto do ano 1772 William partiu para Bath coa súa irmá e converteuse no cabeza de 
familia dos irmáns que vivían con el.

Caroline non falaba inglés, era demasiado pequena, fráxil coma unha nena e tímida; pero cunha 
decisión e enerxía enormes.

O primeiro día de estadía en Bath, William levantouse ás 7 da 
mañá. Deulle clases de inglés e de aritmética, ensinándolle a 
levar as contas da casa e a comprender que non se podía gastar 
máis do que se ingresaba. Caroline tiña 3 clases de canto ao 
día, dadas por Guillermo, e ela tiña que practicar, pola súa con-
ta, no clavicémbalo. Estaba todo dito: sería a ama de chaves da 
casa e, a maiores, formaríase. Guillermo tratouna sempre con 
respecto, pero con extrema severidade, a mesma con que se 
trataba a si mesmo.

Durante esta década de 1770 Carolina perfeccionou o seu can-
to e chegou a ser cantante profesional ao lado dos seus irmáns. 
Cantou habitualmente acompañando aos seus irmáns no bal-
neario de Bath e mesmo o chegou a facer, con gran éxito, en 
Londres; pero endexamais quixo cantar en solitario, sempre o 
fixo de lado de William.

Durante esta década foise formando da man do seu irmán e comezou a sentir o verme da inves-
tigación. Comezou por axudarlle a Guillermo en todos os seus traballos como se se tratase da 
súa “asistenta” astronómica: tomaba nota dos datos que contaba o xefe, repetía e remendaba os 
cálculos, axudáballe na elaboración dos “trebellos astronómicos”, fabricaban xuntos os “espé-
culos”, … etc. Estaba iniciando a aprendizaxe e o camiño para converterse nunha astrónoma.

O máis grande descubrimento de William foi o planeta Urano no ano 1781 e Caroline estaba 
alí axudándolle, tanto na construción dos novos e modernos telescopios como nas medicións 
nocturnas de corpos celestes e nos varridos estelares.

No verán do ano 1780 Maskelyne -o astrónomo real e máis adiante amigo e protector de Caroli-
na- e Charles Bladgen -secretario personal do presidente da Royal Society, Joseph Banks- acu-
diron a Bath para comprobar os grandes resultados que semellaban estar a obter os Herschel. No 
seu informe verbal á Royal Society indicaban: 

“trátase de provincianos emigrados alemáns, pobres e autodidactas fanáticos. A irmá moi nova, 
fea e tímida, a quen se lle traba a lingua e fala con moito acento, compórtase coma unha tola 
pola astronomía, coma o seu irmán”.

Caroline tiña 30 anos e xa era coñecida como afeccionada á astronomía, pero ninguén a conside-
raba coma unha verdadeira científica.

En Marzo de 1781 William Herschel ía revolucionar a astronomía moderna descubrindo un novo 
planeta -urAno-, feito que non se realizaba dende as épocas dos pitagóricos.

Figura 5. William Herschel
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Figura 6. Manuscrito de William sobre o descubrimento de Urano

Ata chegar ese momento, os Herschel pasaron innumerables traballos que dun xeito breve re-
sumiremos, pero que se atopan nas numerosas publicacións sobre Guillermo pero non nas de 
Caroline; máis dende o ano 1772 Caroline estaba alí. Estaba estudando, traballando, aportando 
os cartos dos seus concertos, axudando na construción do novo telescopio de reflexión, levando 
a economía da casa, tratando cientificamente os datos obtidos, etc., etc., etc. Caroline estaba alí, 
traballaba, mais, ah!, os méritos levábaos Guillermo.

Entre o 16 de agosto de 1772 e moitos anos despois do descubrimento do planeta Urano -que 
só se atribúe a William- Carolina fixo o traballo de “Asistenta global”: foi asistenta na casa dos 
Herschel e asistente científico de William. Como asistenta da casa aprendeu axiña as regras da 
economía –gastar menos do que se ingresa-; como asistente científico tivo que aprender a levar 
o observatorio astronómico que, paseniño, ían ir montando os dous irmáns.

Non pretendemos dicir que, ao principio, Carolina soubera ou fixera tanto coma William –estaba 
na súa etapa de formación- mais, canto puido abranguer esta etapa cinco, dez anos? Sinalamos 
isto para significar que non se pode ningunear o traballo que Caroline fixo durante toda a súa 
vida admitindo que soamente era unha “asistenta”, senón que se foi convertendo, como mínimo 
en “Asistenta Científica” e, moi probablemente, como indicaremos, nunha destacada científica.

Compre subliñar que Carolina se tomou moi a peito a tarefa de ama de chaves da casa, pois axi-
ña comprendeu que cumpría levar moi en serio a economía se se quería aforrar dabondo como 
para poder inverter na tarefa investigadora: mercar libros, facer novos telescopios e materiais de 
investigación, sacar tempo para dedicarse a este traballo,…etc. Todo isto custaba moitos cartos 
e o grupo familiar pronto notou que cumpría unha economía férrea.

Os primeiros telescopios que empregaron os Herschel eran de aluguer e, logo, mercados de se-
gunda man; servíanlle para ir coñecendo o seu funcionamento e, tamén, como estaban construí-
dos. No outono dese ano 1772 deciden construír o seu propio telescopio. William pensa en facer 
un telescopio de reflexión, mais o tubo que confecciona Carolina, en cartón, dobrábase polo seu 
propio peso e decide deseñar un novo metálico; os problemas vanse agravando e deciden que 
teñen que aprender a facelo enteiro, “espécula” incluído, pero para elo teñen que saber como se 
pulen os “espécula”: os “espécula” eran uns espellos metálicos, feitos de aliaxes especiais que 
cumpría pulir moi ben; os Herschel han aprender a facelo. Cando teñen aprendido dabondo, no 
verán do ano 1773, os Herschel deciden facer un telescopio de reflexión propio cun “espécula” 
de 15 cm de diámetro. Os telescopios normais da época tiñan espellos de 7.5 cm de diámetro, 
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máis ninguén se atrevera cun “espécula” tan grande e feito cunha aliaxe especial de estaño 
branco e latón. Tal decisión foi crucial e levounos a lembrar os anos da infancia cando ideaban, 
deseñaban e realizaban trebellos en Hannover.

