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Театралният колектив на Балчик в Япония 1983 г.: /отляво надясно/: Георги Анещев, Здравка 
Банчева, Пламен Банчев, Сава Джилянов, Жоржета Джилянова, Петя Петкова, Емилия Вълкова; 
седнали: Христо Войчев, японска организаторка Веселин Романов. Фото: Личен архив 

ДНЕВНИК НА ПЕТЯ ПЕТКОВА 
ОТ ПОСЕЩЕНИЕТО НА БАЛЧИШКИЯ САМОДЕЕН ТЕАТЪР 

В ЯПОНИЯ ПРЕДИ 35 ГОДИНИ

19 септември 1983 г.
 Тръгнахме от летище 
София с Ту 154 в 17.40 
ч. След 1 час и 20 ми-
нути, кацнахме на лети-
ще Леонардо Да Винчи, 
известно като Фиуми-
чино. Отседнахме в хо-
тел „Палас” в Остия /
курортна местност на 25 
км. от Рим/. След вечеря 
направихме нощна раз-
ходка из Рим с микробус.  
Разгледахме Колизеума, 
Базиликата Сан Паоло, 
площад „Венеция”, фон-
тана „Ди Треви”, базили-
ката „Санта Мария, Сан 
Петро. Нощен Рим беше 
блестящ, с много неонови 
реклами.
 Вечерта спахме по един 
в стая и много ни беше 
страшно. Веско спа при 
Венков, защото не му се 
затваряла балконската 
врата. Не могли да наме-
рят одеалата и спали само 
с чаршафи. В стаята няма-
ло пантофи и Венков бил 
възмутен. Веско и Жоро 
ядоха спагети с италиан-
ски маниер. 
 През Рим тече река Ти-
бър. 
20 септември 1983 г.
 7 ч. сутринта дойде дру-
гар от посолството и с 
микробус  заминахме за 
летището. В момента сме 
в чакалнята с бордните 
карти в ръце. Очакваме 
да ни отведат към самолет  
Боинг 747 Джъмбо –ита-
лианска авиокомпания с 
360 места. Настанихме се 
добре и се завихме с одея-
ла. Въобще не се чувства, 
че се движи самолетът. 
Жета ми даде инструкции 
как да отида в тоалетната. 
Много е сложно. Може да 
влезеш и да си останеш 
вътре. 
 Сервираха ни чуден обяд. 
Предястие с едни зелени 
листенца и ние без малко 
да ги изядем, а те били 
от пластмаса. Месо, за-
душено с гъби и попарен 
спанак, маслини, макаро-
ни, настъргани моркови 
и салата. След обяд гле-
дахме филми, рекламни и 
игрални.

 Съкълдисахме се. Бой с 
жилетки. Д-р Анещев ни 
измери кръвното.  По –
ниско от нор Летим над 
Индия. Венков ни разказ-
ва за свещените крави и 
кьопоолу. Вечеря – сту-
дена. Желирано месо и 
желиран пастет, маслини, 
гъба, маруля. Хлябът не 
стига. Емилия прояви на-
халство и си поиска едно 
панерче. Оправдахме я, 
защото храни двама души. 
На Венков се случи разва-
лено месо и той мечтае за 
своите консерви в куфара. 
Пламен замърсява Боин-
говата обстановка. Летим 
вече 7 часа. Ще кацнем 
в Делхи. Прелитаме над 
Делхи. Огромно прос-
транство, осеяно с без-
брой разноцветни светли-
ни. Не може да се опише. 
Тече река Ганг. Веско се 
прощава мълчаливо с 
една испанка, заминава-
ща за Непал /катерачи/. 
Погребахме мечтите си 
да видим Делхи. Престой 
40 минути. Зареждане. Не 
слизаме от самолета 18 
часа.
 Следващото летище е 
Бангкок, Тайланд. Венков 
непрестанно гледа гарде-
роба, страхувайки се да не 
му откраднат югославско-
то кожено палта. Летище-
то в Делхи е малко, зато-
ва не слизаме. Екипажът 
се смени. Стюардесата 
японка ни раздаде вине-
ни цвички. Имаше бури 
и често ни караха да затя-
гаме коланите. Това беше 
най-късата ни нощ 5 часа 
и най-дългият ден.
21 септември 1983 г.
 Кацнахме в Тайланд – 
Бангкок. Слязохме на 
летището и ще престоим 
50 минути за зареждане 
на самолета. От Делхи до 
Бангкок пътувахме 3.30 ч. 
Съмва се. Въздухът е го-
рещ и влажен – 35 градуса 
+ . Залата, в която сме, има 
климатична инсталация и 
е поносимо. Часът е 4.30 
сутрешно тайландско вре-
ме,  12.30 ч. българско 
време. Изпращайки ита-
лианската група щяхме 

