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БЪЛГАРСКО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 

НИНА ДИМИТРОВА 
ИДЕИТЕ НА ВЪЗРАЖДАНЕТО REMAKE И СЛАВЯНСКАТА ФИЛО-

СОФИЯ НА ПЕТЪР БЕРОН 
Abstract: The article examines the presence of Peter Beron’s ideas in 

different types of nationalism in the interwar years in Bulgaria, especially 
in the latter part of that period. The works of Peter Beron, a Bulgarian edu-
cator and author of numerous scientific works written in French and Ger-
man, were used in the 1930s to support “revival attempts”. His encyclope-
dic legacy was interpreted in terms of National Romanticism and Slavic 
messianism, and seen as evidence of the affiliation of Bulgarians to Europe 
or as a specific national type of philosophizing. 

Keywords: Peter Beron; Slavic philosophy; Interwar period in Bulgaria; 
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В една своя статия от трийсетте години на миналия век Михаил Арнау-

дов споделя за зачестилото през трийсетте години на миналия век връщане 
към духа на нашето Възраждане, как към средата на периода идеите на 
Възраждането дори са били издигнати до програма на самото ни държавно 
строителство (вж. Арнаудов 1999: 220). Опитите за въобразяване на нов 
възрожденски период, за идентификация с преодосвободителната епоха ка-
то епоха на народностен подем, са една от емблемите в идейната история на 
междувоенния период в България. Особено силна е тази тенденция след 
края на двайсетте години, когато цели периодични издания буквално изо-
билстват от публицистични текстове, призоваващи за повторно преживява-
не на духа на българското възраждане, за актуализация на неговите ценнос-
ти, за придържане към неговите завети1. Нещастията, понесени от българи-
те от последните десетилетия, са обяснявани с това, че заветите на нацио-
налното възраждане „бяха забравени, пътеките му оставени да буренясват и 
делото му прекъснато, далеч преди да бъде завършено. То трябва да бъде 
подхванато с нови сили“ (Мутафчиев 1935: 9). Защото, подобно на всички 

                                                         
 Блокът от статии е подготвен в рамките на текущ изследователски проект „Ана-

лиз 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. 

 Проф. дфн в ИИОЗ, БАН. Email: ninaivdimitrova@abv.bg 
1 Вж. например статиите в сп. „Отец Паисий“ от трийсетте години – „Венелин и Бъл-

гария“ (Михаил Арнаудов), „За будителя и за будителството“ (Борис Йоцов), „Дейците 
на Възраждането“ (Иван Кепов), „Завети на нашите възрожденци“ (Георги Константи-
нов), „Дух и завети на възраждането“, „Към ново Възраждане“, „Делото и примерът на 
Паисий” (Петър Метафчиев); в сп. „Просвета“ – „Днешна България и духът на нашето 
Възраждане“ (Петър Мутафчиев), в сп. „Българска мисъл“ – статиите на Михаил Арна-
удов, и мн. др.  
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народи, които в моменти на големи изпитания се оглеждат в миналото си, 
за да черпят упование и вяра в себе си, така и българите спират погледа си 
на „най-светлата и плодоносна епоха в новата си история – тая на нашето 
възраждане“ (Мутафчиев 1934: 198). 

Равносметка на дискусиите за народностния характер на българската 
култура и за стратегията на повторното българско Възраждане, засягаща ин-
терпретацията и употребата на миналото, прави Атанас Илиев в една своя 
статия в „Отец Паисий“ от 1938 г. Той посочва как „едни от идеолозите на 
родната ни култура отговарят на тоя въпрос в положителен смисъл и обръ-
щат погледите си към предосвободителната епоха, към епохата на народнос-
тното ни възраждане; други се спират върху по-стари епохи на народностен 
подем, спират вниманието си върху епохата на Симеон; трети заговориха за 
цялостен национален подем, който черпи вдъхновение от всички епохи, оз-
наменувани с ярка проява на българския дух…“ (Илиев 1938: 321). 