Nestes anos, Carolina facía todos os traballos da casa, que eran moitos e moi variados: com-
pra no mercado; labor na mantenza e limpeza da casa; atención aos visitantes interesados en 
aprender música; os contratos dos concertos; os ensaios do coro do balneario de Bath que eles 
dirixían; axudaba canto podía no taller na construción do telescopio; líalle libros de aventuras 
-o Quixote, por exemplo- mentres William pulía sen parar as lentes; dáballe de manxar mentres 
traballaba para que non parara de pulir os “espécula”;…etc.

Ben entrado o ano 1774 William rematou o seu primeiro telescopio de reflexión caseiro de 1.5 
m de longo e con “espécula” de 15 cm de diámetro. En decembro dese ano puideron facer as 
primeiras medicións.

Dende o comezo os datos obtidos pola parella foron dunha calidade e dunha precisión extraor-
dinarios, ata tal punto que comezaron a poñer en cuestión os datos que, ata o momento, se ma-
nexaban entre a comunidade científica.

Dende este momento e ata o ano 1780, foron facendo, durante todos os invernos, medidas deta-
lladas e debuxos finos e precisos das nebulosas de Andrómeda e de Orión, por ver se eran quen 
de identificar algún tipo de alteracións non identificadas.

Figura 7. Mapa estelar da nosa galaxia co sistema solar no centro

No campo das nebulosas, cando nace William, coñecíanse 30 nebulosas. No ano 1775, Charles 
Messier, ten catalogadas xa 100; logo de terse dedicado os Herschel de cheo ao seu estudo -sobre 
1790- son coñecidas 1000: velaí o froito do seu traballo. O traballo dos Herschel era metódico 
e rigoroso; William exploraba o cosmos, lía os datos que observaba e ditáballos a Carolina que 
os recollía e, ao día seguinte, os ordenaba e procesaba para seguir a traballar con eles na noite 
seguinte. William fixo moito máis, chegou a preguntarse sobre a composición das nebulosas e 
atopou algunhas hipóteses, tomou Carolina parte nesas hipóteses?. Nos traballos diarios e na 
escrita dos textos seguro que si, pero endexamais apareceu nos traballos científicos publicados 
por William.

No 15 de abril do ano 1778 Carolina actuou como solista nun programa de pezas do Mesías de 
Hendel, no novo salón do balneario de Bath, obtendo un éxito tan grande que lle ofreceron un 
contrato como solista profesional para toda a tempada e, mesmo, no festival de Birmingham. 
Tiña 28 anos, o éxito artístico chamaba á súa porta e chegou a actuar en Oxford, Londres,…
etc. Tiña a posibilidade de independizarse; mais abandonou todo para dedicarse á ciencia co 
seu querido irmán e, tamén, a coidalo. Certo que actuou como solista moitas veces, pero sempre 
acompañada dos seus irmáns. Entendeu a súa carreira musical como unha forma de obter máis 
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ingresos para a economía familiar; pois cada vez eran máis custosos os instrumentos que necesi-
taban para realizar as súas investigacións astronómicas. William deseñaba telescopios cada vez 
máis precisos, grandes e por suposto máis custosos.

A principios do ano 1779 comezaron una xeira de investigacións astronómicas sistemáticas se-
guindo un método máis rigoroso, se elo fora posible: dispuxéronse a establecer un catálogo 
das chamadas “estrelas dobres”, pares de estrelas que semellan moi próximas vistas dende a 
Terra, xa sexa porque ou ben efectivamente están próximas entre si e gravitacionalmente unidas 
(estrelas binarias), ou ben porque non hai vínculo entre elas pero vense xuntas pola perspectiva 
óptica dende a Terra (estrelas dobres ópticas). O interese deste estudo radicaba no feito de que 
podía aportar información sobre a distancia da Terra á Vía Láctea. Nese tempo John Flamsteed 
tiña observado máis de 100 estrelas dobres, pero non deixara feito ningún rexistro delas. Era o 
momento de facelo.

A paixón pola astronomía levou aos Herschel a deseñar no-
vos e máis complexos telescopios, o que no futuro os levaría 
á súa ruína. No ano 1780 contaban cun novo e enorme tele-
scopio de 2 m de lonxitude co que, cada noite, realizaban as 
súas medidas, como sempre: William lía o ceo, ditaba os da-
tos e, Carolina, anotaba todo. Non soamente anotaban a apa-
rición e a posición das estrelas dobres, senón que se fixaban 
na hora exacta e, tamén, na posición de todos cantos corpos 
estelares vían e lles parecían de posible interese.

Entre o 13 de marzo e o 6 de abril do ano 1781, William descubriu o planeta urAno: o primei-
ro planeta descuberto na era moderna, o primeiro dos descubertos dende a antigüidade. Ese día 6 
de abril William estaba convencido de que tiña atopado un novo e interesante corpo espacial ao 
que chamou Georgium Siderium (a estrela de Xurxo, pois Xurxo III era o actual monarca inglés 
procedente de Hannover coma os Herschel). Pouco tempo despois viuse que era un novo planeta 
ao que se lle chamou urAno –Urano era, na mitoloxía grega, o deus dos ceos e o pai do deus 
Saturno-, Saturno era xa coñecido como o sexto planeta do sistema solar.

b) carolina Herschel “Asistenta de Astronomía” (1781-1786)

O éxito acadado polos Herschel foi instantáneo e enorme a súa popularidade, ben, maticemos, 
a popularidade de William foi enorme; tanta que lle serviu para ser nomeado membro da Royal 
Society e, poucos meses despois, se lle concedeu a importantísima medalla Copley, e despois 
foi nomeado astrónomo real cun salario fixo a perpetuidade,…etc. Dende ese momento William 
Herschel estaba na historia da Ciencia, a Carolina non se lle considerou en nada, pero ela estaba 
alí traballando co seu irmán.

