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„Един живот в пет тетрадки“ – 
истинската история 
на талантливата актриса 
Надя Тодорова

Държа в ръцете си нова книга – първата от поредицата „Любимци на 
публиката“ на издателство „Книгомания“. Вдъхвам още прясната ми-
ризма на мастило и дълго гледам корицата. Усмихната, както винаги, 
актрисата Надя Тодорова е положила ръка върху рамото на Стефан 
Данаилов, готова да се понесе във вихрен танц. Усмихвам се и аз и си 
ги представям в класическата лента „Дами канят“. Оформлението на 
книгата напомня тетрадка – също като тетрадките, в които Надя оставя 
своите разкази в първо лице, топли и човечни – неподправените спо-
мени на невероятната актриса, които прочетох на един дъх.

Премиерата на книгата 
съвпада с годишнина-
та от смъртта на Надя 
Тодорова. На 20 юни 
т.г. книгата е предста-

вена в София, в кино „Одеон“, на 
следващия ден, 21 юни, в родния й 
Асеновград, в читалище „Родолю-
бие“ и на 22 юни в Пловдив, клуб 
„Петното на Роршах“. Специално за 
премиерата, от Прага, където живее 
в момента, пристига дъщерята на 
Надя Тодорова – Антоанета Темену-
гова, която представя книгата заедно 
с Ирина Вагалинска, съставител на 
книжната творба и Ангел Бончев – 
близък приятел на Надя.

Дълго се взирам в едрия чет-
лив почерк на актрисата, посветила 
своите спомени не само на най-близ-
ките си хора, но и на нас – нейните 
почитатели, на публиката, нарекла я 
„голямата актриса на малките роли“. 
Посвещението ясно говори за едно 
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– Надя подхожда към писането с 
чувство за отговорност, със съзна-
нието, че мемоарите й ще останат за 
поколенията. Идеята за раждането 
на Надините тетрадки е на дъщеря 
й Антоанета Теменугова, която си 
дава сметка, че личността на нейната 
майка, спомените й трябва да станат 
достояние на многобройните й по-
читатели. „Мамо, преди години пак 
на Коледа, тогава и татко беше още с 
нас, помниш ли, аз ти подарих една 

тетрадка и писалка и те помолих да 
опишеш всички свои спомени, кои-
то така хубаво ми разказваше. Пък и 
книга може да излезе от това – каз-
вахме си тогава. Така и стана. Цели 
десет години ти беше прикована на 
инвалидна количка. Но ти не се пре-
деде, мамо. Намери утеха в писането. 
Това беше твоята изповед пред Бог и 
пред хората, които си обичала, оби-
чали са те и продължават да те оби-
чат. (Из „Писмо до мама“, Антоанета 

Надя Тодорова 
в „Криворазбраната цивилизация“
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Теменугова). Този кратък откъс от 
емоционалното писмо на дъщеря 
й лекичко повдига завесата и раз-
крива пред нас кое дава 
първия импулс, как Надя 
Тодорова се насочва към 
писането, но когато чита-
телят се потопи в истори-
ята, разбира, че актриса-
та не просто разказва, не 
просто си спомня, а има и 
писателски талант. 

Голяма част от първата 
тетрадка Надя посвеща-
ва на родния Асеновград, 
създавайки истинска ис-
тория на Станимака, на 
собствения си род, на свя-
то пазените традиции, на 
родовите корени и бащи-
ния дом. Където и да я от-
вежда професията, тя ви-
наги се завръща към това 
свещено място. Именно 
тук, в Асеновград, е пър-
вата й среща с театъра, а 
неговата магия я завладя-
ва завинаги. Не успява да 
завърши висше училище, 
но пък съдбата й изпраща 
неочакван подарък под 
формата на обява за наби-
ране на артисти. Следват 
първите роли, овациите 
и любовта на публиката, 
познанството й с едни от 
най-талантливите актьори 
и режисьори в България, 
задгранични турнета. При 
Надя Тодорова семейство-
то, театърът и киното вър-
вят заедно, ръка за ръка. 
Особено силно впечатле-
ние ми направи обичта и 
подкрепата, която получа-
ва от съпруга си Никола, 
за да може да се посвети 
на любимата професия. 
Не малко страници Надя 
посвещава на дъщеря си 
Тони и не крие майчината 
гордост от нейния талант 
и успехи. 

Винаги съм се радвала 
на ролите на актрисата в 
киното, чела съм и преди 
за импровизаторския й та-
лант, но, естествено, много 

по-интересно ми беше да науча за 
този оригинален дар от самата Надя: 
„Не можех да смогна да изигравам 

току-що прочетени думи и затова, 
придържайки се към текста, започ-
вах леко да импровизирам“. Така се 

раждат много култови ней-
ни реплики, сред които и: 
„Значи така решихме да ги 
подредим на масата: родни-
на – милиционер, роднина 
– милиционер…“. 

Не е възможно човек да 
не се учуди на невероятната 
скромност на актрисата, коя-
то сякаш изобщо не съзнава 
какъв талант притежава. 
Никъде в повествованието 
няма да открием самоизтък-
ване, като че ли цялата й 
личност е посветена на дру-
гите, а за себе си разказва 
така, между другото. 

С киното, театъра и се-
мейството, неусетно изми-
нават 40 години от живота 
й, лека-полека идва и ста-
ростта, а с нея и болестите. 
За това време Надя разказ-
ва в последната, пета те-
традка – с болка и тъга, със 
сила на духа и същевремен-
но с мъничко самоирония. 

Естествен завършек на 
книгата са думите на Мария 
Статулова, Георги Мама-
лев, Боряна Пунчева, Люба 
Маричкова, Ангел Бончев 
и Георги Папакочев, хора, 
имали щастието да се до-
коснат до Надиния свят, да 
работят с нея и споделящи 
запознанствата и срещите 
си с Надя Тодорова. 

Не мога да устоя на из-
кушението и ще завърша с 
нейните думи: „Поиска ми 
се да тръгна от началото на 
извървения път. Да покажа 
и голямата житейска роля, 
която изиграх. Не знам как-
во ще излезе от това мое пи-
сание. Знам само, че ще бъда 
откровена, ще разказвам без 
лъжи и измислици, с много 
обич. Ще съм истинска – та-
кава, каквато бях през це-
лия си живот, на сцената и 
на екрана“, споделя Надя в 
началото на книгата. Дали е 
успяла? – преценете сами! ◆

Надя с дъщеря си Антоанета Теменугова в Прага. 
Снимка: Георги Папакочев


