
 
1 

 

ГЕНИАЛНОСТ И ВЕЛИЧИЕ.  

Д-Р ВАСИЛ ХАДЖИСТОЯНОВ-БЕРОН 
 

Човек и добре да живее незнанието му винаги е по-голямо от 

неговите знания. А без верни и добри приятели не би могъл да осветява в 

достатъчна степен пътищата, покрити с тъмата на незнанието. Точно 

такъв е случаят с моята първа истинска среща с гения и величието на д-р 

Васил Хаджистоянов-Берон. Знанията ми за него се свеждаха до 

познаването на факта, че това е един от големите български 

възрожденци.  

При една от последните ми срещи с член кор. Ангел Стефанов, в 

процеса на разговора ни, той ми разказа за този велик българин. 

Представете си интелектуалното тържество, което изпитах – един голям 

съвременен български философ разказва за друг голям български 

философ не само с уважение и дълбока симпатия, но и с вещина и 

задълбочено познаване на предмета на неговия разказ.  

Член кор. Стефанов наскоро беше издал една от последните си 

книги – „Идейни докосвания до български философи“. Прави чест на 

Университетското издателство „Св. Климент Охридски“ за това, че е 

издало тази книга. Вече прочетох няколко от есетата му (нека така да 

нарека „идейните докосвания“) и тук ще използвам само това, посветено 

на д-р Васил х.Стоянов-Берон. 

 

 
д-р Васил х.Стоянов-Берон (1824 Котел – 24.09.1909 София.  

Снимка, източник: 
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%91%D
0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Vasil_Be

ron.jpg 
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*** 

Понякога мои познати ме питат, какво е мнението ми за едно или 

друго политическо събитие, или мнението ми за ситуацията в БАН. 

Обикновено отговорите ми са кратки и повърхностни. Тези две теми не 

обичам да коментирам публично по много причини и тук ще спомена 

само няколко от тях. 

Първо, не го правя, защото нямам достатъчно достоверна 

информация, а едновременно с това нямам време да правя подробни 

сравнителни контент анализи на словесната логорея на медиите и 

политиците. За мен те са източник на дезинформация. Същото важи и за 

процесите, които протичат в БАН, макар за тях да имам повече 

информация, а някои от негативните им последици сам изпитах на гърба 

си. 

Второ, политиците и политиката, мнозинството от българските и 

световните медии и процесите в българската наука, които познавам, 

пораждат в мен само отвращение и омерзение. Ето защо не искам и не 

мога да се ровя в клоаките им. Не е здравословно. 

Трето, за тази причина ще стане дума сега чрез няколкото цитата 

от книгата на д-р Васил х.С. Берон „Логика“1, взети от споменатата книга 

на А. Стефанов. 

 

 
Логика на д-р В. Берон, 1-во издание, 1861 г. 

 
 

1 Книгата е издадена през 1861 г. във Виена на български език.  
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*** 

Само ще кажа накратко, че подбраните цитати според мен, 

представят д-р Васил х.С.-Берон като тънък и задълбочен познавач на 

народопсихологията на българина. 

Представяйки идеите на д-р Берон за разума и умственото познание, 

Стефанов пише в бележка под линия: „Така например д-р В. Берон се 

възмущава от поведението на ниско образованите българи, които 

вместо…“ (Стефанов 2022: 15) 

 

„… да се водят от божествения свой разум… се водят от 
своите груби и слепи страсти и от своето скотско упорство 
и по такъв начин те се приближават повече към 
безсловесните животни. Това е наистина много жалко и ни е 
срам да кажем, че според този свой инат някои от нашите 
българи жертват и съсипват такива лица и неща, които… 
трябваше най-много да почитат…“ (Берон 1980: 139; цит. по 
Стефанов 2022: 15) 

 

Ето на нещо подобно се нагледах в ИФС, където на почит е 

псевдонауката и раболепието, а истинската наука, знание и учени са 

„жертвани и съсипвани“, вместо „най-много да се почитат“. Завистта, 

злобата и „сляпото“ желание да се навреди на учените, притежаващи 

„гръбнак“, своя позиция в науката и мъжеството да отстояват своите 

виждания и убеждения, наистина приближават неоправдано зовящите 

себе си „учени“ към животинското царство. 

Когато анализира „просветителските пориви“ на д-р В. Берон, А. 