Dende o ano 1782 os Herschel van montar unha industria para produ-
cir telescopios a escala semi-industrial, tal era a sona que adquiriron 
os seus marabillosos telescopios: os 5 primeiros telescopios serían 
mercados polo propio rei Xurxo III e, ademais, dedicáronse a vender 
as súas preciosas e precisas “espéculas” –máis de 200 espéculas para 
telescopios coma o seu reflector de 2 m, 150 para un novo deseño de 
3 m de longo e 80 para un espectacular telescopio de 8 m; todos eles 
construídos e vendidos nos vindeiros 20 anos–. A industria estaba 
montada, pero cumpría traballar arreo, máis era moi rendible; abonde 
con sinalar, para comprender a magnitude da empresa, que un tele-
scopio de 6 m de longo para armar na casa vendíase por 600 guineas 

Figura 8. O planeta URANO

Figura 9. Telescopio 
caseiro de 2 m de longo
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e que os telescopios de luxo de 3 m con espécula de reposto vendíanse por 3.000. A magnitude 
da empresa era grande, pero, aínda e con todo, chegaron a entrar en crise económica polo deseño 
de novos e máis grandes telescopios.

Nesta época de tarefas tan enormes Carolina atopou tempo para traballar con independencia nas 
súas novas inquedanzas e investigacións; traballaba con independencia, pero baixo a tutela de 
William, na procura de novos cometas. O seu irmán regaloulle un telescopio moi simple, pero 
cunha grande precisión para “varrer” coidadosamente o firmamento. Carolina chamouno a miña 
“varredora”. Con este telescopio, as noites que non tiña que traballar para William, dedicábase 
a varrer coidadosamente o espazo na procura de corpos celestes novos: os cometas. Este era un 
plan deseñado por William, Carolina atendería aquelas parcelas da astronomía que el non podía 
atender por falta de tempo. Ao principio, Carolina non tivo éxito algún no estudo dos cometas, 
pero identificou 14 novas Nebulosas das que tiña referenciado Messier no ano 1775; mais ela 
fixou, ademais, con precisión non só as súas posicións senón tamén os seus acompañantes, acci-
dentes e mesmo os debuxos das súas traxectorias.

Os dous irmáns traballaron sempre conxuntamente: Guillermo estudaba o firmamento e cantaba 
os datos que medía; Caroline tomaba nota, comprobaba os datos, corrixíaos coas táboas que 
tiñan e, á noite seguinte, volvían a repetilos e corrixilos; noite tras noite e ata 6-7 horas seguidas 
por noite. Este método tan moderno de medida e corrección con enorme precisión foi publicado 
por William nun moi reputado traballo de abril do ano 1786 co título de “Mil Nebulosas novas”. 
Caroline estaba alí, traballando tanto coma William, pero non apareceu no importante traballo.

No ano 1785, William publica un notable traballo “sobre a construción dos ceos” estudando, 
entre outras materias, as nebulosas e sinala nel que están a investigar na construción dun telesco-
pio xigante de 12 m de longo e un espécula de máis dun metro de diámetro, para tentar chegar a 
estudar e comprender se as nebulosas eran outras galaxias que se atopaban máis lonxanas da Vía 
Láctea ou simples nubes de gas no seu interior. Citamos este traballo dado que é o primeiro no 
que, William asina o traballo só, pero atribúelle a Caroline o ter atopado unha pequena nebulosa 
nova asociada a Andrómeda. Trátase pois da primeira achega recoñecida a Caroline.

Figura 10. Telescopio xigante de Herschel de 12 m de longo
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Centrémonos un pouco máis na tarefa de Caroline como “Asistenta de Astronomía”. Escribe no 
30 de agosto de 1786, cando deixa de ser a ama de chaves da casa de William, como era unha 
xornada normal de traballo: levántase sobre as 11 da mañá, para atender a economía da casa, no 
aspecto científico durante o día facía o tratamento dos datos das medidas realizadas na noite; po-
las noites mide con William ou fai os seus propios varridos deitándose sobre as 4 da madrugada.

O seu instrumento de traballo -a varredora- era un telescopio reflector especial de 60 cm de longo 
e con espello de 10,16 cm de diámetro e cun campo de observación moi grande de 2 grados, pero 
cunha potencia de só 24 aumentos. Esta conxunción de datos, escasa potencia pero gran campo 
de visión –tal e como se comportan os prismáticos actuais– permitía ver obxectos estelares moi 
tenues de xeito moi brillante e precisos cando se coñecía ben como era o firmamento: tratábase 
dun telescopio cazador de obxectos interestelares, unha auténtica varredora do espazo.

Este instrumento non era axeitado para estudar o espazo exterior, pero podía detectar con preci-
sión calquera obxecto estraño que se movera por medio das estrelas fixas xa ben coñecidas para 
unha boa observadora como era Caroline. Estaba deseñado para cazar planetas ou cometas no-
vos. Pasados os anos, no ano 1791, faríalle una varredora moito máis grande, selectiva e potente, 
capaz de ver e medir moito mellor o espazo interestelar.

c) o inicio da independencia de caroline (1786-1790)

O día 1 de agosto de 1786 Caroline, traballando como sempre, detectou e pintou a traxectoria 
dun cometa de seu: debuxou un cometa desprazándose durante 80 minutos no entorno da osa 
maior. Estaba facendo, concienzudamente, medicións na forma de varridos entre 100-150 nebu-
losas por noite por ver se atopaba corpos estraños e, de cando en vez, caía un cometa ou outros 
corpos celestes.

