
З а поколението, чието детство 
и  юношество е  преминало 

през 70-те, 80-те и 90-те години на 
миналия век, актрисата Надя То-
дорова ще остане завинаги в  спо-
мените като „Голямата актриса на 
малките роли“ (както сполучливо 
бе наречена в биографичните фил-
ми за нея на БНТ и ТВ „Европа“).

Многобройни са филмите, 
любими на няколко генерации, 
в които участва актрисата. Ролите 
й  обикновено не са от главните, 
но всяко нейно появяване в кадър 
предизвиква искрения възторг на 
зрителя – просто няма как да оста-
не незабелязана! Независимо дали 
е  Худерова във „Войната на тара-
лежите“, Кулишева в „Двойникът“ 
или Димитрова в  „Дами канят“ 
(„Димитрова, на теб някой казвал 
ли ти е, че имаш...страшни очи?!“, 
репликата на Стефан Данаилов от 
филма), леля Надя изгражда толко-
ва жив и  наситен образ, че много 
от другите герои просто бледнеят. 
Тя играе домакини и  обикновени 
работещи жени, плете пуловери 
или се кара на дечурлигата на дво-
ра, продава в  магазин или чисти 
с  метла стълбите на училището, 
носи табла или пазарска чанта...
както и  да се появи, в  която и  да 
е сцена, зрителите очакват нейната 
импозантна фигура, погледът и ре-
плики, които никой друг не може 
да изрече по такъв начин, че да 
предизвикат вълни от смях. Роли-
те й  на Седларова в  „Опасен чар“ 
и  Чистачката във „Вчера“ бяха 
толкова ярки и  впечатляващи, че 
години наред (и досега!) се помнят 
наизуст и  се цитират и  имитират 
при среща на приятели, спомнящи 
си с любов за чудесните български 
филми. „Ще ги наредим роднина 

– милиционер, роднина – мили-
ционер!“ е  култова нейна репли-
ка от „Опасен чар“, която е  извън 
сценария, но остава във филма, 
защото дарбата на леля Надя за 
импровизации е известна на много 
режисьори и те се осланят на точ-
ната й реакция и вярно чувство за 

хумор. Партнирането й  с  покой-
ния Георги Русев в тези два филма 
(в  „Опасен чар“ той е  предприем-
чивият Седларов, а  във „Вчера“ 
– директорът Цончев) е  толкова 
успешно, така добре си подхождат 
като двойка, че много зрители ос-
тават с  погрешното впечатление, 
че те наистина са съпруг и съпруга! 

Което говори много за актьорския 
талант и  на двамата, както и  за 
големия брой „култови реплики 
и  сцени“ от филмите, в  които са 
участвали. И може би затова и лю-
бовта на зрителите към голямата 
българска актриса е  като самата 
нея – голяма, въпреки малките 

роли, жива и  естествена, без пре-
вземки и празни думи; и с 2–3 съл-
зи в крайчеца на окото ... от смях!!!

За нас е  удоволствие да пред-
ставим на читателите голямата 
българска актриса Надя Тодорова, 
която в момента живее в Прага при 
дъщеря си. 

Милка Кралчева

Надя –
незабравимата

Актрисата с Милка Кралчева, по време на интервюто.
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Как стана актриса, Надя? Как-
во беше началото?

Родителите ми, когато видяха, че 
съм устата, решиха да уча право. За-
писаха ме, изкарах първия семестър 
и като се прибрах в Асеновград, ви-
дях в центъра един огромен плакат, 
че откриват общински театър и на-
срочват изпити за артисти. Като ви-
дях – прималя ми! И без да знаят на-
шите, се явих. Приготвих монолога 
на Жулиета – който после така и не 
съм играла! Когато ми дойде редът 
– треперех, вълнувах се. Как съм го 
изиграла – не знам.

