
PALAEOBULGARICA / СТАРОБЪЛГАРИСТИКА, XXIV (2000), 4 

Анисава Милтенова, Аделина Ангушева (София, България) 

ПРОФ. ДОНКА ПЕТКАНОВА-ТОТЕВА НА 70 ГОДИНИ 

Седемдесетгодишнината на изследовате-
ля и преподавателя Донка Петканова-То-
тева не е обикновен юбилей. 

Това е не само време за оценка на из-
минатия път, по който трупаните в про
дължение на години знания, ерудиция и 
преподавателски опит са изкристализи-
рали в солидна научна продукция и в 
подготовката на стотици студенти, както 
и на няколко поколения аспиранти. Това 
е и щастлив повод да си дадем сметка 
какъв дълъг път е изминала палеослави-
стиката у нас през последните десетиле-
тия и колко много страни от развитието 
й са безспорно свързани с приноса на 
проф. Донка Петканова-Тотева. Същев-
ременно изследователската биография 
на основателката на Катедрата по кири-
лометодиевистика би била непълна, ако 
се ограничим в нейните научни пости
жения и не изразим своята признател-
ност за нейния увличащ ентусиазъм в ра-
ботата, за организационния и талант, за 
човешката и и научна етика. 

Родена на 15 август 1930 г. в гр. Бургас, 
Д. Петканова завършва гимназия в този 
град, след което следва специалност бъл-
гарска филология в Софийския универ
ситет. Ранната й младост преминава в 
древното огнище на просветни традиции, 
село Жеравна. През 1952 г. спечелва ас
пирантски конкурс по старобългарска 
литература към Катедрата по българска 
литература в Софийския университет 
„Св. Климент Охридски", филологически 
факултет, където работи под ръководст-
вото на акад. Петър Динеков. От 1955 до 

1957 г. Д. Петканова е хоноруван асис-
тент по българска литература до Осво-
бождението, а след защитата на дисер-
тацията „Дамаскините в българската ли
тература" (1957 г.), става редовна асис-
тентка(1958 г.). През 1970 г. е избрана за 
доцент, а през 1980 г. - за професор. 
Нейната докторска дисертация „Апокри-
фи и фолклор" (1977 г.) и донася между
народна известност. 

Донка Петканова е сред радетелите на 
плодотворната идея да се създаде научно 
звено, в което усилията на медиевистите 
езиковеди и литературоведи да се обе-
динят. В продължение на повече от десет 
години (1980-1992 г.) Д. Петканова ръко-
води новооснованата Катедра по кирило-
методиевистика в Софийския универси
тет, Факултет Славянски филологии, като 
изгражда с много верен усет и мъдрост 
една прекрасна творческа атмосфера. 
Наред със Софийския университет, в 
своята преподавателска работа тя свър-
зва името си и с Шуменския университет 
„Константин Преславски", с Пловдив-
ския университет „Паисий Хилендар-
ски". Годините не променят творческо-
то й дръзновение да открива нови пъти-
ща, да поставя ново начало: през 1997 г. 
тя става основоположник на преподава-
нето на старобългарска литература в 
Бургаския свободен университет. 

Името на Донка Петканова е сред оне-
зи, конто формират представата за бъл
гарската хуманитаристика в европейски 
мащаб. Поколения слависти се изграж-
дат под нейно ръководство в Хумболто-
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«я университет в Берлин (където е 
ектор през 1965-1968 г.), в Свободния 

университет в Западен Берлин (препо-
яавател по български език и литература 
през 1976-1979 г.), в университета в 
Кьолн(гост-професор през 1983-1985 г.) 
и в Залцбург (гост-професор на Инсти
тута по славистика през 1987 и 1990 г.). 
Трудно могат да бъдат изредени всички 
национални и международни конферен
ции, семинари и конгреси, свързани с 
българската литература, с изследването 
на славянската старина и на Европейско
го средновековие с нейно участие. На 
много такива форуми представянето и 
жъне успехи. Огромен е и приносът и ка-
то директор и организатор на междуна
родна колоквиум по старобългаристика 
в София през 1985 и 1989 г. за утвържда-
ването на престижа на старобългаристи-
ката у нас и в чужбина. 

Несъмнено свидетелство за високата 
оценка на цялостната и дейност е при-
съждането на най-авторитетни българ
ски и чуждестранни награди, сред конто 
Хердерова награда (1988 г.), Кирило-Ме-
тодиевска награда на БАН (1988 г.). 