Cómpre sinalar que, a mediados do século XVIII, coñecíanse tan só 39 cometas; catalogados no 
anuario francés “La Conaissance des temps” e case a metade eran propiedade do gran cazador 
francés Charles Messier: Caroline atoparía 8 
máis. Hoxe están inventariados pouco máis de 
1000 cometas.

Co gallo do descubrimento do seu primeiro co-
meta escríbelle a Charles Bladgen –secretario 
de Banks, o presidente da Royal Society– para 
comentarlle o seu descubrimento e dubidan-
do de que poida ser real e mesmo poñendo en 
cuestión a súa valía como astrónoma. En moi 
pouco tempo os ingleses, franceses, os alemáns 
e, por suposto, o seu irmán e valedor William, 
concordan en que se trata dun novo cometa. O 
día 6 de agosto de 1786 todos admitían a vali-
dez e os ingleses fórono ver ao seu laboratorio 
coa súa varredora; Carolina tiña 38 anos.

O día 9 de novembro de 1786 publicouse na 
Philosophical Transations da Royal Society o 
novo descubrimento baixo o título de “Relato 
dun novo Cometa: nunha carta da señorita 
Herschel”. Tratábase da súa xenuína primeira 
publicación científica. Figura 11. William Herschel con 76 anos
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O seu segundo cometa atopouno o día 21 de decembro de 1788, aínda seguían a falar da sorte do 
principiante e non se lle recoñecía o valor da súa descuberta.

Neses anos William publicou 12 traballos no Faraday Transation; o seu catálogo de nebulosas 
superou as 2.000;…etc e Carolina tamén estaba alí.

2.3. Carolina Independente e Astrónoma (1790-1848)

Entre os anos 1780-1787 foron dos máis felices que Caro-
line pasou na súa vida, pero axiña comezaron os proble-
mas familiares e económicos, pois William gastaba moito 
máis do que se ingresaba na casa. Estaba construíndo un 
telescopio xigante de 12 m de longo e 1,5 m de diámetro 
xunto con tres “espécula” de 92, 122 e 127 cm de diáme-
tro. Os gastos acumulábanse e, finalmente, tivo que pagar 
eses gastos da construción o rei Xurxo III -rei de Inglaterra 
que era de Hannover-, quen ao mesmo tempo lle asigna 
un salario a perpetuidade; máis adiante, William mesmo 
negociaría co rei que se lle dera un salario a Carolina como 
asistente científico. Nesta época, William constrúe un 
novo telescopio de varrido para que Carolina se poida de-
dicar a realizar as súas propias investigacións cos cometas.

No mes de xullo do ano 1786 -tiña 36 anos- Carolina deci-
de dedicarse por completo á astronomía. Para elo ten que 
abandonar a casa de William e irse vivir e instalarse nunha casetiña que tiñan no xardín. Seguiría 
cumprindo todos os cometidos dunha asistenta global e, a maiores, faría os seus propios traballos 
de observación, iniciando a súa liña de investigación no estudo dos cometas. 

No ano 1788 Guillermo casou con Mary Pitt, unha viúva moi rica que lle ía permitir dedicar a súa 
vida á investigación e a construír telescopios sen ningún problema económico. Mais esta voda pa-
gouna Carolina: perdeu todo o seu protagonismo no fogar dos Herschel e pasou a ser simplemente 
a asistente científica de William. Tivo que abandonar a dirección da casa e o lugar onde vivía para 
pasar a residir nunha habitación mala que tiñan por riba das cortes do gando. O desencontro entre 
as cuñadas era tal que, finalmente, abandonou a casa dos Herschel e foi vivir de aluguer na casa 
duns operarios que traballaban na fábrica de telescopios que montara a familia Herschel.

Carolina perdeu afectos pero gañou independencia e tempo para dedicar ás súas investigacións: 
aínda non cumprira os 40 anos e podía vivir coma unha científica con salario, pouco e escaso 
dado que gañaba a metade que un asistente masculino, pero dabondo para a súa vida austera. O 
resto da súa dilatada vida -chegaría a vivir 98 anos- dedicouna ás súas investigacións e a seguir 
traballando co seu irmán como asistente científico: axudáballe nas medicións polas noites; refa-
cía os cálculos durante as mañás; colaboraba nas redaccións das memorias de investigación; pin-
taba as ilustracións celestes;...etc. Endexamais apareceu nos traballos de Guillermo. Tan só apa-
rece citada nun traballo publicado no ano 1785 por Guillermo titulado “Sobre a construción dos 
ceos”; no que indica que Carolina ten descuberto unha nova Nebulosa asociada á Andrómeda.

A etapa investigadora da vida de Caroline iníciase como consecuencia da voda do seu irmán. 
William era moi amigo da familia Pitt, coa que comía frecuentemente. Mary Pitt queda viúva e 
a familia Herschel vai visitala con asiduidade ata que William decide casar. Corría o ano 1787 e, 
Mary, que era da idade de Caroline, decide tomar a dirección da casa, polo que se debeu producir 
un forte enfrontamento entre as dúas mulleres e, claro, gañou a propietaria do fogar.

Figura 12. Carolina de maior
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O problema non debeu ser sinxelo para William: enfrontamento entre o amor a Mary; a lealdade 
a Caroline; a dedicación colectiva á ciencia;... a inmensa riqueza da súa muller –William gañaba 
300 libras anuais e os ingresos de Mary eran de 12.000– o que ía permitirlle dedicarse á ciencia 
sen pensar en problemas económicos. A batalla estaba gañada da parte de Mary, pero como 
contrapartida, Caroline gañou a súa liberdade para poderse dedicar por completo á ciencia: á 
súa astronomía.

