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за йордан радичков
бъди невероятен!
На утрешния ден 24 октомврш, преди 

85 години в бившето малко село Кали-
маница, Берковска околия се ражда голе-
мия народопсихолог, писателят Йордан 
Радичков. Селото е премахнато заради 
построяването на язовир „Огоста”.

Основното си образование завършва в            
с. Калиманица и с. Гаганица. През 1943 
– 1944 г. учи Духовната семинария. През 
1947 г. завършва Берковската гимназия. 
След това работи във в. “Народна младеж”, 
а по-късно като редактор във в. “Вечерни 
новини”. През 1962 г. постъпва във вестник 
„Литературен фронт”. Още през 1957 г. 
печата в този вестник, но две години по-
късно издава първата си книга „Сърцето 
бие за хората”. Тя налага на читателската 
публика автор с име и възможности, който 
привлича с лиризма на разказа си и нескри-
тия интерес към народопсихологията. 

Невероятният Радичков гради разказа си 
не върху действието и случката, а върху 
настроението и чувството, предпочита 
да разказва и да се надсмива, без да се 
гневи и така създава своята изключително 
„засукана” радичкова фраза, която обикно-
вено завършва по най-необикновен начин. 
За него най-великото нещо е животът, 
пред живота сме дребни и нищожни и са-
мо творец с неговия талант може да си 
позволи признанието: „Животът е винаги 
по-строг от измислицата, пред него ние 
стоим голи като пред военна комисия”.

Няма друг писател в българската 
литература, който да извлича сполучливо 
сериозното, разумното, общочовешкото 
от вица, анекдота, от най-обикновената 
случка, дори от абсурда. Неговото твор-
чество често е подлагано на критически 
прицел, отношението към него е варирало 
между двата полюса. И все пак дори тези, 
които са го отричали са признавали необяс-
нимото обаяние на творбите му, а 11-те 
Радичкови селяни от „Опит за летене” 
прелетяха океана и успяха да внушат ня-
кои истини за живота и на американските 
зрители.

Безспорно Радичков е еретик в нашата 
литература, често пъти рушащ традицион-
ните ни представи за сюжет, композиция, 
действие, време и пространство, но той 
съгради нещо много по различно от литера-
турните канони и със сигурност Радичков 
остави своята следа върху трикракото 
столче на живота и само с две думи „Бъди 
невероятен!” определи своя девиз, който 
следваше до края на живота си…

                    милан миЛАнов

да си спомним

Йордан Радичков кумува на своя братовчед 
Веселин - 30 май 1963 г.Изглед от село Калиманица 23 януари 1964 г.

Второ отделение в училището в Калиманица При вековния дъб, с.Калиманица
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йордан радичков в берковица на 24.09.1986 г.
Още от предната 

година известния 
х у дожник  Борис 
Димовски направи 
проект и се захвана 
с стенописването 
на Ловния дом по 
сюжети от творче-
ството на Йордан 
Радичков. Радичков 
бе гледал проекта, 
а Милан Миланов 
организира реализаци-
ята му. И работата 
бе на привършване, 
но  властта взе 
дома от Музейния 
комплекс и го даде 
на Наркооп. Иван 
Младенов – предсе-
дател на коопера-
цията каза, че тези 

шаренийки му не 
трябват и наредил 
на своите работ-
ници да ги изтър-
жат от стените. 
Радичков пристигна 
в Берковица да се 
види с приятели 
и  д а  п о г л е д н е 
стенописите. Ръко-
водството на гра-
да плаува и прави 
всичко, за да отклони 
Радичков от наме-
рението му, като 
го заблуждават, че 
още не е завършена 
работата, че там 
горе е много прахо-
ляк и започват запоз-
наването му с града. 
По-късно той разбра 
истината…

Проект на стенописите на Борис Димовски по сюжети на Радичковото творчество за Берковица
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на 7 юни 1990 г. във връзка с парламентарните избори Радичков се срещна с 
хилядите берковчани. Това е изключителен, сюблимен момент, както в неговия 
живот, така и в историята на Берковица. Гражданите слушаха с радост 
неговите мъдри думи, неговото благотворно слово и го аплодираха бурно. 

 Тази среща стана преди 25 години.

днеС рАдиЧков е ПАтрон нА берковиЦА и 
ЦентрАЛният ПЛоЩАд нА ГрАдА ноСи неГовото име.

Среща на йордан радичков с берковчани на 7 юни 1990 г.
н А  б е р к о в и Ц А

Бели снегове белеят,
бели като сто чардака.
Там, на Ком, мъгла синее
и се спуска бавно мракът.

Стара планина ни гледа,
свила вежди страховито,
а звездите – нощна стража,
пазят горското корито.

Горо ле, гора зелена,
с тия буки, бистри води!
Сякаш тука е стаена
красота за сто народи.

Време е дошло за всеки –
да отвориме сърцата,
да опазим тая прелест –
да я има пак Земята.

Днес Берковица живее
със Радичковото слово,
Вазовите песни пее
и преражда се отново!

боби мирЧев
берковица, 1 юни 2014г.
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берковското родолюбиво общество и в. “Северозападен балкан” - 
гр. берковица, ул. “Александровска” №21. Сметката им № 1010052615, 

код. 20072223 в оо гр. берковица. Председател на сдружението, 
съставител, илюстратор и редактор на вестника е милан миЛАнов, 

e-mail: Berkovitza@mail.bg, тел. /0953/ 88482, GSM: 0897 749 236 
йорданка брАтАновА, зам.-председател GSM: 0888 364 510

Почит към йордан радичков 

Паметника на Йордан Радичков до двореца в София бе открит на 14 ноември 2007 г.

Откриване паметника на Йордан 
Радичков в Монтана на 18 ноември 2008г.

о б я в А
берковСкото родоЛюбиво 

обЩеСтво СъвмеСтно 
СъС СдруЖение “тенеЦ” 

-   Гр. монтАнА и 
нАЦионАЛното СдруЖение 
“ПриятеЛите нА рАдиЧков” 
уреЖдАт трАдиЦионнАтА 
СреЩА С худоЖеСтвено 

творЧеСкАтА 
интеЛиГенЦия и 

земЛяЦите от обЛАСт 
монтАнА в бившето СеЛо 
кАЛимАниЦА По СЛуЧАй 
85 - ГодишнинАтА 
от роЖдението нА 

ПиСАтеЛя 
йордАн рАдиЧков 

в ЛитерАтурно -музикАЛнАтА ЧАСт Ще 
уЧАСтвАт изПъЛнитеЛи от София, монтАнА, 

ЧиПровЦи, берковиЦА, беЛимеЛ, Г. Геново, С. 
ЖеЛезнА и биСтриЛиЦА и ГруПАтА зА нАродни 

ПеСни „зЛАтиЦА” от С. ГАГАниЦА и др.
мяСто При СтАрия дъб нА 

24 октомври 2014 Г. Преди обяд