Цел на предлаганата статия не е коментарът на разнообразните теорети-
зации върху възможността за повторение на предосвобожденската епоха с 
нейните пориви и надежди (както и отхвърлянето на тази възможност от 
страна на Димитър Михалчев например) – всичко това е достатъчно де-
тайлно проучено в книгата на Румен Даскалов (Даскалов 2002), преиздаде-
на и допълнена десет години по-късно поради големия интерес към нея 
(Даскалов 2013); целта е в това осмисляне на тогавашната българска дейст-
вителност с и чрез мерките на Възраждането да се проследи присъствието 
на Петър Берон като един от вдъхновителите на този забележителен пери-
од; да се изследва рецепцията на неговите идеи именно с оглед на значени-
ето му в новия национален подем. Когато писателят Рачо Стоянов говори за 
българското Възраждане, в което „любовта към народа е била първа пред-
поставка за всяка работа за дейците на всебългарското възраждане и борба 
за освобождение и обединение, та всяка работа в полза на отечеството е би-
ла приятна и са я вършили с готовност“ (Стоянов 1926: 4), той има предвид 
и специално делото на Петър Берон. А за Борис Йоцов, един от немногоб-
ройните изследователи на делото на Берон у нас, връщането към Берон е 
връщане към принципите на възрожденската просвета – просветата на ро-
ден език, за осъществяването на която ключова заслуга има Рибният бук-
вар. Връщайки се към духа на онова време и „тачейки славянския момент в 
нашата култура, мирния културен подвиг, скромната работа на Божията ни-
ва, ние отдаваме почит на своя народ…“ (Йоцов 1935: 204).  

И така, какво извличат от това дело/завещание междувоенните хумани-
тарни учени – ориентация към Европа или акцент върху самобитно българс-
кото? Как е разбирано славянското в самоопределението за славянска фило-
софия? Да представи пречупванията на това дело през различния нюанс на 
националистическите визии – това е една от главните задачи, поставени в 
този текст. Макар и устремена към възстановяване на духа на предосвобож-
денската епоха, общата националистическа ориентация привижда настъп-
ващия културен разцвет с различни акценти – като преосъществяване на 
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славянското, приобщаване към европейското и най-вече (предвид европей-
ския политически контекст) като подем на самобитно-българското, изчисте-
но от чужди културни наноси и влияния. Тук е уместно да се направи бе-
лежката, че, за разлика от много други възрожденски личности, Петър Берон 
заема особено място в паметта на междувоенния период – несъмнено поради 
факта, че неговото творчество е почти непознато за народа ни както поради 
спецификата на изложените в него идеи, така и поради факта, че не е публи-
кувано на български език. Впечатленията са от отзивите в пресата на ХІХ 
век (вж. напр. ранния отзив на Иван Добровски за делото му, което ще въз-
радва и ще бъде от полза за всички славяни (Добровски 1950)2, и, разбира се, 
от знаменития Рибен буквар, но известност получава и желанието на фило-
софа за отстояване на една ясно изразена славянска изследователска гледна 
точка. Както знаем, в своята „Славянска философия“ (издадена анонимно в 
Прага през 1855 г.) той казва: „Славянският народ преминава още детската 
си възраст, той е концентриран в своя монарх, електрическите тонове на от-
делните индивиди се обединяват в този на монарха, чийто ток се превръща в 
огромен поток. Ето защо при тази нация монархът е мащаб на стойността, а 
всеки индивид се оценява според частта, която притежава от тази единица. 
III. Останалите европейски народи сега преживяват младенческата си въз-
раст, изразходват една част от своя ток, за да си доставят необходимите хра-
нителни материали, а останалата част се използва за образуването на раз-
лични идеали, чието осъществяване се състои в различни изкуства, поезия, 
живопис и скулптура. Затова при тези народи не съществува никакъв соли-
ден мащаб за оценяване на стойността“ (Берон 2000: 191). 

