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мракът 
се разтваря  
в светлина
На 9 април, в пражкия театър „На Перщине“ бе пред-
ставен моноспектакълът на известната българска 
актриса Бойка Велкова „Пътят към Афродита“, със 
специалното участие на Теодосий Спасов. Събитието 
бе организирано от сдружение „Възраждане“, което 
за пореден път доказа, че има интересни идеи, воля 
и организаторски талант за тяхното осъществява-
не. Пълната театрална зала, с кокетно подредени 
масички, бе ясен знак, че подобни културни иници-
ативи са радост не само за българите, живеещи в 
Прага, но и за техните чешки приятели.

Светлините угасват и на 
екрана, в задната част 
на сцената, се появяват 
снимки – виждаме Бой-
ка Велкова – малко мо-

миченце с балетна рокличка, после 
най-известните й роли, семейни 
фотографии… След това прожектор 

осветява сцената и се появява сама-
та тя, за да започне своя монолог за 
любовта и нейните съставки, за се-
тивата, спомените и илюзиите, кои-
то я придружават в житейския й път. 
Спектакълът е създаден по романа 
на Исабел Алиенде „Афродита“, а в 
едно интервю актрисата споделя, че 
този красив и силен текст я вдъхно-
вява за създаване на театралната по-
становка. Постановка, с времетраене 
час и петнадесет минути – време, в 
което публиката откликва по разли-
чен начин на играта, а за Бойка това 
е труд – самотен, гладиаторски труд 
в името на любовта – към театъра. 
Монологът е плетеница от открове-
ния на актрисата и думи на Исабел 
Алиенде и често е трудно да се каже 
къде започват едните и къде свърш-
ват другите. В него има смях и само-
ирония, „безсрамни истини за мъ-
жете и жените“. Текстът представя 
женската гледната точка за природа-
та, за хармонията и за двете Афро-
дити – Небесната и Телесната. „Пъ-
тят към Афродита“ е пътуване към 
себе си, пътуване към смелостта да 
застанеш срещу мрака вътре в теб, 
да го осмислиш и разтвориш в свет-

Бойка Велкова – изиграла бляс-
каво ролята на Десислава във филма 
„Боянският майстор“ – заслужено се 
нарежда сред водещите актриси в 
България. Завършва НАТФИЗ в класа 
на проф. Димитрина Гюрова, а по-
късно специализира в прочутия те-
атрален институт „Ли Страсбърг“ в 
Ню Йорк. Работила е в Драматичен 
театър – Русе, Драматичен театър – 
Пловдив, театър „София“, театър „Бъл-
гарска армия“, а от 2009 г. е в трупата 
на Народния театър. Бойка Велкова 
притежава забележителни качества и 
вроден аристократизъм и е сред най-
играещите актриси на театралната ни 
сцена. През 2000 и 2005 г. получава 
„Аскеер“ за водеща женска роля, но-
сител е на наградата „Икар“ на Съюза 
на артистите в България и още много 
други престижни отличия.

лина. Спектакълът се осъществява 
със специалното участие на Татяна 
Лолова, която изпълнява любовни 
стихове, на Ути Бъчваров и негови-
те готварски рецепти, на Владимир 
Карамазов. В него Бойка Велкова се 
разкрива напълно – от поклона пред 
Татяна Лолова до лицата на сина й и 
съпруга й. И докато публиката гледа 
на екрана Теодосий Спасов и слуша 
вдъхновената му изповед за любовта 
на живота му, трудно успява да раз-
бере за коя любов говори той – за 
тази към Бойка или за тази към му-
зиката. Чак когато излиза на сцената 
и кавалът заизвива трели, импрови-
зира, имитира звуци от природата, 
а Теодосий се слива с любимия си 
музикален инструмент, на зрители-
те става ясно – обичта е навсякъде 
около него – обич към съпругата, 
към семейството, към музиката, към 
хармонията… А Бойка танцува на 
сцената своята Супа на помирение-
то, защото е разбрала – животът ни 
може да бъде осмислен единствено 
чрез любовта! Така нейните две Аф-
родити – Небесната и Телесната – се 
сливат в едно – в образа на жената, 
намерила пътя към себе си! ◆

Бойка Велкова


