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ДОНКА ПЕТКАНОВА — ЦЕЛЕУСТРЕМЕНО ТВОРЧЕСКО ДЕЛО 
В ОБЛАСТТА НА СТАРОБЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА 

На 15 август 1990 г. проф. д-р Донка Петка-
нова-Тотева, едчн от ревностните пзследовате-
ли на проблемите на старата българска лите
ратура, нав:ршн 60 годиин. Продължавайкн 

богагите традиции на бглгарската медневис-
тична школа, нейното творческо дело допрн-
нася за по-детайлното проучване и обобщено-
то представяне на средповековната литератур-
на история от IX до XVIII в., за разработва-
нето на въпроси, свтрзанп както с изворозна-
ннето и текстологията, така и с поетнката. 
Наред с това вниманието на Д. Петкапова прнв-
лнчат и основни пронеси от периода на пре-
хода между стара и втзрожденска литература, 
кннжнината на Бтлгарското втзраждане, връз-

ките и взаимодействията между пнсмена 
дииия и фолклор, българско-грьцкнте 
жовни отношения и др. 

Формирането на Д. Петканова като учен 
започва преди повече от три десетилетия, ко-
гато през 1955 г. тя заема мястото на асистент 
по быгарска литература до Освобождението 
K1 м Катедрата по българска литература в Со
фийский университет „Св. Климент Охрндски". 
Наскоро след това защнщава кандндатска ли 
сертация на тема „Дамаскините в быгарската 
литература" (1957), а през 1977 г. — докторска 
дисертация под заглавие „Апокрифн и фол
клор". Доцент в el щата катедра от 1970 г., е 
избрана за професор през 1980 г. От сицата 
година до днес оглавява новооснованата Ка
тедра по кнрилометодиевистика. 

Научноизследователската и преподавател-
ската дейност на Д. Петканова са добре извест
ии в европейските славистнчни средн. Под 
но ръководство се изграждат млади специалист!) 
в Хумболтопия университет в Берлин (к.дето 
е лектор през 1965—1968 г.), в Свободпия уни
верситет в Западен Берлин (преподавател по 
б:лгарски език и литература през 1976— 
1979 г.), в университета в Кьолн (гост-нрофе-
сор през 1983—1985 г.) и в Залцбург (гост-
професор на Института по славистика през 
1987 и 1990 г.). Тя е редовен участник в нацно-
налнн и международни конференции, семннари 
и конгресн, свързани с б1.лгарската литер 
ра, директор и организатор е на междун. 
ния колоквиум по староб1лгаристика в София 
за 1985 и 1*989 г. Свидетелство за внеок.па 
оценка на ця.юстната й дейност е прнсъждане-
то на най-авторнтетнн награди: Хердерова на
града (1988), Кирило-Методневска награда 
(1988). 

Д. Петканова е автор на девет книги и на 
няколко десетки статни и студии. Вьпрекн 
разностранните и научни интереси преоблада-
вашата част от нейните трудове са посветени па 
медиевистичната тематика. Тя насочва уси-
лнята си към непроучени и малко проучени 
автори и творби, към ключовн анализи на 
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водни произведения и на техните извори. В 
областта на кирилометодиевистиката прино
сен характер имат публикациите й: „Литера-
турни особености на Пространного житие на 
Константин-Кирил" (в сборника „Хиляда и сто 
години славянска писменост", С , 1963) и „Ки-
рил и Методий в някои легендарни книжовни 
паметнипи" (в сборника „Константин-Кирил Фи-
лософ". С , 1969). Докато първото изследване е 
опит за теоретичен анализ на основен извор за 
живота и дейността на славянските първоучи-
тели, то във второто се проследява прераст-
ването на св. Кирил и св. Методий от истори
чески в легендарни герои и се определя тях-
ното място в духовната култура на славяните. 
По-общ литературноисторически характер имат 
изследванията „По повод на някои мнения за 
старобългарската литература" („Литературна 
мисгл", 1969, № 5), „Природата в старобъл-
гарската литература" („Литературна мисьл", 
1970, № 5), „Старобългарският книжовник и 
античната култура" („Литературна мисъл", 1975 
№ 6) и др. В своите занимания Д. Петканова 
отделя специално място на проучването на 
реторическата проза през средновековието и 
нейните жанрови и стилни особености. На та-
зи тема са посветени статиите и студиите: „Ре
торическата проза през средновековието" („Ли
тературна мисъл", 1974, № 6), „Нови черти на 
похвалното слово през XIV—XV в." (в сбор
ника „Търновска книжовна школа. 1371—1971" 
С , 1974) и др. 