William ofertoulle un salario de 10 libras trimestrais polo seu traballo como asistente científico, 
a maiores do salario real, pero Caroline rexeitouno e preferiu vivir como ela quería: foise vivir 
a un cuarto que había por riba das cortes e dedicouse a investigar no que quería e cando quería.

O 8 de maio de 1788 casaron os Herschel-Pitt. Caroline tiña 38 anos e unha vida por diante. No 
período 1788-98 Caroline descubriu ata 8 cometas (6 máis dos que descubrira), acios de estrelas, 
moitas nebulosas e moreas de estrelas dobres. A modo de resumo indiquemos:

- No ano 1790 descubriu o 3º e o 4º cometa. Xa ninguén falaba da sorte do principiante. En 
decembro de 1791 descubriu o 5º, e o 6º sería atopado en outubro do ano 1793.

- Publicou artigos científicos e de divulgación en diversas revistas científicas e en publica-
cións para mulleres.

- Publicáronse diversos escritos difamatorios sobre a súa persoa como a viñeta “A muller 
filósofa cheirando cometas” (Figura 13).

- Publicou o “Star catalogue” que corrixía e substituía o “Gran mapa das constelacións” 
de Flamsteed, con cargo á Royal Society.

- En novembro do ano 1795 descubre o seu 7º cometa que compartirá con Johann Encke.

- William cítaa como axudante, pero non a pon como asinante do traballo “A descrición 
dun telescopio reflector de 12 m”. Igual acontece co traballo publicado por William no 
ano 1797 “Un terceiro catálogo do brillo relativo das estrelas”.

- Caroline recupera o seu sabor familiar cando nace o neno John –fillo de Mary e William– 
no ano 1792. Os pais están moi ocupados nas relacións sociais e teñen que botar man 
dela para coidar do neno, que xoga co seu sobriño de 4 anos deitados no chan. Caroline 
será a nai do neno cando os seus pais están fóra da casa. Cando o neno volta de Eaton por 
problemas no estudo, ela vaise encargar da súa formación e de que o preceptor o faga o 
mellor posible. Este amor polo neno rebaixa a tensión entre cuñadas e, tamén, as tensións 
que irán aflorando entre pai e neno e elimina a vida de soidade que levaba Caroline. Este 
amor entre tía e sobriño será determinante máis adiante da inclinación deste pola astro-
nomía.

Cando John remata os seus estudos universitarios, Caroline, será quen o incline a dedicarse á 
ciencia, pois o neno tiña enormes aptitudes pero nulas actitudes cara o que seu pai lle indicaba. 
Caroline foi quen conseguiu que John entrara a traballar no laboratorio astronómico familiar e 
que con tan só 20 anos fora elixido, pola súas contribucións científicas, como membro da Royal 
Society.



Boletín das Ciencias34

Figura 13. A muller filósofa cheirando os cometas

3. cArolIne e A InVestIgAcIón

3.1. As achegas de Guillermo e Carolina

Comecemos por sinalar que Caroline sempre se considerou nin máis nin menos que a asistenta 
científica do seu irmán William; polo tanto para comprender a grandeza das súas contribucións 
científicas iniciemos por resaltar as máximas contribucións de William; porque Caroline sempre 
estivo alí.
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Descubrimentos máis sobranceiros de William Herschel:

1º. Descubriu o planeta Urano no ano 1781, cando eran uns astrónomos afeccionados e no 
ano 1787, sinalou a existencia de dous satélites –Titania e Oberón– de Urano e dous no-
vos satélites –Mimas e Encelado– de Saturno.

2º. No ano 1783 detectaron o movemento intrínseco do sol a traveso do espazo utilizando 
os movementos propios doutras sete estrelas ben coñecidas e de grande luminosidade. 
Este coñecemento levouno a preocuparse polo estudo das chamadas “estrelas dobres” 
chegando a catalogar máis de 1000.

3º. Chegou a descubrir a verdadeira natureza da Vía Láctea, sistema estelar que identificou 
coma unha galaxia logo de computar a existencia e posicións das estrelas visibles en 
distintas direccións. Durante estes estudos chegou a descubrir a radiación infravermella 
localizada fóra do dominio da radiación visible.

4º. No ano 1820 publicou un catálogo rexistrando máis de 5.000 nebulosas.

En todos estes traballos Caroline estaba alí, traballando canda el. Dise que a colaboración dos 
dous irmáns foi do máis frutífero que se deu no campo da investigación; pero para Caroline todo 
o traballo realizado por ela o minoraba para enxalzar ao adorado irmán. Abondan as seguintes 
liñas sacadas dunha carta dirixida ao seu sobriño John –do que logo escribiremos– para com-
prender o que queremos dicir:

“calquera que fala demasiado ben de min, está a falar demasiado pouco do teu 
pai, e isto non pode máis que causarnos unha enorme sensación de desacougo”.

Caroline insistía colocarse por baixo da valía de William e dicía que a súa posición na casa era 
“lixeiramente menos importante que a dunha nai de familia”.

De todos os xeitos a historia da ciencia recoñécea hoxe coma unha innovadora, a pesares da súa 
humildade, e fálase dela coma dun dos astrónomos máis importantes da Ilustración.

Un importante resumo das investigacións e achegas realizadas por Caroline pódense comprender 
na seguinte carta redactada para a súa irmá. Na mesma carta fai unha profunda reflexión femi-
nista na que dá protagonismo a algunhas astrónomas da historia. Esta carta que transcribimos é 
considerada coma un Poema de Carolina.