Оформила се като специалист с широк 
спектър от занимания, Д. Петканова пло
дотворно съчетава изследването на раз
личии области от историята на българ
ската литература, фолклористиката и ме-
диевистиката. Разностранните научни 
интереси на Д. Петканова придобиват с 
течение на времето все повече общосла-
вистична ориентация. В областта на ме-
диевистиката тя е автор на повече от пет-
надесет книги (от тях две са в състави-
телство) и на няколко десетки статии и 
студии, на редица рецензии, обзори и на-
учнопопулярни очерци. Кирило-мето-
диевската проблематика е приоритет за 
нея - добре известии са например пуб-
ликациите и: „Литературни особености 
на Пространното житие на Константин-
Кирил"1 и „Кирил и Методий в някои 

легендарни книжовни паметници"2. Ли-
тературоведският анализ на изворите за 
славянските първоучители се съпътства 
от анализ на процеса на прерастването 
им в легендарни фигури в народната па-
мет. По-късно тя посвещава на Констан-
тин-Кирил едно представяне, предназна
чено както за ученици и студенти, така и 
за масова читателска аудитория'. Широ
ко известна е книгата „ Черноризец Хра-
бър" (1984 г.), претърпяла няколко изда
ния. Изследванията на Д. Петканова 
„Природата в старобългарската литера
тура"4, „Старобългарският книжовник и 
античната култура"5 представят обобще
но неизследвани дотогава тенденции в 
старобългарската писмена традиция в 
литературно-исторически план. Не само 
определени теми, но и отделяй жанрови 
форми привличат трайно изследовател-
ския интерес на Д. Петканова. Тя проучва 
реторическата проза от X-XVI в. като 
типичен феномен на Средновековието, 
нейните жанрови и стилистични особе
ности, връзката с античността, мястото 
й в литературната история. Така се раж-
дат статиите и студиите „Реторическата 
проза през Средновековието"'', „Нови 
черти на похвалното слово през XIV-XV 
в."7 и др. Отделяйте реторически жанро
ви форми са характеризирани с приме-

Петканова,Д. Литературни особености 
на Пространното житие на Константин-Ки-
рил. - В: Хиляда и сто години славянска пис-
меност. С, 1963, 127-154. 

2 П е т к а н о в а , Д. Кирил и Методий в 
някои легендарни славянски паметници. - В: 
Константин-Кирил Философ. Юбилеен сбор
ник по случай 1100-годишнината от смъртта 
му. С, 1969, 75-94. 

' П е т к а н о в а , Д. Константин-Кирил, 
денница на славянския род. С, 1983. 

4 Петканова , Д. Природата в старобъл
гарската литература. - Литературна мисъл, 
1970, № 5, 111-129 (= П е т к а н о в а, Д. Хиля-
долетна литература. С, 1974, 108-135). 

'Петканова , Д. Старобългарският кни
жовник и античната култура. - Литературна 
мисъл, 1975, № 6, 54-68 (=П е т к а н о в а , Д. 
Приемственост и развитие. С, 1992,139-176). 

' П е т к а н о в а , Д. Реторическата проза 
през Средновековието. - Литературна мисъл, 
1974, № 6, 62-75. 

' П е т к а н о в а , Д. Нови черти на пох
валното слово през XIV-XV в. - В: Търнов-
ска книжовна школа. 1371-1971. С, 1974,89-
112. 
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ри от изворите, като за пръв път в бъл-
гарската наука се открояват малко поз-
нати страни на връзката между средно-
вековната и античната реторика. Раз-
глежда се развитието на похвалното сло
во през вековете, като се обръща внима
ние на актуални въпроси в медиевисти-
ката, например на ритмо-синтактичната 
организация на текста в ораторската 
проза. Д. Петканова принадлежи към гру-
пата на изследователите, конто поставят 
акцент върху изследването на среднове-
ковната литература като художествена 
система, като същевременно редица ней-
ни проучвания са насочени към конкрет-
ни литературноисторически проблеми 
като рецепцията на гръцката среднове-
ковна традиция у нас, битуването на от
деляй литературни произведения. 