Какво говори името славянска философия, славянско гледище на призо-
ваващите за ново Възраждане от периода между двете войни? Как оценяват 
те идеите на Берон в качеството им на културна ориентация на България? 
Един от най-добрите познавачи на делото на Берон, българският философ 
Георги Шишков, емигрант в Германия, посочва как „Името славянска фи-
лософия обаче е някак подвеждащо. Берон го използва основно за филосо-
фия, която произтича от славянското мислене, чийто представител е той. 
Чрез това наименование трябва да се подчертае особено, че отсега нататък 
срещу богатата на традиции романска и германска философия се изправя и 
една философия от славянския културен кръг, още повече, че тук говорим и 
за цялостна философска система. Ако някой ден се напише една всеобхват-
на история на славянското мислене, системата на Берон би трябвало да бъде 
причислена наистина към първите сред малкото оригинални и систематич-
но изложени постижения на славянски мислители. Трябва изрично да се 
отбележи обаче, че името „славянска философия“ няма нищо общо с духа 
на славянофилите от ХІХ век или с по-късния панславизъм, поради което и 

                                                         
2 Според Иван Добровски знанията на Берон имат толкова голямо значение, че не е 

възможно да се задържат единствено в България, но ще се разпространят и сред останали-
те славянски народи. А това издига престижа на българския народ сред славянския свят 
(Добровски 1850: 10). 
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Берон трябва да бъде оневинен предварително от всички подозрения за сла-
вяно-шовинистични тенденции, които биха могли да възникнат на фона на 
неговата славянска философия“ (Schischkoff 1963: 690). 

И в книгата си, специално посветена на „Славянска философия“ на Пе-
тър Берон, Георги Шишков подчертава изрично, че тази славянска филосо-
фия няма пряка връзка със славянофилската идеология, чиито основни чер-
ти са детайлно представени от него (вж. Schischkoff 1971). 

Да върнем към двадесетте години, т.е. към периода, по-близък до траге-
дията от Европейската война, преди пика на представата за възможността 
историческото минало да бъде своеобразно повторено, присъща на десети-
летие по-късно. 

Езиковедът славист Беньо Цонев, който се занимава специално с авторс-
твото на издадената анонимно в Прага от 1855 г. „Славянска философия“, 
коментира обстоятелството, че въпреки заглавието, в книгата не става ясно 
защо е наречена така. Не че славянското не присъства; неубедителен е ся-
каш замисълът за славянска философия. Б. Цонев представя мнението на 
Берон за специалното историческо положение на славяните, които, за раз-
лика от другите народи, са облагодетелствани с възможността да проникнат 
до изначалната точка на света, до самата правечност (вж. Цонев 1925: 4). 
Това е и възможното обяснение да се оправдае конструкцията славянска 
философия – доколкото именно на славяните е дадено да стигнат до прана-
чалото, то в техния език могат да се открият както старинни предания, така 
и „старинни философски възгледи“. Тъкмо езикът – черковнославянският – 
дава основанието за идентификацията славянин-българин. Така според Цо-
нев етимологиите на Берон имат за основа българския език, и то североиз-
точното му наречие. В разширения вариант на публикуваната във вестник 
„Мир“ статия Б. Цонев коментира представата на Берон, че навремето сла-
вяните са пишели отдясно наляво и затова „принципът на Бероновите ети-
мологии се състои в това – да чете разните старинни лични и географски 
имена наопаки и по този начин да изкарва славянско значение“ (Цонев 
1925а: 59). 