Figura 14. Caroline Herschel
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Caroline Herschel - Poem

Letter from Caroline Herschel (1750-1848)

William is away, and I am minding the heavens. I have discovered eight new comets and 

three nebulae never before seen by man, and I am preparing an Index to Flamsteed’s ob-

servations, together with a catalogue of 560 stars omitted from the British Catalogue, plus 

a list of errata in that publication. William says I have a way with numbers, so I handle all 

the necessary reductions and calculations. I also plan every night’s observation schedu-

le, for he says my intuition helps me turn the telescope to discover star cluster after star 

cluster.

I have helped him polish the mirrors and lenses of our new telescope. It is the largest in 

existence. Can you imagine the thrill of turning it to some new corner of the heavens to 

see something never before seen from earth? I actually like that he is busy with the Royal 

Society and his club, for when I finish my other work I can spend all night sweeping the 

heavens.

Sometimes when I am alone in the dark, and the universe reveals yet another secret, I say 

the names of my long, lost sisters, forgotten in the books that record our science

Aganice of Thessaly, Hyptia, Hildegard, Catherina Hevelius, Maria Agnesi 

- as if the stars themselves could remember. Did you know that Hildegard proposed a helio-

centric universe 300 years before Copernicus? That she wrote of universal gravitation 500 

years before Newton? But who would listen to her? She was just a nun, a woman.

What is our age, if that age was dark? As for my name, it will also be forgotten, but I am 

not accused of being a sorceress, like Aganice, and the Christians do not threaten to drag 

me to church, to murder me, like they did Hyptia of Alexandria, the eloquent, young wo-

man who devised the instruments used to accurately measure the position and motion of 

heavenly bodies.

However long we live, life is short, so I work. And however important man becomes, he is 

nothing compared to the stars. There are secrets, dear sister, and it is for us to reveal them. 

Your name, like mine, is a song. 

Write soon – Caroline 
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(tradución do poema)

William está lonxe e eu estoume ocupando do ceo. Descubrín oito novos cometas e tres 

nebulosas endexamais vistos polo home, e estou preparando un Índice das observacións 

de Flamsteed, xunto cun catálogo de 560 estrelas omitidas do “British Catalogue” máis a 

lista das erratas de dita publicación. William di que teño boa man cos números polo que 

manipulo todas as reducións e os cálculos necesarios. Tamén fago o programa das obser-

vacións de cada noite, xa que di que a miña intuición axúdame a mover o telescopio para 

atopar un cúmulo de estrelas tras outro.

Téñolle axudado a pulir os espellos e as lentes do noso novo telescopio. É o maior que 

existe. Pódeste imaxinar a emoción de dirixilo cara algún dos recunchos do ceo para ver 

algo nunca antes visto desde a terra?. Realmente agrádame que estea ocupado coa Royal 

Society e o seu club, xa que cando remato as miñas outras ocupacións podo dedicar toda 

a noite a varrer os ceos.

Ás veces cando me atopo soa na escuridade, e o universo me revela outro secreto máis, 

recito os nomes das miñas devanceiras, perdidas irmáns, esquecidas nos libros que rexis-

tran a nosa ciencia

Aglaonike de Tessalia, Hipatia, Hildegarda, Catarina Hevelius, María Agnesi

Como se as mesmas estrelas puideran lembralas. Sabías que Hildegarda propuxo un uni-

verso heliocéntrico 300 anos antes que Copérnico? Que escribiu da gravitación universal 

500 anos antes que Newton? Pero quen quixo escoitala? Ela era tan só unha monxa, unha 

muller.

En que era nos atopamos se aquela era a época escura? No tocante ao meu nome tamén 

será esquecido, agás que sexa acusada de ser unha feiticeira, como Aglaonike, ou os 

cristiáns non ameacen con arrastrarme ata a igrexa, para asasinarme, como fixeron con 

Hypatia de Alexandría, a elocuente, xove muller que inventou os instrumentos para medir 

con precisión a posición e o movemento, dos corpos celestes.

Máis vivamos canto vivamos, a vida é curta, por elo traballo. E non importa o importantes 

que os homes cheguen a ser, eles nunca serán nada comparados coas estrelas. Hai segre-

dos, querida irmá, e é a nosa obriga revelalos. O teu nome, coma o meu, é unha canción.

Escribe pronto, Caroline

Abonda con esta carta para comprender a calidade científica e humana de Caroline.
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3.2. Resumo das achegas máis propias de Caroline

Indiquemos que Caroline tentou por todos os medios facer famoso ao seu irmán, e conseguiuno, 
pero ela estaba sempre alí, en segundo lugar na escena. Polo tanto resumiremos canto contribúe 
nos éxitos de William e cal foron as súas propias contribucións.

a) Contribucións á obra de William

Foron moi amplas e variadas, sinalemos os seguintes campos:

- Economía de tempo. A súa presenza, como asistenta científica, fixo que William puidera 
dedicar todo o seu tempo a pensar e facer ciencia, sen ningunha outra ocupación.

- Economía doméstica. Caroline facía de ama de casa de modo que se ocupaba dos in-
gresos, dos gastos, de mercar todo tipo de necesidades (instrumentos, aseo, mantenza, 
casa,…).

- Confección dos telescopios. Cando aprenderon a facer telescopios de reflexión de 2 m, 
6 m, 12 m e 20 metros, Carolina axudaba na súa confección (deseño e construción dos 
espéculas, pulido de lentes, confeccións das partes, ensamblaxe, …etc.) e na comercia-
lización dos mesmos. Vender instrumentos significaba obter más ingresos para indepen-
dizarse e poder facer mellores instrumentos (na construción do enorme telescopio de 20 
metros, quebraron e tiveron que pedir fondos aos amigos e ao propio Rei Xurxo III).

- Recolección de medidas. Cada noite de investigación, Guillermo percorría o firmamento 
cos seus telescopios, medía e cantaba os datos que observaba, aqueles que Carolina reco-
llía e debía ordenar como datos de medida de cada día. Polo tanto tiña que confeccionar 
o seu caderno diario de medidas para poder asentar e logo tratar os datos sen maiores 
dificultades.