Стефанов привежда следния много интересен цитат от неговата „Логика“, 

който разкрива „от какво е той подбуден в своето просветителско 

начинание“ (Стефанов 2022: 21): 

 

„Понеже нашите съотечественици са още в пелените на 
възражданото между тях просвещение и понеже сега имат 
твърде малко, а от по-преди и съвсем са нямали такива 
високи учебни заведения, дето да могат добре и съзнателно да 
се просветят, то по-многото от тъй наречените учени 
българи (освен някои просветени учители и други твърде 
малко) са, подразбира се, половин учени и четвърт учени (…) А 
най-злото и лошото е, че ако такива лица по злополучие са 
първи народни представители в някоя община или в 
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общополезна работа, то те не само не допущат и не слушат 
спасителния глас на истината, но често според своето 
неучение и според своите страсти хвърлят в една злополучна 
яма и себе си, и цялата община“. (Берон 1980: 184:185; цит. по 
Стефанов 2022: 21-22) 

 

Колкото повече препрочитам тези слова на д-р Берон, толкова 

повече се сещам за пагубните за България и българския народ театрални 

политически постановки в Народното събрание и в частност за 

неадекватното ръководство на ИФС. За 161 години са се променили само 

социално-материалните условия на живот, но не и нравите на българите. 

 

*** 

Неадекватната самооценка и самохвалството, също тъй присъщи на 

българските политици и псевдоучени, също не са убегнали от 

внимателния взор на д-р Васил Берон. Ето какво казва той в Забележка 

№ 17 в своята „Логика“: 

 

„[Е]дин развратен и необразован човек прави такава една 
грешка, когато иска да се хвали и да се сравнява със славните 
свои образовани и добродетелни роднини или прадеди само и 
само защото е от същия род!... Следователно българските 
обикновени изрази „аз съм еди-кой син, или еди-коя дъщеря, 
затова и трябва да ме славите и да ме почитате“, не са 
съвсем прави и логически, но са смешни и показват една 
проста и необразована душа“. (Берон 1980: 111; цит. по 
Стефанов 2022: 32) 

 

*** 

А. Стефанов акцентира върху „духовната близост на Бероновата 

философия с битийстването на българите в началото на втората половина 

на XIX век… Възрожденските настроения на българските първенци по 

онова време д-р В. Берон се стреми често да обвързва с истината, 

доброто и прекрасното, които (Стефанов 2022: 33) 

 

„биват у разумно-свободните човеци непосредствен плод на 
духовното им разположение, а не на външни влияния и 
ограничавания“ (Берон 1980: 184; цит. по Стефанов 2022: 33) 
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Именно тази близост най-вероятно е в основата на тънкия и 

аналитичен усет към народопсихологията на собствения му народ. 

Необразоваността на сънародниците му не е останала в тайна от 

проницателния взор на д-р В. Берон. Това го е накарало да сподели с 

горчивина следното2: 

 

„Принудени сме в угодност на истината да кажем (и то с 
голяма жалост), че повечето от нашите българи се водят от 
своите груби и слепи страсти и от своето скотско упорство 
и по такъв начин те се приближават повече към 
безсловесните животни. Това е наистина много жалко и ни е 
срам да кажем, че според този свой инат някои от нашите 
българи жертват и съсипват такива лица и неща, които те 
по благодарствена задълженост или по сродство трябваше 
най-много да почитат и да им са най-мили и скъпи!… А като 
по такъв начин се отдалечават от Бога, се мъчат с външни и 
лицемерни работи да се покажат на света“ (Берон 1980: 139-
140; цит. по Стефанов 2022: 33-34) 

 

*** 

Изключително благодарен съм на А. Стефанов за това, че съзирайки 

един малък пасаж от текста на Бероновата Логика го е прочел „през 

моите очи“ и ми го изпрати. Когато прочетох написаното изгубих ума и 

дума. Вярно е, че д-р В. Берон е лекар, хуманен лекар. И то не само на 

думи. Трудно ми е да разбера как този човек десетилетия, а може би и 

столетие, преди да възникне проблема за отношенията лекар-пациент, 

преди да се възприеме тезата, днес превърната в социално-

психологическа лема, че лекарят е най-доброто лекарство за болния, е 

прозрял една толкова важна истина: лекар, който не се интересува от 

болния като човек, като цялостна личност, а го разглежда само и 

единствено като повреден биологичен организъм, не е в състояние да го 

лекува и всичките му „церове“ са безполезни.  