Спецификата на славистичната ориентация на Петър Берон безспорно е 
най-задълбочено осветлена от изтъкнатия наш славист бохемист Борис Йо-
цов. Той не по-малко от антизападниците и „самобитниците“ е въвлечен в 
устрема към пресъздаване на възрожденския идеализъм3. В известно свое 
обширно изследване за изначалното „славянско“ осъзнаване на българите – 
стъпка в националната индивидуализация, Борис Йоцов поставя сред вдъх-
новителите на българското национално обособяване въз основа на славянс-
ката принадлежност Петър Берон наред с Георги Раковски и Петко Славей-
ков. Тяхната славянска култура, славянският им романтизъм по характера и 

                                                         
3 Йоцов: „Българският историзъм, повратът към миналото и относбата към сегашното 

през това минало се отразява не само във формите на научното дирене и знание, но и чрез 
образите на наивното познание, чрез образите на въображението и трепетите на сърцето“ 
(Йоцов 1938: 173). 
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целите си е съпоставен с движението млада Европа, т.е. общият знаменател 
е намерен в устрема към национален синтез. Безспорно обаче според бъл-
гарския учен акцентът е върху националното, не толкова върху факта за 
принадлежността на българите към общославянското семейство. Тази при-
надлежност е изтъкната само откъм значението ѝ за формирането на бъл-
гарската национална индивидуалност: „И тримата имат за нас значение ка-
то резултат от усилията на нашата интелигенция да се помогне до по-
дълбока основа – преди всичко славянска – на нашето национално съзна-
ние, да дадат философска подкладка на нашата национална еманципация, 
която едничка може да осигури възможност на народа да се прояви като 
самопознаващо се битие. Любопитното е, че славянознанието оставя живи 
следи както в живота им, така и в тяхното дело. Освен това задълбочават 
пак славянското съзнание в познатите посоки – историческа, езиковедска и 
етнографска. Последните двама – и в политическа. Те си остават в основата 
на своето същество, дори по мироглед и по метод на работа, романтици, 
които схващат славянството като особен мир, със своя история, свои идеали 
и своя съдба. Устремът им е да се създаде българска „национална филосо-
фия“, на славянска основа“ (Йоцов 1992: 28–29). 

Няколко думи за своеобразието в позицията на самия Борис Йоцов – той 
е сред тези малцина мислители и дейци по-скоро в рамките на изключение-
то, особено що се отнася до края на междувоенния период, продължаващи 
не само да отстояват славянската идентичност на българина като начин за 
неговото собствено национално самообособяване (несъмнено и в истори-
чески план), но и като подстъп към европейското, приобщаването към което 
е мислено за задължително. Българският филолог не променя гледната си 
точка си и в годините, когато позицията на европеизма у нас е твърде разк-
латена и на практика маргинализирана; националистическият изолациони-
зъм, високомерието към всичко „чуждо“ (в което се е изродил повикът „на-
зад към родното“) е взел връх. За самия Йоцов са валидни думите, с които 
той охарактеризира национализма на Пенчо Славейков – насочващ го „да 
търси нашата национална индивидуализация именно в разработка на бъл-
гарски и славянски традиции, като се вградим в духовния кръг на Запада, 
но като се кърмим и от славянския дух, значи към един неизбежен синтез 
между европеизъм и славизъм, към които е насочено цялото наше същест-
вуване“ (Йоцов 1992: 42). (Българският страх от славянското родство и 
реакцията на Борис Йоцов е коментиран от Величко Тодоров в изследване-
то му за славистичния канон на изтъкнатия наш бохемист (вж. Тодоров 
1995: 66). 

Йоцов показва взаимодопълнимостта между Берон и Раковски, израбо-
тили навярно чрез взаимно влияние или чрез посредничеството на общи 
извори, нова теория, която, дори да е „индустанска“, е все пак славянска, 
косвено подкрепяща тази на Юрий Венелин. Той оценява делото на двамата 
възрожденци като най-смелия опит да се задълбочи, не по пътя на научните 
издирвания, историческото съзнание на българския народ. 
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Моментът, който за Йоцов има особено значение в представяните идеи, е 
националният романтизъм4, импулсирал специфичен български месияни-
зъм. Славянското като българско, централната роля на българското в об-
щославянския универсум – това е, което Йоцов извлича от прочита си на 
славянската философия на Петър Берон и това е, което го сродява с автох-
тонната теория за българския произход у Раковски. Корените на славянска-
та философия на Берон са в древните предания на неговия народ, а тя е 
всъщност дръзновен опит да се съчетаят в единен славянски светоглед ес-
тествени науки и фантастични елементи, да се постигне синтез на западно-
европейския рационализъм със славянския мистицизъм. Честото подчерта-
ване на значението, което придава Петър Берон на българския народ за 
формирането на общославянското съзнание, говори достатъчно и за специ-
фичния национален месиянизъм у самия коментатор.  