Трудът „Дамаскините в б'!лгарската лите
ратура" (1965) завоюва трайно място в бъл-
гарската и чуждестранната медиевистика като 
първо по рода си монографично изследване на 
дамаскинарската литература, създавана и пре-
писвана в продължение на повече от два века. 
Търсенията на авторката са съсредоточени вър
ху класификацията на преводите от сборника 
„Съкровище" от Дамаскин Студит, тяхното раз-
пространение и мястото им в книжнината на 
късното средновековие. С пристщата и взис-
кателност и изчерпателност Д. Петканова из-
гражда обща картина на този тип литература, 
спирайки се на нейното съдържание, отделни 
представители л езикова характеристика. Из
водите се правят въз основа на богат фактически 
материал — над сто ръкописа. Трудьт даде по
вод и на други изследователи да разработват 
проблематиката на дамаскините. 

Още в самото начало на творческия си път 
Д. Петканова проявява интерес към апокриф
ната литература. Своите дългогодишни наблю
дения тя обобщава в труда „Апокрифна лите
ратура и фолклор" (С, 1978). На първо място 
авторката си поставя задачата да систематизи-
ра апокрифните съчинения според комплекс от 
признаци, нап-вече според жанровия критерий; 
нзследването хвърля светлина върху непроу-
чени въпроси около възникването на апокри-
фите и влиянието на източния фолклор в про
нес а на тяхното създаване; отделено с централ-
но място на тнпологнческите и същностните 
паралели между привлечения обемист мате-
теринл or българското народно творчество и 
някои сре/иювековпп анокрифпи творби. Убе-
дителпо с показано широкого вьздействие на 

апокрифната литература върху фолклора както 
в областта на поезията, така и на прозата. 
Мащабният замисъл на труда позволява той 
да бъде продължен с изследванията: „Гадател-
ните книги и фолклора" („Старобългарска ли
тература", 18, 1985), „Пословицата и сентен-
цията в старобългарската книжнина и фолкло
ра" (в сборника „Проблеми на българския фол
клор", С , 1972), „Фолклорът и апокрифните 
молитви" („Български фолклор", 1976, № 2), 
„Апокрифни въпроси и отговори" („Старобъл
гарска литература", 21, 1987) и др. Към този 
кръг проблематика се отнасят и проучванията 
на Д. Петканова върху средновековната сим
волика, конто изобилствуват с пенни наблю
дения: „Значението на числата в старобългар
ската литература" („Старобългарска литерату
ра", 13, 1983), „За цветовете в българската на
родна песен" („Български фолклор", 1982, № 
3; 1983, № 1) и др. Не остават встрани от вни-
манието на изеледователката и по-общи въп
роси на апокрифната книжнина, конто тя ра-
зисква в студиите „Апокрифната литература и 
личното творчество на староб7лгарските пи
сатели" („Старобългаристика", 1981, Λ1» 3), „Бо-
гомилството и апокрифната литература" („Старо
българистика", 1982, № 3) и др. 

От съществено значение за бглгаристиката 
са приносите на Д. Петканова в разработване 
на българско-гръцките и гръцко-българските 
литературни връзки. Благодарение на сравни-
телния анализ на анонимни български тексто-
ве и текстове от гръцки печатни книги бе ус-
тановено авторството на многобройни преводни 
творби и техните извори. В студията „Из гръц
ко-българските книжовни отношения през XVII 
—XVIII в." (Годишник на Софийския универ
ситет. Фак. слав, филолог., 62, 1969) централ-
но място заема анализът на преводите от твор-
бите на Агапий монах Критски, печатал кни-
гите си на новогръцки език във Венеция, както 
и резултатите от издирените извори, конто е 
използувал бьлгарският книжовник Иосиф Бра-
дати при съетавяне на своите съчинения. При
носен характер в тази насока имат статиите: 
„Zur Frage des Einflufies der griechischen Lite-
ratur in Bulgarien wahrend des 16. bis 18. Jahr-
hunderts" („Zeitschrift fur Slawistik", 12, 1967, 
№ 4), „Развитие на просветните идеи в Бъл-
гария през XVIII в." („Известия на Института 
за българска литература", 6, 1958) и др. 