След монолога, режисьорът Тачо 
Танев ми зададе етюд: „Вървите, каз-

ва, по главната улица в центъра и из-
веднъж виждате на пътя един хубав 
диамантен пръстен. Какво бихте на-
правили?“ „Ще се наведа да го взе-
ма!“ „Как? Изиграйте движението.“ 
И  аз го изиграх. Как съм го напра-
вила – не знам, но накрая, понеже 
нямах джоб да го скрия, пъхнах го 
в деколтето и се обърнах да се огле-
дам. „Защо се огледахте?“ „Да видя 
дали някой не ме е видял!“

Когато излязоха списъците, бях на 
едно от първите места. А родителите 
ми още не знаеха! Дойде септември 
и баща ми пита няма ли да тръгвам 
за училището, а аз хъмкам... Майка 
ми прие решението ми и  ме благо-

слови в първия ден, в който отидох 
в театъра. Баща ми обаче много ми 
се сърдеше, не ми говореше много 
време. „Аз те пращам да учиш сери-
озна професия, а ти – карагьозчийка 
да станеш!“ И дълго време не дойде 
да ме види на сцената. Чак на една 
премиера, взех билети и  с  майка се 
разбрахме да го доведе. Преди пред-
ставлението погледнах през завесата 
– бяха дошли! След премиерата явно 
са го поздравявали и  омекна. При-
бирам се в къщи, те ме чакат за вече-
ря. Баща ми вика „Седни, мойто мо-
миче!“ И ми разказа една история за 
една наша роднина, Мара Чуклева, 
която направи голяма кариера като 
оперна певица. Пътуваше из цял 
свят, но по времето, за което раз-
казвам, вече беше възрастна и  заб-
равена. „Явно, каза баща ми, това ти 
е пътят, благославям те, на добър час 
и внимавай!“ Така започнах.

Хората ще те запомнят като 
филмова актриса, но ти имаш 
и много роли в театъра?

Имам. Големи, хубави, класиче-
ски роли. Но останаха там, в театъ-
ра. „Евгения Гранде“, „Снаха“. Хора-
та ме поздравяваха, харесваха ме, но 
там оставаше. А киното е магия!

Как започна да снимаш в  кино-
то?

Започнах много късно, на около 
50 годишна възраст. По това време 
работех в  театъра в  Сливен. Един 
ден минаха да правят пробни сним-
ки за някакъв филм. Попитаха ме 
дали няма да опитам. Казах им, че 
не ставам, но реших да опитам. И не 
след дълго ми се обадиха, че съм 
одобрена, да отида в  Киноцентъра! 
Аз не знам откъде е  пътят, а  те!... 
Отидох, разбира се, влязох, а вътре 
– лабиринт! Тръгна нанякъде, а  из-
лизам съвсем другаде.

Така започнах. Филмът беше 
„Трудна любов“, на Иван Андонов. 
С него се сприятелихме и не се раз-
делихме. Участвах в  много него-
ви филми. Все ме канеше. И  други 
ме канеха повече от веднъж, даже 
и  Рангел Вълчанов, който няма на-
вик да вика втори път един и  същ 
артист, и  той ме покани пак. Пър-
вият път му казах „Дай да свършва-
ме, ти повече и без това няма да ме 
извикаш!“ „Защо?“ „Ами така ти се 
носи славата!“ Но той ме извика...
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После се заредиха доста филми. 
Имаше артисти, които отказваха 
роли, но аз – не. Където ме поканят 
– отивах. Макар и  малка роля, ва-
жното е да се запомни. Така правех, 
че да се запомни! Сигурно затова ме 
кръстиха „голямата актриса на мал-
ки роли!“

Когато дойде предложението за 
ролята в  „Дами канят“, със Стефан 
Данаилов, си казах: няма да се от-
казваш, ще играеш любовница, друг 
път такава роля няма да ти се случи! 
Голяма част от филма се снимаше 
в Асеновград. А момичетата в града, 
като ме гледаха как го меря с  педи 
и го прегръщам – завиждаха! „Дру-
гарко Тодорова, викат, дайте, ние ще 
го премерим!“

Ти си от Асеновград и  базата 
ти остана там?

Свързано беше с майка ми. Кога-
то работех в  театъра в  Сливен – тя 
се разболя и напуснах театъра, за да 
се грижа за нея. Всички ме съветва-
ха да не го правя, да я  изпратя ня-
къде да я гледат. И аз мислех, че ще 
си проваля кариерата, но ми беше 
майка и реших, че трябва да изпъл-
ня синовния си дълг. Както казва 
Евангелието: „Почитай майка си 
и баща си, ако искаш да ти е добре 
и  да живееш дълго.“ И  така базата 
остана в  Асеновград. Но кариерата 
ми не свърши, продължиха да ме 
търсят. А  по празниците – все мои 
представления слагаха, защото бяха 
комедии – и то добри! Съпругът ми 
ме чакаше да свърша и се прибирах-
ме заедно, а Тонито с баба й ни по-
срещаха в къщи.