(В анализа на Боян Манчев проектът на Петър Берон спада към нацио-
налния романтизъм. Директно влияние върху националното Възраждане 
той оказва единствено с малката си книжка, писана на младини. Най-
важната от учените книги на Берон, „Славянска философия“, може да бъде 
четена като пример в подкрепа на тезата, че националният проект е същ-
ностно свързан с романтизма. Подобно на Георги Раковски, Берон прави 
връзка между упражняването на славянския/българския език и достъпа до 
научен светоглед, т.е. до окончателната истина (вж. Balázs Trencsény, 
Michal Kopeček 2007).) 

В една следваща в хронологичен ред пространна студия от 1934 г. Борис 
Йоцов се спира специално на въпроса за западничеството на Петър Берон, 
за неговата европейска културна насока. Според изследователя в лицето на 
Берон се изявява ярко започналият у нас процес на европеизация, „сиреч 
оная културна вълна, която иде от Запад и изтласква източно-
византийската, и оня устрем на българския народ да се домогне до нов све-
тоглед, до нова образованост“ (Йоцов 1934: 2). Б. Йоцов смята, че е много 
нужно да се издирят всички отзиви за Бероновите съчинения, които биха 
дали представа как е възприеман нашият учен навремето си от Западния 
свят. Докато все още и днес нямаме цялостна преценка за огромното му де-
ло, не сме наясно успява ли той, европеецът, да се издигне до степен на ев-
ропейски учен.  

В тази студия Йоцов обаче е сякаш разочарован от липсата на достатъч-
но българизъм у Берон, от неговата странична, отчасти отчуждена спрямо 
родното позиция: „Берон се отчуждава от родината си. Неговото дело не се 
свързва с нея. То не е, по своето естество, с народностни тенденции. Той 
има сили, дарби, воля не по-малко от Дринов. Но със своята наука той не 
засяда в духовния живот на страната…“ (Йоцов 1934: 38). Но дали „засяда“ 
трайно той и в европейската интелектуална история, пита се Йоцов; не е ли 
крайно време това творчество, намиращо различен прием на Запад, да стане 

                                                         
4 За Йоцов романтизъм означава не само момент от духовното развитие на Европа, но 

и едно постоянно, вечно състояние на човешкия дух (вж. Йоцов 1934а: 188). 
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органична част от българското национално наследство? По думите на Йо-
цов: „Така делото му, колкото огромно и ценно, не се съпричастнява по-
дълбоко с научното творчество на Запада, не го вчислява в реда на ония 
учени, чиито имена бележат историята на едно научно развитие. И каква 
ирония – от такава грамада книги, от толкова бляскави знания, от толкова 
благородни устреми остава днес в съзнанието на неговия народ една малка 
книжка – Рибния буквар, която той забравя, но която не позволява да бъде 
той забравен. Не хлопа ли той на нашата съвест – да бъде показан в истинс-
кия си лик?“ (Йоцов 1934: 40). 