Сред най-важните и приноси е разра-
ботването на проблемите на българско-
гръцките и гръцко-българските литера
турни връзки. Благодарение на съпоста-
вителния анализ на анонимни български 
текстове и текстове от гръцки печатни 
книги тя установи авторството на мно-
гобройни преводни творби и техните из-
вори. В студията „Из гръцко-българските 
книжовни отношения през XVII-XVIII 
в."* се анализират преводите на творби 
на Агапий монах Критски, печатал кни-
гите си на новогръцки език във Венеция, 
както и текстовете на издирените извори, 
конто е използвал българският книжов-
ник Иосиф Брадати при съставяне на 
своите съчинения. Приносен характер в 
тази насока имат статиите: „Zur Frage des 
Einflusses der griechischen Literatur in Bul
garien wahrend des 16. bis 18. Jhts."9, „Раз
витие на просветните идеи в България 
през XVIII в."10 и др. 

8 П е т к а н о в а, Д. Из гръцко-българските 
книжовни отношения през XVII-XVIII в. -
Год. СУ. Фак. слав, филол., 62, 1969, 51-151. 

9 Р е t k a n о v a, D. Zur Frage des Einflusses 
der griechischen Literatur in Bulgarien wahrend 
des 16. bis 18. Jhts. - Zeitschrift fur Slawistik, 
12, 1967, №4, 457-466. 

' " П е т к а н о в а , Д. Развитие на просвет
ните идеи в България през XVIII в. - Изв. 
Инст. лит., 6, 1958,23-42. 

Трудът „Дамаскините в българската 
литература" (1965 г.) отдавна се е пре-
върнал в „класика" за изследването на 
дамаскинарската книжнина. Неговото 
трайно място в българската и в чуждест-
ранната славистика се дължи както на 
факта, че е първо по рода си цялостно 
монографично изследване на дамаски
нарската литература, създавана и пре-
писвана в продължение на повече от два 
века, така и на обемния материал, върху 
който се базира изследването (над сто 
ръкописа). Авторката класифицира пре
водите от сборника „Съкровище" на Да-
маскин Студит, тяхното разпространение 
и мястото им в книжнината на Късното 
средновековие. В една плътно очертана, 
прецизна картина на този тип литература 
Донка Петканова ни представя нейното 
съдържание и очертава фигурите на ре
дица книжовници-дамаскинари. Трудът 
предизвиква голям научен интерес и 
вдъхновява и други изследователи да се 
заемат с проблематиката на дамаскини
те. 

Към това трябва да се добави и книгата 
„Народното четиво през XV7-XVIH в." 
(С, 1990), в която са събрани популярна 
за тази епоха четива (разкази, повести, 
поучения, жития) от различии късносред-
новековни ръкописи. Голяма част от тези 
съчинения не са издавани и повечето не 
са превеждани на съвременен български 
език. Книгата е снабдена с предговор и с 
бележки, конто отразяват изследовател-
ската работа на авторката (включени са 
заключения относно вариантите на текс
товете, преводите им и редакциите им). 
С това Д. Петканова не само прави до-
стъпни на широка маса читатели текс
тове, характерни за епохата на Късното 
средновековие, но и обогатява значител-
но изследователския периметър на ме-
диевистичната рецептивистика. 

Апокрифната литература привлича из
следователския интерес на Д. Петканова 
още от самото начало на творческия й 
път. Тези дългогодишни дирения са 
обобщени в труда „Апокрифна литера
тура и фолклор" (С, 1978). Разнообра
зием) от апокрифните съчинения се сис-
тематизира според комплекс от призна
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най-вече според жанровия критерий. 
Йз'следователката показва сложлостта на 
взаимоотношенията между апокрифната 
литература и фолклора, хвърля светлина 
върху непроучени въпроси около възник-
ването на апокрифите и влиянието на из-
точния фолклор в процеса на тяхното 
създаване, както и върху по-сетнешното 
въздействие на апокрифната образност 
върху българския фолклор. Отделено е 
централно място на типологическите и 
същностните паралели между привлече
ния обемист материал от българското 
народно творчество и някои среднове-
ковни апокрифни творби. Мащабният за-
мисъл на труда позволява той да бъде 
продължен с изследванията: „Гадателни-
те книги и фолклорът"", „Фолклорът и 
апокрифните молитви"12, „Апокрифни 
въпроси и отговори"13 и др. По-общи, ли
тературно исторически въпроси на апок
рифната книжнина стават обект на други 
студии като: „Апокрифната литература 
и личното творчество на старобългар-
ските писатели"14, „Богомилството и апо
крифната литература"15, в които апок
рифните текстове са видяни в контекста 
на тяхното функциониране. Вярна на ин
тереса си към определени проучвания на 
някои конкретни проблеми, свързани със 
смисловия и образния свят на старата 
литература, Д. Петканова проследява 
спецификата на апокрифите по отноше
ние на някои културни представи — на
пример за името на човека, за човешкото 
тяло и др. 