Разбираше ли се с колегите си – 
филмовите ти партньори?

Винаги наблюдавах как работят 
и се стараех да се наглася. Предраз-
полагах ги, за да се чувстваме всич-
ки добре.

Спомням си вечерите по време 
на снимките на „Дами канят“, в Асе-
новград. Съпругът ми, дядо Кольо, 
правеше хубаво винце и  обичаше 
да черпи. Стефан Данаилов вечер ме 
поглеждаше и  викаше „Ще дойдем 
да пием по едно винце!“. Оттогава 
останахме приятели. Когато беше 
министър, по случай моята 80-го-
дишнина, ми изпрати поздравите-
лен адрес. Отворен човек, широка 
душа.

Много добър тандем бяхме с  Ге-
орги Русев, много добре се разби-
рахме. Седим веднъж в едно бистро, 
минава почитателка, плясва с  ръце 
и  вика: „Божеее! Любимите ми ар-
тисти! Вие наистина ли сте мъж 
и  жена?“ „Абе не сме, казвам, ама 
сме решили да се разведем и  да се 
вземем.“ Пък Георги, нали е попски 
син, целият се изчерви, „Абе, Надя, 
какви ги говориш!“

Така и с Тодор Колев. Една вечер, 
по време на снимките на „Опасен 
чар“, трябваше да замина за Перник, 
където имах представление в театъ-
ра. Бях казала на директора на про-
дукция, но часът за 
тръгване наближава 
– и  нищо. Притес-
них се. Тодор Колев 
ме видя и пита какво 
става. Така и  така – 
обясних му. „Така ли, 
казва, тогава аз ще те 
закарам с моята кола 
до Перник!“ И  за-
почна да се преобли-
ча. Идва директорът 
на продукция, пита 
какво става и  Тодор 
Колев му обяснява, 
че ще ме закара до 
Перник. А  всички 
знаем, че има още 
да се снима. Подпла-
шиха се, скокнаха 
и  дадоха служебна 
кола...

Всички помним 
емблематичната 
реплика: „Роднина 
– милиционер!“ от 
„Опасен чар“. Пи-
перливото ти чув-
ство за хумор е все-
известно. От кого 
си го наследила?

Откровено – не 
знам. Майка ми 
беше хубав, всеот-
даен човек, но вина-
ги много сериозна, 
рядко се засмиваше. 
А аз все нещо измис-
лях и  всички раз-
читаха, че ще кажа 
нещо по-пиперливо. 
Спомням си сним-
ките за филма „Гос-
подин за един ден“, 

с  Тодор Колев в  главната роля. Аз 
играех бордел-мама в публичен дом. 
Режисьорът, Николай Волев, беше 
събрал за снимките професионал-
ните проститутки от Пловдив и ми 
казва: „Оправяй се!“ Абе какво да се 
оправя, какво да им кажа? Те мен ще 
оправят... Справихме се...

Репликата от „Опасен чар“ се 
роди случайно. Докато разкадроваха 
сватбената сцена, подхвърлих на Ге-
орги Русев: „Дай да ги наредим така: 
роднина – милиционер, за да им за-
пушим устите!“ Пък от филмовия 
щаб ме чули и  викат „Хайде, Надя, 
да го снимаме това!“ „Абе вие луди 

„Дами канят“.

„Неделни мачове“.

„Вчера“.
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ли сте, как ще го снимаме?“ А Иван 
Андонов вика „Айде, бе, Надя, на 
моя отговорност!“ И  го заснехме. 
По време на премиерата бях в Пра-
га, при Тони и си казвах, че сигурно 
при монтажа са го отрязали. Когато 
се прибрах в България, в София те-
лефонирам на Иван, нямам търпе-
ние да разбера как е минала преми-
ерата. „Откъде се обаждаш?“ – пита. 
„От София, от „Славейков“.“ „Стой 
до киното, идвам!“ Дойде, влязохме 
в киното, където прожектираха фил-
ма и аз чакам момента и като дойде 
репликата – целият салон буквално 
избухна, все млади хора, ръкопляс-
каха и се смееха. „Видя ли, казва ми 
Иван, а ти не искаше да я снимаме...“

Правех си импровизации, а на тях 
им харесваха. Докато с  Рангел Въл-
чанов снимах „Любов и нежност“, по 
сценарий на Валери Петров, всеки 
ден ми даваха по един лист от сце-
нария на самата снимачна площад-
ка. „Рангеле, казвам му, дай нещо 
повече!“ И  се обърнах, погледнах 
нагоре, на едно местенце обичаше да 
седи Валери Петров и го гледам как 
ми праща въздушна целувка и казва: 
„Давай! Давай!“ Абе я...