Предговорът на Борис Йоцов към изданието на Рибния буквар от 1939 г. 
е поредното му занимание с творчеството на Петър Берон. Тук българският 
славист, сочещ идеята за народността, както и чисто „просветните копне-
ния“ като подтик за културното дело на Берон, отново показва разноли-
костта на нашия възрожденец: „Духът на времето, особено в България, има 
и друг признак: повече просвета като средство за благоденствие и благопо-
лучие. И в културния устрем на Берон се очертават два образа – Европа и 
България, два свята, които не са чужди един на друг, но не са равноценни. 
Берон се вдъхновява от нов образователен идеал, внушен му от Западния 
свят. Този идеал е в пълно противоречие с българската действителност. (…) 
Берон е човек на новия дух – против износени и мъртви форми на духовна 
проява. Той се стреми да внесе в своята родина чрез училището дух на ев-
ропеизация…“, с която не отива до крайност, напротив, той е реалистичен в 
преценките си. Берон „иска духовно приобщаване към Европа. Само че това 
приобщаване не бива да става безкритично: ще вземаме оттам само онова, 
което е полезно и необходимо, което отговаря на податните нравствени си-
ли на народа. Тоя утилитаризъм в подбора и преноса на духовните ценнос-
ти от Европа е обоснован от здравия смисъл за потребите на времето и сре-
дата“ (Йоцов 1939: Х–ХI). 

Йоцов изказва съжаление, че Букварът не бива последван от подобни на 
него дела – „Дела на самия Берон, който, увлечен в своите естественонауч-
ни и философски занимания се откъсва от българското национално движе-
ние, остава вън и далеч от него. И вместо да изнурява сили в своята 
„Panépistème“, той, ако бе останал верен на идеите и заветите на своя бук-
вар, би разгърнал духовна мощ от значителна полза за българското обосо-
бително и освободително дело и би се откроил върху хоризонта на българс-
ката култура като един от най-големите и най-заслужили синове на нашата 
земя“ (Йоцов 1939: ХХХІІІ). 

Така, една от възможностите за привличане на идеите на Петър Берон 
като вдъхновител на нова възрожденска епоха, е в талвега на синонимията 
славянско–българско, на националния романтизъм и месиянската роля на 
българите особено сред славянския свят. Западническата ориентация не е 
твърде популярна през 30-те и 40-те години на миналия век; европеизмът е 
загубил доста от предвоенния си престиж. Но има и автори, оставащи верни 
на своята изначална ориентация, която успяват да вплетат във всеобщия 
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поглед назад към оригиналното българско Възраждане, да утвърдят нацио-
налистичните си пориви в представата за българина като европеец. Един от 
тези наши западници, както е известно, е германистът Константин Гълъбов; 
една от статиите за смисъла и значението на българското Възраждане от 30-
те години е негова. Без делото на българските възрожденци, смята той, 
„българският народ нямаше да бъде това, което е той днес – най-
издигнатият народ на Балканския полуостров (…). Като разрушиха прегра-
дите, които ни отделяха от влиянията на великия Запад, те направиха от нас 
един европейски народ – звено във веригата на европейската културна об-
щност“ (Гълъбов 1938: 47). Следователно, европейският престиж, западни-
ческата ориентация на Берон е тази, която според (маргинализирания) тога-
вашен европеизъм допринася особено за културното издигане на страната. 
В такъв дух са и някои по-ранни текстове, посветени на делото на д-р Петър 
Берон, акцентиращи и върху светското значение на неговата просветителс-
ка работа. Геньо Дочев, изтъквайки заслугите на Берон за българското свет-
ско реално образование, казва следното: „Освен по гръцкия път, макар и 
малко, просветни западни лъчи са пристигнали в нашите земи и направо, 
като са били донасяни от малцина родолюбци и ученолюбци българи, които 
в ония времена са имали щастието да отидат на Запад и направо да черпят. 
Един от тия редки прями носители на Западна просвета у нас, макар и не 
съвсем освободен от гръцкото влияние, е доктор Петър Берон“ (Дочев 1922: 
204). Сходна по внушението си е статията на Никола Балабанов, според ко-
гото Петър Берон е направил най-много от своите предшественици и съв-
ременници за национализиране на българската просвета и за пробуждане на 
националното чувство (вж. Балабанов 1924: 920). Българското просвещение 
като неотменна част от европейското – благодарение и на усилията на бъл-
гарските възрожденци – е патосът на тези текстове. 