 

„Как може следователно един лекар да цери един болен, 
когато не отдава никакво внимание на радостните и 
жалостните разположения на душата му, когато не изпитва 

 
2 Макар и по-голямата част от този цитат вече да бе представена по-горе, ми се струва 
полезно той да бъде приведен тук отново в своята цялост, както го представя чл.кор. А. 
Стефанов. 
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неговите чувства, мисли и желания и когато и да ги изпита и 
опознае, не се съобразява с тях? А ако по злополучие или 
болният не иска да ги изкаже, или лекарят според големите 
препятствия и според мъчните обстоятелства не е вече в 
състояние да надвие психологически над злополучните 
душевни разположения на един болен, то какво могат да 
помогнат всичките церове и как може той логически да цери 
такъв един болен? Никак!“  

 

Тези думи на д-р В. Берон, както и неговата философия, за която 

пише А. Стефанов, съвсем закономерно го водят на терена на философия 

на медицината. Дори според мен може да се каже, че д-р В. Берон е 

предтечата на българската философия и социология на медицината, 

защото в посочения текст освен всичко друго са кодирани и определени 

психо-социални взаимоотношения. Тези между лекаря и болния, между 

представителите на две социални институции: едната представяща 

човешкото, трансцедентното и екзистенциалното страдание и другата, 

призвана да редуцира или премахва в рамките на възможното това 

страдание. Дори ми се струва, че д-р В. Берон прави разграничение, 

макар и експлицитно да не го афишира, между лекаря по рождение, с 

вродена дарба да бъде лекар и човекът само с диплома за лекар. 

Разграничение, което днес е много популярно и сред пациентите, и сред 

философите и социолозите на медицината. 

По силата на обстоятелствата съм имал възможност пряко да 

наблюдавам тези процеси, а и да изпитам тежестта на негативните 

последици за болния от тях. Това ми дава възможност да оценя 

максимално пълноценно идеите на великия български Възрожденец. 

Но д-р В. Берон не спира до тук. Ето какво пише в Забележка № 23: 

 

„Такива жалостни разположения на душата българите 
въобще наричат мерак, а някои други народи ипохондрия, 
които и могат да имат различни степени. У много народи, 
както и у нашите българи, съществува обичай да се викат за 
такива душевни болести духовни лица, за да четат над 
болните, което е много добро и логически; желателно би било 
само да са тия духовни лица просветени и образовани хора и 
да имат добри понятия от богословие, психология и 
философия и само в такъв случай те ще са в състояние да 
церят такива болни с техните спасителни поучения. Тук сме 
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обаче принудени да изповядаме, макар и с голяма жалост, че 
нашето народно духовенство и нашите духовни изповедници 
лежат в една дълбока яма на незнание и неучение и техните 
умствени и душевни способности са покрити вследствие на 
туй неучение с една дебела и гъста тъмнина… Могат ли 
следователно такива духовни лекари логически да церят 
човешката душа? Никак!“ (Берон 1980: 147) 
 

В тези редове той навлиза в сферата на психиатрията и душевните 

болести, като защитава хуманистични и доста съвременни разбирания, 

като не пропуска да вгради имплицитно необходимостта от уважение и 

зачитане на човешкото достойнство на болния. И не само, душевните 

лекари трябва да бъдат добре и подходящо образовани, за да не се 

„разхождат“ с цървули или подковани ботуши в душите на своите болни. 

И веднага след това д-р В. Берон заключава:  

 

„Според гореизложеното явно се разбира каква разлика 
съществува между един учен и неучен духовен или телесен 
лекар. Ученият лекар сиреч действа или е длъжен да действа 
логически и да си дава сметка за всичките негови действия; 
неученият пък е принуден да действа сляпо и несъзнателно“. 
(Берон 1980: 147) 

 

Добрият лекар, според д-р В. Берон, трябва да бъде добре образован 

човек, хуманист и с висок морал, за да може да си дава ясна сметка за 

това какво прави и какви евентуално ще бъдат последиците за болния от 

неговите действия. Всичко останало е слепота, невежество и случайност, 

граничещи или преминаващи отвъд границите на престъплението. 

 

*** 

В заключение ми се иска да препоръчам на образованите читатели 

да прочетат книгата на чл. кор. Ангел Стефанов, в която ще открият нови 

данни за известни български философи – проф. Димитър Михалчев, 

проф. Бернард Мунтян, акад. Азаря Поликаров и др. 

Препоръчвам и прочита на Бероновата Логика. Това е книга, която 

трябва да присъства в библиотеката на всеки дом. 
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