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В средата на месец март 
скъп гост на Великотъріюв 
ския университет беше вид 
ният съветски славист и бъл 
гарист, докторът на филоло 
гкческите науки Юрий Кон 
стантинович Бегунов, старши 
научен сътрудник от Институ 
та за руска литература (Пуш 
кински дом) в Ленинград. 
Юрий К. Бегунов е автор 
на капитално изследване за 
творчеството на старобългар 
ския писател Презвитер Коз 
ма. Този негов труд с успех 
бе защитен като докторска 
дисертация в Единния център 
за език и литература към 
БАН — София през 1983 г. 
Предадена за печат е обшир 
на системна монография вър 
ху писателското дело на Гри 
горий Цамблак. С голям ин 
терес бяха посрещнати лек
циите му пред студентите- 
българисти и пред членовете 
на катедрата по Кирило-Мето 
диевистика.

З а  читателите на вестник 
„Н аука и труд“ Юрий Кон 
стантинович отговори на въп 
роси из областта на научни 
те му дирения.

— Какви качества според 
Вас трябва да изграж да в се 
бе си младият филолог-бълга 
рист?

— Пред» всичко бъдещият 
филолог-българист е длъжен 
непрестанно да овладява мар 
ксистко-ленинското учение и 
да бъде високосъзнателен 
строител на социалистическо 
то общество, да носи в сър 
цето си патриотизма и социа 
листическия интернационали
зъм.

Полза на отечеството си ро 
долюбивият българист ще до 
принесе с конкретните си из 
дирвания из историята на 
българския език и литерату 
ра. Заради това той е задъл



Труды -  пьт иьм науната
„Да работиш без да жалиш себе си — само тогава се по 

стига успех“

Проф. д-р Георги Данчев и
една от лекциите.

жен да бъде всестранно об 
разовая, да притежава та
лант, работоспособност, воля, 
активност и широк кръгозор. 
Необходимо е да се преодо 
ляват недостатъци като ле
ност, разпиляност, лекомис 
лие, безотговорност, безразли 
чие — те трябва да се изтръг 
нат из корен. Нужно е пое 
ледователно да се овладяват 
общите и специални знания 
по дисциплините, изучавани и 
университета, да се работи 
по 12—14 часа в денонощие. 
Да работиш без да жалиш 
себе си — само тогава се по 
стига успех!

— Юрий Константинович, 
как станахте българист?

д-р Юрий Бегунов по време на

— През 1960 година на 
научна конференция в Ленин 
град пристигна член-кореспон 
дентът на БАН Петър Дине 
ков, с когото се запознах. 
Той ми разказа за България 
и нейната литература, по-къг 
но ми изпрати научни мате 
риали, свързани с богомилст 
вото и отражението му в Ру 
сия през XI—XII век. През 
1966 г. дойдох за първи път 
в България. Тогава изнесох 
доклад относно проекта за 
издаване на „Беседа против 
богомилите“ от Презвитер 
Козма. Скоро, през 1969 г.. 
съветската академия на нау 
ките представи за печат моя 
та книга „Козма Презвитер 
в славянските литератури“.

обнародвана в София през 
1973 г. За нея бяха публику 
вани 14 положителни рецен 
зии в международния печат.

Във Вашата страна съм ид 
вал много пъти, помня особе 
но добре участието си в Лет 
ните семинари по български 
език през 1972 и 1982 година.

— Навярно при тези пъту 
вания Велико Търново заема 
особено място?

— Да, тук съм идвал че 
тири пъти и всякога съм чел 
лекции. Аз обикнах тозот кра 
сив град край бреговете на 
Янтра. Често ми се присън 
ват неговите хълмове, къщи 
те с необикновена архитекту 
ра, често си спомням за пре 
красните търновци, особено 
за моите приятели. През 1971 
г. имах доклад пред Първия 
международен симпозиум за 
Търновската книжовна школа. 
Тогава проф. Пеньо Русев 
ме насочи към делото на Гри 
горий Цамблак. Близо 15 го 
дини писах книгата „Творче 
ското наследство на Григо 
рий Цамблак. В завършен 
вид тя има 1456 машинопис 
ни страници. Григорий Цам 
блак поразява с високата си 
творческа дейност и мощ, с 
неизчерпаемата си енергия, 
предназначена за хумднистич 
ни цели. Той се възпитава в 
Евтимиевата академия цо за 
ветите на славянските апосто 
ли Кирил и Методий и техния 
идеал — да се служи на чо 
вечеството. Продължавайки 
трудовете на своя учител Ев 
тимий, Цамблак създава об 
разцови в жанрово отношение 
съчинения на ораторската 
проза, агиографията и химно 
графията, събрали в себе си 
до съвършенство Евтимиевото 
изкуство на словесното вез 
мо. Чрез Григорий Цамблак 
много народи получават клю 
човете към съкровищницата 
на българската култура.
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