Акцентът върху стойността на самобитното (явно или открито противо-
поставящо се на чужди културни тенденции, ориентацията към която е смя-
тана за чуждопоклонство) характеризира най-мощния поток от националис-
тически нагласи сред строителите на ново Възраждане и според мен те 
успешно биха употребили за своите цели натурфилософските трудове на 
Берон с тяхната причудлива терминология. Така, както е правено с теории-
те на Раковски (например) за произхода на българите и техния език. Труд-
ният достъп до Бероновите съчинения, отвлечеността на неговите разсъж-
дения и други известни обстоятелства възпрепятстват това да се случи. За 
съжаление, на мен ми е познат само един случай, когато неговата филосо-
фия е изтъквана като пример за оригинална, българска философия, с която 
родната култура да се представи пред европейския свят. 

Едно от пространствата, в които е проведен разговорът за специфично 
българската философия, е това на списание „Златорог“ от началото на 40-
те години. Изказването на Петко Войников е показателно: „Достатъчно е да 
имаме, покрай чуждите, и наши идеи; покрай чуждото виждане, и наше 
виждане за нещата, на света. Тази мисъл ни води вече към въпроса за само-
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битна философия (…). Идеята не е нова. Преди по-малко от столетие един 
български мислител, велик наш съотечественик, когото обикновено знаем 
само като създател на Рибния буквар, я бе замислил, с по-широк полет на 
въображението и сърцето, като „славянска философия“. Д-р Берон не само 
издавá анонимно в Прага през 1855 г. „Slawische Philosophie“, но по-късно 
пожела да нарече своята седемтомна „Panépistème“ – „La philosophie slave“, 
с която, по собствения му израз, иска „да овладее света от славянско фило-
софско гледище“, синтезирайки западния рационализъм със славянския 
мистицизъм“ (Войников 1942: 69). Съвременното ниво на философията 
(където се подвизават „нашенски глашатаи или приложители на ненашенс-
ки идеи“) у нас е констатирано като крачка назад в сравнение с разбирания-
та на „водачите на българската мисъл от епохата на Петър Берон и с всич-
ките велики съвременни нему наши съотечественици и по-късни строители 
на българската сграда, които, ако и да изпадаха понякога в крайностите на 
един Раковски или на един Богоров, но по-здраво чувстваха неоспоримост-
та на аксиомата – без очертаване синорите на един свой собствен духовен 
имот не може да има нито културна, нито обществена самобитност, нито, 
чисто и просто, българска самобитност“ (Войников 1942: 71). 

Разговорът за национално-самобитния философски стил е започнат от 
Петър Йорданов, който през 1940 г. публикува статията си „Към културна 
самобитност“. В нея той обсъжда принципната възможност философията 
също да има собствени национални черти, като е носител не само на инди-
видуални характеристики, но да е изразител и на колективното, национал-
ното отношение към света. Сред тогавашното философстване на български 
език Петър Йорданов определя като особено сполучливи следните опити за 
постигане на самобитност: философската поезия на Пенчо Славейков, на-
родопсихологическите проучвания на Антон Страшимиров, статиите на 
Константин Петканов във „Философски преглед“, както и тези на Найден 
Шейтанов. 

Както видяхме, Петко Войников допълва тези опити и със славянската 
философия на Петър Берон като образец на самобитно творчество.  

Очевидно творчеството на Петър Берон дава възможности за привлича-
нето му като идеен съюзник в различните нюанси на „възрожденските“ 
нагласи от междувоенния период. Създаденият тогава негов образ подчер-
тава западническата му ориентация като задължителна за българския прос-
перитет; акцентът върху значението на славянския момент подхранва сла-
вяно-българския месиянизъм, а многотомното му натурфилософско твор-
чество е показано като разкриващо потенциала на българина – автор на 
оригинална, самобитна мисъл. 
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