- Realización e corrección dos cálculos. Durante o día, cando as tarefas do fogar lle deixa-
ban tempo, realizaba e corrixía os cálculos derivados das medidas nocturnas realizadas. 
Todo debía estar a punto para cando, Guillermo na noite, necesitara medir de novo e 
poder facer estudios comparados.

- Realización do plan de traballo de cada xornada nocturna, pois o propio irmán recoñecía 
que tiña unha habilidade especial para inspeccionar o universo.

Todo o devandito e canto indicamos como méritos de William debe ser atribuído, na parte corres-
pondente, como mérito de Carolina.

b) As contribucións propias de Carolina

Hai descubrimentos que son da exclusiva obra de Carolina como: os cometas que descubriu ou 
os traballos que seguiu a realizar logo da morte de William ou a influencia que tivo na vocación 
do seu sobriño e na decisión que este tivo de ir a Sudáfrica para completar alí os mapas estelares 
da rexión austral.

Como contribucións máis salientables debemos indicar:

1º. Descubre oito novos cometas. Como xa indicamos, logo de que William casara, a súa 
cuñada botou a Carolina da casa polo que esta tivo moito máis tempo para dedicarlle 
ao estudo, en solitario, da súa paixón. A súa habilidade para estudar metodicamente o 
ceo en xeral e as estrelas en particular, decidiu a William a confeccionarlle un pequeno 
telescopio moi especial: con pouca profundidade espacial, pero enorme resolución de 
proximidade ao que lle chamaron “A varredora espacial”. O seu primeiro cometa xa o 
descubriu no ano 1786 –tiña 36 anos– e, paseniño, foi descubrindo ata oito. Tres destes 
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traballos foron publicados nos Transactions da Royal Society. Era a primeira vez que 
esta conservadora institución aceptaba a publicación de traballos de ciencia femininos e, 
implicitamente, que as mulleres podían facer ciencia.

2º. Estudos sobre nebulosas. No famoso “Atlas Coelesti” de John Flamsteed recollíanse 
as nebulosas coñecidas ata o momento. Cando William morre, os irmáns tiñan sinalado 
no hemisferio norte máis de 2.500 nebulosas. Caroline, en solitario, descubre tres, unha 
delas a compañeira de Andrómeda, a nebulosa M110.

 Carolina tamén revisou e corrixiu todo o catálogo estelar de Flamsteed.

3º. Descubrimento de novas estrelas e novas estrelas dobres. Cando os Herschel se intro-
duciron no mundo da astronomía coñecíanse unhas 3.000 estrelas. Eles descobren 2.000 
máis, hoxe son coñecidas, utilizando o telescopio estelar Hubble, máis de 18 millóns. A 
contribución deles foi enorme no seu tempo. Máis importante, se elo fose posible, foi o 
seu inventario de estrelas dobres. Máis de 1.000 novas estrelas dobres foron catalogadas, 
por eles, en vida de William; mais Carolina continuou uns 20 anos máis a medir e atopar 
novos corpos celestes.

Figura 17. Portada dun dos libros sobre Caroline Herschel

Figura 15. A nebulosa Andrómeda Figura 16. A nebulosa M110 (compañeira de Andrómeda)
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William morreu no ano 1822 cando contaba 84 anos. Mais Carolina tiña 72 e coma homenaxe 
ao seu irmán continuou, en canto puido, a mirar ao ceo; coa súa enorme intuición puido atopar 
clúster tras clúster de estrelas.

4. cArolInA e o seu sobrIño JoHn

John Herschel foi o fillo que Caroline non tivo. Nace cando ela é expulsada da súa casa pola 
recén chegada muller de William. Ten que abandonar o fogar familiar e vai vivir nun galpón onde 
se gardaba moita da instrumentación do equipo, como xa explicamos.

John foi enviado a estudar a Eaton con tan só 8 
anos; máis a súa fisionomía, o seu carácter, a súa 
sensibilidade,… non encaixaba naquel ambiente 
e ten que volver ao fogar. Cando volve á casa da 
súa nai, esta, nin sabe nin quere ocuparse da súa 
educación; Caroline vaise encargar da súa educa-
ción, establecéndose unha moi estreita relación 
entre ambos. Esta relación ha durar ata a morte 
de Caroline, mesmo a traveso da separación can-
do John se vai estudar o mapa estelar no hemis-
ferio austral na Cidade do Cabo.

As contribucións científicas de John foron máis 
numerosas e máis importantes que as dos proxe-
nitores; máis non é tan recoñecido popularmente 
coma o seu pai. Entre as súas achegas científicas 
tamén cabe subliñar o seu traballo en química e 
fotografía. Atribúeselle a John a introdución do 
uso dos termos “positivo” e “negativo” en foto-
grafía, así como o descubrimento do tiosulfato 
de sodio como fixador dos sales de prata. Tamén 
inventou a técnica da cianotipia, un revelado fo-
tográfico monocromo que daba lugar a copias en 
cor azul ou cianotipos utilizando ferrocianuro de potasio e citrato de amonio e ferro(II).

A pesares da tensa relación que existiu entre John e o seu pai, Caroline sempre estivo alí: evi-
tando as confrontacións pai-fillo; axudando ao seu sobriño nos seus estudos e conseguindo que 
se graduara en matemáticas en Cambridge coa máxima cualificación no ano 1813. Dende o ano 
1816 John comezou a traballar no laboratorio dos Herschel, no estudo e na ampliación de infor-
mación das estrelas dobres e no complexo estudo do mundo das nebulosas que tan ben coñecían 
a súa tía e o seu pai.

Logo da morte do seu pai continuou con este tipo de estudos e moitos outros de enorme orixi-
nalidade. Foi a súa tía quen o animou a ir ao hemisferio austral a completar a información sobre 
estrelas e nebulosas: conseguir completar o “Atlas Coelestis” con toda a parte austral.