" П е т к а н о в а , Д. Гадателните книги и 
фолклорът. - Старобългарска литература, 18, 
1985, 47-57. 

12 П е т к а н о в а, Д. Фолклорът и апок
рифните молитви. - Български фолклор, 1976, 
№ 2, 23-29. 

13 П е т к а н о в а, Д. Апокрифни въпроси и 
отговори - Старобългарска литература, 21, 
1987, 3-25. 

14 П е т к а н о в а, Д. Апокрифната ли
тература и личното творчество на старо-
българските писатели. - Palaeobulgarica, 5, 
1981, №3,3-9. 

П е т к а н о в а , Д. Богомилството и 
апокрифната литература. - Palaeobulgarica, 6, 
1982, №3, 143-153. 

За пръв път в нашата наука, чрез тру-
довете на Д. Петканова, към апокрифите 
се прилага преди всичко литературовед-
ски подход, като се анализират особено-
стите на различните жанрове и жанрови 
форми. На базата на сравнително-исто-
рическия метод се проследява формира-
нето и разпространението на този вид 
текстове през Средновековието. Тя раз-
крива как апокрифната литература, със-
редоточила в себе си влиянията на раз
личии древни култури през многовеков-
ното си съществуване, сама въздейства 
върху културата на българския народ. 
Истински възрожденец в своята работа, 
Д. Петканова не остава само при чисто 
академичното интерпретиране на сред-
новековната литература. Тя се стреми да 
направи съкровищницата на старата ли
тература достъпна за по-широка чи-
тателска аудитория. На нея принадлежи 
и първият сборник с апокрифни творби, 
преведени на съвременен български език 
и придружени с коментар16, резултат от 
продължителна изследователска работа. 
Повечето от текстовете в него са в неин 
превод и са непревеждани до появата на 
тази антология, която направи достъпни 
за читателската публика едни от най-по-
пулярните и най-интересните апокрифни 
съчинения. Посрещната възторжено в 
България, а й в други страни, представе-
на в рецензии, появили се в чуждестран-
ния печат, тази книга поддържа и под-
хранва интереса към апокрифите за мно
го години напред. 

Д. Петканова обръща внимание на 
ключовия за средновековната словесност 
проблем - символиката. Този малко про-
учван въпрос в българската наука е раз-
гледан приносно в редица нейни статии. 
Съществен принос има изследването на 
символичното значение на числата в 
средновековната книжнина в статията 
„Значението на числата в старобългар-
ската литература"17, която не само е доб-

16 Вж.: Стара българска литература. Т. 1. 
Апокрифи. С, 1981, (2. изд., 1982). 

17 П е т к а н о в а, Д. Значението на числата 
в старобългарската литература. - Старобъл
гарска литература, 13, 1983, 12-28. 
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ре приета, но и подходът, използван в 
нея, е приложен и от други български и 
руски изследователи в следващите десе-
тилетия. Д. Петканова е автор и на пър-
вото сравнително проучване на цветове-
те - общността и различията в употре-
бата им в старобългарската литература 
и в народната песен, в студията „Цвето-
вете в средновековната литература и в 
българската народна песен"'". Плод на 
дългогодишна работа върху символиката 
в литературноисторически план е него-
лямата, но богата на факти и наблюдения 
книга „Средновековна литературно 
символика" (С, 1994; 2. изд. С, 2000). Ин-
терпретирани са редица образи-символи 
(животни, растения, предмети и т. н.), ха-
рактерни за средновековния текст. Д. 
Петканова разкрива и майсторството на 
българските книжовници, конто не само 
са владеели до съвършенство християн-
ската литературна символика, но са съз-
дали нови образци на нейното използва-
не, преминали в другите славянски лите-
ратури. 

Многодетно трупаният изследовател-
ски и преподавателски опит се отлива в 
обобщаващ труд19 - първото цялостно 
представяне на старата българска лите
ратура след появата на вече надмогна-
тата в методологическо и фактологиче-
ско отношение академична история на 
старобългарската литература. Д. Петка
нова дава цялостна представа за съдбата 
на старата българска литература, като 
включва всички нови открития през по-
следните десетилетия и подлага на кри
тична преоценка редица становища от 
съществуващата до този момент научна 
литература чрез прилагането на една об-

18 П е т к а н о в а, Д. Цветовете в среднове
ковната литература и в българската народна 
песен. - Български фолклор, 1982, № 3, 13-
26; 1983, № 1, 3-17 (=П е т к а н о в а, Д. 
Приемственост и развитие. С, 1992, 286-
330). 