Когато те слушам – сякаш гово-
риш за друг свят и друго време.

Друго беше. Времето беше по-
добро. Нямаше такова напреже-
ние. Работеше се тихо и  спокойно, 
в  по-приятелска атмосфера. Имаше 

приятелство и  между 
колегите. Заобичва-
хме се и  работехме. 
В  един екип нямаше 
завист, всеки си свър-
ши работата, голяма 
или малка роля. Е, 
имаше тук-таме про-
блеми, но рядко. Вед-
нъж един директор 
на продукция се беше 
подписал и  взел моя 
хонорар. Но се случ-
ваше рядко.

Като заговорих за 
времето, сещам се 
и  за днешните абиту-
риентски балове и  си 
спомням моя. Дадоха 
ни по един купон да 
си купим плат за рок-
ля. На мен ми се пад-
на един син плат. Не 
ми хареса, но нямах 

избор. Отивам при шивачката, а  тя 
казва: „От това рокля не може да из-
лезе!“ „Как така не може?“ „Ами не 
може. Блуза може.“ Е, блуза – блуза! 
Направиха ми блуза, а  полата – от 
майка ми. Имаше жоржетена рокля, 
отрязахме я, направихме я  на пли-
сета и тръгнах на бал! Беше в „Лов-
ния дом“, на Баделема. Имаше малка 
сцена и оркестър. И имахме номера 
– всеки да си търси номера и това ще 
му бъде партньорът за танци. При 
мен дойде един Крумчо. Подозирах 
го, че си е сменил номера, за да бъде 
с мен, но беше много хубаво момче 
и аз го харесах. Започнахме да тан-
цуваме, а по едно време заваля про-
ливен дъжд. Ама проливен! Докато 
се приберем – целите мокри. Блуза-
та се намокри и  стана наполовина 
толкова голяма. Майка ми ме гледа 
и  ме пита какво съм правила, къде 
съм била? Как да й обясня? На дру-
гия ден майките си разказаха и ста-
на ясно, че на кой роклята станала 
минижуп, на кой чорапите окъся-
ли... Това ми е споменът. Нито с кола 
отидохме, нито с  рокли за по пет 
хиляди, но играхме на дъжда и беше 
хубаво. Бяхме решили и да се целу-
нем двойките, но не успяхме, защото 
заваля дъждът...

Днес си в  Прага, при дъщеря си 
Тони. Харесва ли ти?

Абе как живеете тук? В 15.30 па-
лиш лампата, как може такова нещо?

Тони се усмихва и допълва думи-
те на майка си:

Както си лежи тук и  изведнъж 
чувам: „Е, не е  възможно!“ Питам 
я какво има и тя „Е, как е възможно 
да е толкова тъмно!“

Липсва ли ти киното?
Ако кажа, че не – ще излъжа. Съ-

нувам – че танцувам – пък не мога 
да ходя! И като се събудя, както е из-
разът, „краката ми отвън“. Е, докри-
вява ми понякога, няма как.

Славата липсва ли ти?
Славата е  много опасно нещо. 

Имам чувството, че когато българ-
ските артисти стигнат горното „до“, 
не знаят каква глупост да направят. 
Но така е по цял свят! Човек трябва 
да е умен. Аплодисментите и славата 
могат да заглушат съвестта.

Имаш ли любими роли?
Всяка роля така я  заобичвам, че 

ставам ревнива към всяка реплика. 
Една дума не мога да пропусна. Един 
режисьор ми беше казал: „Дай по-
бързо!“ „Я, казах му, моите три ми-
нути не си ги давам на никого! Ако 
не ги искаш – махни ролята съвсем. 
Аз ще си ги направя, пък ти ако ис-
каш!“

Понякога ме питат има ли рецепта 
как да играеш. Няма рецепта. Трябва 
да ти идва отвътре. Всичко е любов. 
Каквато и да е работа, ако я вършиш 
с любов – резултатът е сигурен. 

„Врабчето“.

„Криворазбраната цивилизация“.
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