No ano 1834 Caroline tiña 84 anos e pouco ou nada máis lle podía ensinar, por elo conseguiu 
convencelo para que, logo de casarse, partira para Cidade do Cabo (Capetón que din os nosos 
mariñeiros). Alí estudou e completou o mapa celeste. Carolina tamén estivo alí puxando pola 
obra do seu sobriño John.

Figura 18. John Herschel cando xa era 
considerado un sabio
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Figura 19. Colgante regalo de Caroline ao seu sobriño

Debemos indicar que John quería tanto á súa tía como ela a el. John era un científico moi moder-
no e progresista na época, contrario ao nepotismo característico das clásicas institucións existen-
tes; por todo elo, en compañía doutros novos científicos ingleses coma el (Babbage, Brewster,...), 
decidiron crear novas institucións, máis acordes cos novos tempos, capaces de ilusionar aos 
máis novos para dedicarse a novas investigacións. No ano 1820 creou, da man de Babbage -o 
inventor da primeira máquina de cálculo diferencial axudado por Ada Byron- a “Royal Astrono-
mical Society”. Nesta Institución, e rachando os clásicos moldes, no ano 1828 farían membro 
honorífico a Caroline, quen tiña xa 78 anos pero continuaba a traballar cada noite co seu sobriño 
na procura de nebulosas e novas estrelas dobres. Nesta mesma institución sería nomeada Marie 
Somerville (a gran matemática e astrónoma) como membro honorífico no ano 1835 (tiña 55 
anos). Ningunha destas mulleres entraría nunca na Royal Society, nin se lle permitiría ler ningún 
dos seus importantes traballos nin lles deron a medalla Copley –que si se lles daba aos homes-; 
non contaban, as mulleres na Ciencia oficial, tan só eran tidas en consideración polos máis novos 
e modernos científicos.

Poderíase dicir que, así como o maior descubrimento de Davy foi o seu discípulo Faraday, John 
Herschel foi o máis grande descubrimento de Caroline.

5. os Honores de cArolIne

Deixando a un lado as consideracións que tiveron os mellores científicos da época con ela, e que 
vimos de referenciar, debemos indicar que nin no eido social nin no científico inglés foi consi-
derada coma unha astrónoma ata unha idade moi madura (50 anos). A incomprensión social e da 
ciencia oficial para coa valía científica dunha muller era moi alta no século XVIII e principios 
do XIX.

De tódolos xeitos cómpre resaltar algúns dos honores que tivo na vida e logo da súa morte:

- Merecía pertencer á Real Sociedade Astronómica de Inglaterra; mais nunca foi consi-
derada, coma outros, membro de pleno dereito; pero si se lle deu o título de “membro 
honorario”.

- Nunca foi considerada Astrónoma do Reino coma nevil Maskelyne, seu irmán ou o seu 
sobriño John; soamente a aceptaron como “Asistente de William” cunha remuneración 
económica ridícula.



Boletín das Ciencias42

- Foi nomeada membro da Real Academia Irlandesa; 
pero nunca da Royal Society. Nin sequera lle permi-
tiron presentar e defender os seus traballos.

- Concedéronlle a medalla de ouro de Prusia.

- Logo da morte de William a Real Sociedade Astro-
nómica de Inglaterra concedeulle, no ano 1828, a 
medalla de ouro pola realización do seu catálogo de 
máis de 2.500 nebulosas e, obviamente, polos infini-
tos traballos realizados en colaboración co seu irmán 
e que nunca foron recoñecidos.

- No ano 1848, poucos meses despois da súa morte, 
chamouse a un dos planetas menores recentemente 
atopado “Lucrecia” no honor de Caroline Lucretia Herschel.

6. cArolInA e o feMInIsMo

O artigo fíxose longo de máis por elo non é este o momento nin o lugar para tratar a relación de 
Caroline co feminismo; pero cremos que é importante deixalo apuntado e por elo anotamos os 
seguintes aspectos:

1º A necesidade de comprender os seus sentimentos sobre o comportamento da sociedade 
masculina para co papel xogado polas mulleres na historia da ciencia. O poema que lle 
envía á súa irmá é paradigmático.

2º Analizar en profundidade o papel xogado por Caroline detrás do seu irmán William.

- As frases despectivas sobre como se considera a ela mesma.

- O negarse a aceptar a súa valía e o non recoñecemento dos seus méritos durante unha 
gran parte da súa vida.

- O estar disposta a facer canto diga William, sen cuestionar o seu proceder nunca.

- A falta de espírito crítico para cos comportamentos de William; agás no trato entre o 
pai e o fillo no que intervén tentando acadar un equilibrio e harmonía entre eles.

3º Como e por que, á vista do desenvolvido neste artigo, Caroline non se revelou contra da 
sociedade do seu tempo?

Como vedes hai preguntas e temas dabondo como para que outr@s intentedes contestalas ou dar 
posibles interpretacións que nos leven a un mellor coñecemento da vida e da obra de CAROLI-
NE LUCRETIA HERSCHEL.

7. reMAte

Logo deste pequeno estudo realizado por nós sobre a vida e a obra de Caroline Lucretia Hers-
chel, cremos necesario que outras collades o relevo e vos animedes a escribir sobre matemáticas, 
astrónomas, físicas, químicas, biólogas, xeógrafas, músicas, tecnólogas, …etc.

Sería moi importante continuar a presentar estas nosas descoñecidas investigadoras no noso Bo-
letín, para que todas aprendamos do seu esforzo e poidamos facer partícipes ás nosas alumnas e 
aos nosos alumnos dos seus coñecementos e das súas relevantes achegas. 

Figura 20. Medalla de ouro da Real 
Sociedade de Astronomía
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