19 П е т к а н о в а, Д. Старобългарска лите
ратура. Ч. 1 (IX-XII век). С, 1986; Ч. 2 (XIII-
XVIII в.). С, 1987; 2. прераб. изд. С, 1992; 3. 
доп. изд. С, 1997. 

новена методология. Несъмнената нужЛа 
от такъв научен труд се чувстваше отдав-
на, тъй като съвременната медиевистика 
се обогати не само с имена на нови авто-
ри и произведения, но и с редица теоре-
тични постижения. В сравнение с някои 
по-ранни истории на старобългарската 
литература тук е отделено място на пре-
небрегвани книжовници като поп Иере
мия, Петър Черноризец и др., а от по-
общите въпроси - на по-слабо разработ-
ваните проблеми на жанровете и жанро-
вите особености на творбите през Сред-
новековието, спецификата при оформле-
нието на старобългарската ръкописна 
книга и др. В това изследване литератур-
ните явления са поставени в контекста 
на културно-историческите процеси. Ред 
очерци са разработени въз основа на 
самостоятелни проучвания на авторката. 
Книгата се превръща в предпочитано 
учебно помагало за студентите по бъл
гарска и славянска филология, както и 
по балканистика. 

Съществен е приносът на Д. Петканова 
в популяризирането на старобългарската 
литература и в превод на съвременен 
български и на немски език. Тя е сред 
съставителите на Христоматия по ста
робългарска литература, преиздавана 
многократно за нуждите на висшите 
учебни заведения. На нея се дължи 
съставителството и коментарът на кни
гата "Quellen reinen Wassers. Eine Antho-
logie bulgarisher mittelalterlicher Literatur" 
(Berlin, 1979), която пред ставя първата 
антология на старобългарската литера
тура, отпечатана на немски език. Излиш-
но е да се споменава огромното значение 
на антологията за читателите в немско-
говорещите страни, за конто това е пръв 
допир с българския влог в средновеков
ната европейска култура. 

В началото на деветдесетте години се 
появява един значителен обобщаващ 
труд, който в кратка форма дава пред
става за цялото старобългарско книжов-
но наследство - автори, преводачи, твор-
би, жанрове, книжовни школи, термини 
и т. н. Това е първият по рода си енцик-
лопедичен речник на старобългарската 
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литература20. Общата редакция и съста-ю-

„ителството са осъществени от Д. Пет- ~" 
канова, която е и автор на редица енцик-
лопедични статии. В авторския колектив 
участват утвърдени учени-медиевисти. 
Изданието, което няма аналог в българ-
ската научна литература, предизвика ши-
оок отзвук и положителна оценка в Бъл-
гария и в чужбина. 

Продължавайки богатите традиции на 
българската медиевистична школа, твор-
ческото дело на Д. Петканова-Тотева до-
принася за щателното проучване на сред-
новековната литературна история от IX 
до XVIII в., за разработването на въпро-
си, свързани както с изворознанието и 
текстологията, така и с поетиката. Фун
даментален характер имат изследванията 
и на основни процеси от периода на пре-
хода между стара и възрожденска лите
ратура, книжнината на Българското въз-
раждане, връзките и взаимодействията 
между писмена традиция и фолклор, бъл-

гаро-гръцките книжовни отношения, 
българската литература в европейски 
контекст21 и др. 

Творческото дело на Д. Петканова и 
отрежда едно от почетните места в съв-
ременната българистика и славистика и 
поради нейната дейност като издател на 
научна и учебна литература в издателст-
во „Време" в последните години, която 
може да бъде окачествена като възрож
денска. 

Онези, конто са имали възможността 
десетилетия да се радват на нейния неиз-
черпаем творчески дух, на богатството 
от идеите и, на духовната и щедрост и 
човешката и мъдрост, не могат да не се 
възхитят и днес от нейната жизненост и 
вътрешна младост, конто сама тя обоб-
щава с израза „Сърцето не остарява". 
Пожелаваме и от сърце здраве и още дъл-
ги години вдъхновение и плодотворен 
труд. 

Vivat magistral 

Старобългарска литература. Енциклопе-
дичен речник. С, 1992. 

21 П е т к а н о в а, Д. Културни връзки на 
българите със Западна Европа през 
Средновековието (IX-XVII в.). - Старобъл
гарска литература, 15, 1984, 22-50. 
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