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ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÈ ÏÐÀÇÍÈÖÈ Â ÇËÀÒÀÐÈÖÀ
На 10 юни 2011 г. в гр. Златарица се проведоха традиционните
литературни празници и връчването на Деветата национална награда за
литературна критика „Иван Радославов и Иван Мешеков”. Жури в състав
акад. Иван Радев, проф. Симеон Янев, проф. Огнян Сапарев тази година
присъди наградата на проф. Милена Кирова.
През последните две десетилетия наградата за литературна критика
на името на Иван Радославов и Иван Мешеков се превърна в културна
институция. Получаването £ е не само въпрос на професионално признание, но и на духовен престиж.
Досегашни нейни носители са – ст. н. с. Сабина Беляева (посмъртно), проф. Никола Георгиев, проф. Светлозар Игов, проф. Иван Радев,
проф. Радосвет Коларов, проф. Михаил Неделчев, проф. Симеон Янев,
проф. Чавдар Добрев.
През 2011 г. честваме 120-годишнината от рождението на Иван
Мешеков. Във връзка с годишнината великотърновското издателство
„Веста” пусна на пазара книгата с критически есета и статии на Ив.
Мешеков „Към реалистична критика”, чието първо издание е от 1936 г.
Автори на предговора и послеслова са преподавателите от катедра „Българска литература” на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” Антония Велкова-Гайдаржиева и Димитър Михайлов.
След като председателят на журито акад. Иван Радев обяви носителя на наградата на името на Иван Радославов и Иван Мешеков тази
година, а кметът на гр. Златарица, господин Енчев, я връчи на проф. М.
Кирова, лауреатката изнесе проникновено слово за четенето и писането
в контекста на първото десетилетие на ХХI век.
Тържеството продължи с традиционната кръгла маса, в която
участваха и предходните носители на наградата и предани почитатели на
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критическото наследство на Иван Мешеков и Иван Радослав – проф.
Светлозар Игов и проф. Михаил Неделчев, а също и членове на катедра
„Българска литература” – акад. Иван Радев, проф. Анчо Калоянов, доц.
П. Стефанов, доц. Т. Моллов, доц. В. Русева, доц. Н. Димитров, доц. А.
Велкова. Водещ на кръглата маса беше д-р Д. Михайлов. Разговорът се
насочи към новото издание на Иван-Мешековата книга „Към реалистична
критика”, а именно върху: идеите на Мешеков за задачите и природата
на критическия труд като автономно поле на културата, фигурата и социалния статут на литературния критик преди и сега, Иван-Мешековия
критико-методологически плурализъм (Светлозар Игов), специфичните измерения на авторовото персоналистично мислене, различно от това
на учителя му д-р Кръстев (Михаил Неделчев), другомислието на тази
книга, чието заглавие е защитно и самосъхранително. Авторът на послеслова към новото издание Д. Михайлов находчиво определи книгата
като хамлетическа, имайки предвид последното есе в нея „Хамлетизмът като психология на бореца”, и подчерта, че „Към реалистична критика” е изключително цялостна и по някакъв начин автопортретна книга,
която може да бъде четена и ретроспективно. С това издание Ив. Мешеков
очаква новите си млади читатели.
Антония Велкова-Гайдаржиева
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