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Още един титан си отидеЕдин по един си тръгват от нас 
любимите комици от златното 
поколение български артисти – 
на 8 август си отиде човекът-ус-
мивка, любимецът на българска-
та публика, Никола Анастасов.

Майсторът на шоп-
ския хумор и уни-
версалната ирония 
преживява в по-
следните си го-

дини серия от сърдечни операции, 
получава и инсулт, отслабва драс-
тично, но продължава да играе. До 
март е звездата в спектакъла на Са-
тиричния театър „Убийство в екс-
преса“ – в него е последната му нова 
роля. След това силите лека-полека 
започват да го напускат. На 22 ап-
рил – рожденият му ден, великият 
актьор се сбогува със зрителите с 
постановката „Лека форма на тежка 
депресия“ по Станислав Стратиев. И 
слиза от сцената. Но колегите, рабо-
тили с него, и благодарната му пуб-
лика завинаги ще го помнят.

Никола Анастасов е роден на 
22 април 1932 г. в София. Преди 
да постъпи да учи актьорско май-
сторство мечтае да стане инженер. 
Кандидатства в специалност „Хид-
ромелиорации“ в Машинно-елек-
тротехническия институт, защото 
в онези години в България се стро-
ят язовири, стени, канализации, но 
късметът и бъдещето в живота му 
са били на друго място. През 1951 г. 
Никола Анастасов е приет да изуча-
ва актьорско майсторство при проф. 
Филип Филипов във Висшия инсти-
тут за театрално изкуство „Кръстьо 
Сарафов“. Влизането му във висшето 
училище става случайно. Още като 
ученик, след запъването си по време 
на рецитиране на стихотворение, той 
се заклева „никога да не излиза пред 
хората за резил“ и не го прави, дока-
то не решава какъв именно да стане. 

През 1955 г. дебютира на сцената 
на театъра във Враца, където играе 
до 1956 г. Следващата година е във 
Варненския драматичен театър. В 
Държавния сатиричен театър е от не-
говото създаване през 1957 г. Но след 
първите 3 сезона му е казано, че от 

него няма да стане добър комедиант 
и е принуден да напусне. По същото 
време е поканен да гастролира в те-
атър „Трудов фронт“ (днес „Зад ка-
нала“), където пресъздава ролята на 
гимназист, изгубил ума си „От много 
любов“ в пиесата на Климент Цачев. 
Критиката го забелязва и скоро след 
това се връща завинаги в Сатирата. 
Първата си значителна роля в Сати-
ричния театър играе през 1961 г. в 
комедията „Когато розите танцуват“ 
на Валери Петров. Емблематични са 
ролите му в спектаклите „Сако от 
велур“, „Римска баня“, „Суматоха“, 
„Рейс“, „Новото пристанище“, „Вра-
жалец“, „Кошници“. В телевизионния 
театър запомнящо е участието му в 
постановката на Българска нацио-
нална телевизия „Криворазбрана-
та цивилизация“ с режисьор Хачо 
Бояджиев по класическата пиеса на 
Добри Войников. Емблематичният 
спектакъл е въртян десетки пъти на 
малкия екран и е неизменна част от 
почти всяка празнична програма.

Играл е в над 25 филма: „Пагони-
те на дявола“, „На всеки километър“, 
„Нако, Дако и Цако“ – първият цветен 
български телевизионен сериал, „Не-
очаквана ваканция“, „Астронавтите“ 
и мн. др. „Тримата от запаса“ Нико-

ла Анастасов определя като особено 
скъп за него, тъй като по време на 
снимките преоткрива своя добър 
приятел Георги Парцалев, който ос-
вен искрящ комедиен притежава и 
дълбок драматичен талант. 

Хобито на актьора е шопският ху-
мор, с който разсмива до сълзи зри-
телите. Макар и с македонско поте-
кло, Никола Анастасов се слави като 
голям популяризатор на шопския 
хумор. Едва ли има българин, който 
поне веднъж не го е слушал да раз-
казва вицове за Нане и Вуте в теле-
визионни и радиопредавания. През 
1985 г. издава книга с вицове „Сме-
хът на шопа“.

Никола Анастасов е удостоен с 
ордените „Народна република Бълга-
рия“ втора степен през 1982 г., „Стара 
планина“ първа степен за цялостното 
му творчество и по повод 70 години 
от рождението му (2002 г.), „Златен 
век“ за особен принос в развитието и 
в популяризирането на българската 
култура (2005 г.), „Златен век“ с огър-
лие и грамота за изключителните му 
заслуги към националната ни култу-
ра през 2012 г. През март 2015 година 
получава „Икар“ за цялостен принос 
към българската театрална сцена.

Поклон!  ◆

Над 100 роли в театъра, киното и телевизията
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