Проучвайки периода на прехода между ста
ра и вьзрожденска литература, Д. Петканова 
ее спира на „История славяноболгарская" на 
Паисий Хилендарски, която разглежда в нео-
бичайния, но много ползотворен контекст — 
на средновековната литература. Студията, по-
светена на този вьпрос — „Паисий Хилендар
ски и средновековната традиция" („Старобчл-
гаристика", 1983, № 1), — разкрива неизползу-
вани възможности за нов прочит на произведе
ние™ и за нова, оригинална интерпретация. 

В последните години излезе от печат обоб-
щаващият труд на Д. Петканова „Старобългар
ска литература" [Ч. 1 (IX—XII век). С , 1986; 
Ч. 2 ( X I I I - X V I I I век). С , 1987], замислен 
като учебник за студеити българисти и сла-
висти. Авторката си е поставила задачата да 
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даде цялостна представа за историята на стара-
та българска литература, като включва всич-
ки нови открития през последните десетилетия 
и подчинява материала на обновена методика, 
подлагайки на критична преоценка редица 
становища от съществуващата научна литера
тура. Необходимостта от такъв труд се чув-
ствуваше отдавна, тьй като съвременната медие
вистика се обогати не само с имена на нови ав-
тори и произведения, но и с редица теоретични 
постижения. В това изследване литературните 
явления са поставени на фона на културно-
историческите процеси, ред очерци са разра-
ботени В13 основа на самостоятелните проучва-
ния на Д. Петканова. В сравнение с някои 
по-рании истории на старобългарската литера
тура тук е отделено място на книжовниците поп 
Иеремия, Петър Черноризец и др., а от цо-
общите въпроси — па жанровете и жанровите 
форми през средновековието, както и на спе-
цифичните особености на старобългарската ръ-
кописна книга. В съответствие с предназначе-
нието на труда авторката умело иоднася ма
териала на ясен и достъпен език и стил. 

Д. Петканова има значителен принос в по-
пуляризирането на старобългарската литера
тура в превод на съвременен български и немски 
език. Още преди две десетилетия тя участвува 
в съставянето на христоматия но старобъл-
гарска литература, преиздавана няколко пъти 
за нуждите на висшите учебни заведения. Тя е 
съставител, автор на предговора и на комента-
ра на книгата „Quellen reinen Wassers. Eine 

Anthologie mittelalterlicher Literatur" (Berlin, 
1979), която представя първата антология на 
старобьлгарската литература, отпечатана на 
немски език. Антологията запознава читателите 
и студентите слависти в немскоговорещите стра-
ни с българския влог в средновековната евро-
пейска култура. Д. Петканова е съставител, 
автор на предговора, на редица преводи и на 
коментара в първата книга от поредицата „Ста
ра българска литература" —· „Апокрифи" (С, 
1981, 1982), издание на издателство „Български 
писател". Този сборник от преводи направи 
достъпни за широката читателска аудитория 
едни от най-интересните оригинални и превод-
ни апокрифни творби и се посрещна с подчер-
тан интерес не само в България, но и в други 
славянски страни. Книгата има не само попу-
ляризаторска стойност, а включва и резулта-
тите на сериозна изследователска работа върху 
славянскатя апокрифна традиция. 

Като литературовед и педагог проф. д-р 
Донка Петканова е търсеща и целеустремена 
личност, която не се задоволява с постигна-
тите резултати. Решението на един отделен 
проблем в нейното научно творчество е истин-
ски генератор на нови идеи, щедро споделяни 
с ученици и последователи. Приносният ха
рактер на творческото дело на проф. Д. Пет
канова и отрежда едно от водещите места в 
съвременната българистика и славистика. Нека 
й пожелаем здраве и още дълги годи ни пло
дотворен труд. 
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