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ABSTRACT  
 

 The book recounts the life and work of Dr. Vasil Beron. He is a nephew of Dr. Petar 

Beron, an eminent figure of the Bulgarian National Revival, who had no children and looked 

after his sister’s son Dr. Vasil Beron as his own. He helped him study abroad and become a 

doctor but most important of all, he helped him take part in the church struggle of the 

Bulgarians, and later, in the struggle for national liberation. Beron became a doctor in Veliko 

Tarnovo, where he fought a hard struggle against the Greek clergy and won a deserved 

victory. He is credited with helping the advancement of Bulgarian education in the town and 

lived to see the Liberation. He was elected an MP to the Constituent Assembly, where he 

pleaded for universal education. 

 The book was written by Vladimir Musakov, an author who has been forgotten, but 

who, nonetheless, has a special place in our history. The republication of this book fills a 

significant gap in Bulgarian history.   
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РЕЗЮМЕ 

 
 В книгата е разказан живота и делото на д-р Васил Берон. Той е племенник на 

големия възрожденец д-р Петър Берон, който няма собствени деца и се грижи за сест-

риния си син д-р Васил Берон като за свой собствен син. Той му съдейства да се изучи 

в чужбина и да стане лекар. Но най-важното – да вземе участие в църковната борба на 

българите, а по-късно и в борбата за национално освобождение. Д-р Берон става лекар 

във В. Търново, където води упорита борба с гръцкото духовенство и извоюва заслу-

жена победа. Спомага много за развитието на българското образование в града и дочак-
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ва Освобождението на България. Става депутат и в Учредителното събрание, където 

пак пледира за всеобщо образование на народа. 

 Книгата е написана от Владимир Мусаков – забравен днес автор, но с много за-

слуги към националната ни история. Преиздаването на тази книга запълва една празни-

на в българската история.  

 


