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ГОРЕЩ ЯНУАРИ НА МАЛКАТА СЦЕНА 
  
С натрупването на десетилетия, през които често си в театъра, при това не само 
като „професионален зрител”, а и като аргументиращ се популяризатор 
повече, отколкото като критик, – не е за чудо случайно срещнат в трамвая 
младеж без предисловиe да ти каже точно това: „Гледайте „Януари” на сцена 47 
в НАТФИЗ. Струва си!”... 
Няма случайни срещи и неслучайно пристъпваш в салончето, където от години 
може да се наблюдава най-чист сценичен ентусиазъм. Но в този случай има 
заложено и друго – за да стигнеш до мястото си, се налага да прескочиш 
някакъв кюнец – или с ножично прекрачване, или преминавайки през самата 
сцена. Сядаш и започваш да осмисляш как така и защо сценографската печка 
твърдо гориво се е разраснала октоподно почти във всички посоки, 
обединявайки седящите места и подиума. Актьор, маскиран като 
разпоредител, те наблюдава като Радичковото „Онова нещо”, сякаш да разбере 
– дали, като си дошъл на театър, имаш способността не само да гледаш, но и да 
виждаш, и да чуваш, че и „всичко да ти говори”. Точно насред осъзнаването на 
това неодосъзнато, градусът на „Болеро” от Морис Равел се покачва към форте 
– вероятно за да ти подскаже, че точно от времената на презрения в своята 
схематичност социалистически реализъм, Радичков е за световната театралност 
това, което са  най големите в музикалния модернизъм, въпреки че с годините 
май малцина по света и у нас – което все повече е едно и също – се докосват до 
българския автор... 
Зачакваш внушителния финал на музиката, защото нещо приповдигнато ти 
подсказва, че точно от там е редно да тръгне летящият старт на 
представлението... Но си приземен максимално: „Онова нещо” влиза в друга 
роля, промърморва „Мое ли а минем?” и вдига половината от втория ред, за да 
запаше престилката си и да установим че това е стопанинът на кръчмата, в 
която ще се наддумват северозападните нашенци, сред които трябва да се 
усетим достатъчно въвлечени. Но искаме ли да сме там – сред преекспониран 
диалект, изпъстрен с псувните, които в текста на Радичковата пиеса ги няма, а 
сякаш са прескочили от някой постмодернистки опус, който май вече отдавна 
не е на мода. Долавя се само нещичко от самобитното слово, защото в случая 
„децата” (с малки изключения) май са пропуснали или претупали уроците си 
по сценична реч, както и осъзнаването, че дори когато казва монолог, мълвейки 
на себе си, актьорът трябва да бъде чут и разбран дори на последния ред. А 



когато това не се случва и за първите редове (а какво би било на голямата сцена, 
каквато пиесата заслужава), наистина говорим за професионален театрален 
проблем. Сред историите - едва изплуващи сред моментни мънкания, силещи 
се да бъдат компенсирани с кипнала в най-високи градуси разкрещяност, 
възлизаща до звукова стена, – се запомня тази за Ангел, който се направил на 
Гявол, за да излъже чумата. Клюводръвецът, тенецът, вълците (макар и осезаемо 
дървени, и натрупани като черна или сенчеста метафизична стена пред 
зрителя преди финала), звуковите виелични ефекти – всичко това  допринася 
да не забравяме особения метафизичен свят на вълшебника от Калиманица. 
Оредяването на пренаселения селски хан логично следва „надлъгването”. 
Андрешковците застават в героически пози и се горещят пред Неумолимото, а 
образът с новозаветното име Сусо накрая, вместо да се пожертва, за да спаси 
всички, остава сам и се скрива там, където преди това е била затулена Жената – 
вечно доказваща, че и когато търси по-доброто, не е Такава, че и когато се е 
подчинила, всъщност тя е отгоре. Особено внимание заслужават редките до 
единственост женски персонажи в тази драматургия. Впечатляващият порив за 
свобода и освободеност на младото тялото има и логика, но и необяснимост, 
извън гледаемостта на секундното вдъхновение. Поздравления за смелостта и 
на режисьора и на актрисата, но на родната и на всяка театрална сцена все 
повече ще и отива един друг вид убедителност, основавана както на 
оргаичността, така и на овладяната органичност. Да, публиката е спечелена, но 
дали от това печелят и бъдещите актьори? 
Та така, спектакъл с горещи моменти, с находчивост – най-вече режисьорска, 
визуална и звукова. С търсещи се актьорски гласове и присъствия. Но и 
затвърждаващ убеждението ни, че ако ще се преодолява някаква криза в 
българския театър, то ролята на Академията е първостепенна преди всичко 
като умение професионално да се произнася публична реч, като слово и като 
съвместно стоплящо замисляне, споделено между актьори и зрители. Горещ 
спектакъл, след който януарският студ е логичен както и махмурлукът след 
сгряващата течност, поемана като че насила от персонажите. Или като 
съсичане на кюнец от размахана брадва... Стоплящият и вещо направен театър 
вероятно предстои тук или пък е някъде другаде, но и осъзнаването на 
гореказани, а и на други забележки, които пропускаме, би могло да бъде малко 
постижение по един път, започнал с горещо и наистина раздвижващо сетивата 
януарско начало. 
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