да закъснеем за самолета. 
Дойдоха да ни търсят. Из-
литаме за Хонг Конг, Ки-
тай. Пристигнахме за 2.45 
ч. в Хонг Конг . Слязохме 
на летището. В чакалнята 
имаше голям магазин и 
го обходихме. Върнахме 
се обратно в самолета. 
Пламен установи, че му 
липсва бутилка с кайси-
ева ракия и дигнахме па-
тардия. Звънят телефони, 
забави се излитането на 
самолета, но бутилката 
беше намерена. Групата 
се успокои. 
 Кацнахме на летище На-
рита в Токио. Получихме 
си багажа. Само на Джи-
лянов чантата беше с една 
дръжка и пристигна с 
френска компания. 
 Очакваха ни и с автобус 
се отправихме за хотел 
„Ханеда” в предградие на 
Тояна срещу летището. 
Вечеряхме в ресторанта 
на хотела и проведохме 
профсъюзно събрание 
в стаята на Банчеви. В 
отсъствието на другаря 
Костадин Станев проф-
групорга  Ж. Джилянова 
предложи той да бъде 
приет за член на профгру-
пата. Всички гласуваха 
единодушно. Последваха 
изказвания, които доказа-
ха социалната и алкохол-
на активност на членове-
те на колектива. 
 Изказването на Стефан 
Джилянов – по въпро-
са за съветската тема в 
музикалния живот, беше 
подкрепено с рецитал от 
руски романси.  Особе-
но се отличиха Джиляна, 
Станев, Анещев, Войчев. 
 По въпроса за футбола се 
изказа Пламен Банчев. 
 За настоящото и бъдещо-
то преустройство на град 
Балчик Йосиф Венков и 
другарят Станев имаха 
диспут.
22 септември 1983 г.
 Заранта закусихме.  Дой-
доха автобусите и отпъ-
тувахме за Тояма. Наста-
ниха ни в най-хубавия 
хотел „Дай-Чи”. Обядва-
хме. Пресконференция 
и връчване на подаръци. 

Вечерта – коктейл. На-
шата маса беше на лично 
място. Имаше много яде-
не и пиене. Почти всички 
официални лица, Куизу-
ми, Кларк, писателят, с 
дъщеря си, дойдоха да 
се чукнат с нас. Гейшите 
много ни харесаха и ни 
обслужваха с поклони. 
Накрая, когато събира-
ха цветята от масите, ни 
дадоха цветя на мен и 
Емилия. Игра се интер-
национално хоро и аз бях 
увлечена от нигерийците. 
Срещнахме се със съвет-
ската група. 
Един билет струва 7 до-
лара за представленията.
23 септември 1983 г.
 Заранта се успахме и 
като войници се обляк-
охме за миг. След закус-
ка ходихме с Емилия по 
магазините. Еми си купи 
грейпфрут  и ѝ подари-
ха банани. Обядвахме 
скромно и почти гладни 
отидохме  на официално-
то откриване на японския 
фестивал. Фанфари въз-
вестиха началото. Офи-
циалните лица бяха на 
сцената. Др.К.Станев – 
също. Произнесе реч Ар-
тър Кларк /САЩ/. Първи 
играха Токио-След това 
Чехословакия с пантоми-
ма, Унгария, САЩ с мю-
зикъл. 
 Вечерта проведохме съ-
ветско-българска Вечер 
на дружбата. Пяхме съ-
ветски и български  пес-
ни. Бяхме на гости на съ-
ветските другари, за да ги 
поздравим с успеха. 
 Настаниха ни в луксозен 
хотел DAI – CBI. Всеки 
ден менят бельото. Тоа-
летната, която е бижу, има 
ножче за бръснене, четка 
за зъби, сапун, гребенче, 
шапка за глава. Бай Ганьо 
ги прибра моментално и 
на другия ден пак отново 
сложиха същите неща.
24 септември 1983 г.
 От 10 ч. до 12.30 ч. стро-
иха сцена 30 японци. 
Като мравки пълзят по 
сцената. Жените в една 
гримьорна закачихме 
дрехите си по закачалки-

Плакет за лично участие  на г-жа Петя Пет-
кова във фестивала в град Тояма, Япония.                                                                         

                                                 Фото: Личен архив 

те. Утре ще ги гладим. В 
12.30 ч. събрахме целия 
персонал на сцената и 
им раздадохме скромни 
подаръци. Те бяха много 
доволни. Сцената стана 
много красива.
 Нахранихме се и си по-
чинахме. В 4 часа ще хо-
дим на 50 км. от Тояма и 
ще гледаме представле-
ния. Първата пиеса беше 
за щъркела на театър от 
Тояма.  След това Мекси-
ко представиха абсурден 
театър с пиеса на Бертолд  
Брехт.
 Много доволни останах-
ме от нигерийците. Кога-
то се прибрахме прове-
дохме кратко съвещание 
за утрешния напрегнат 
ден и си легнахме. 
  Днес Джета счупи един 
прожектор и хвърли япо-
нците в тъч. 
 Денят е дъждовен. От 
мокрите чадъри тече 
вода. Един японец стои 
пред хотела и ни подава 
найлонови торбички за 
чадърите.  Днес за пър-
ви път преводачът беше 
доволен, че бяхме точни. 
Всеки път закъснявахме. 
Представленията започ-
ват точно на време.  На-
малихме времетраенето 
на пиесата, защото нама-
ляват точките, ако е по-
дълга от 1 час. Понеже 
сцената беше заета, репе-
тирахме съкращенията на 
терасата на дъжда с чадъ-
ри. Дано утрешният ден 
ни зарадва. 
25 септември 1983 г.
 Всички сме бодри, макар 
че снощи почти всички не 
са били спокойни и не са 
спали. Възбудени сме.  Аз 
се тревожа, чехите да не 
ни направят някоя мръсо-
тия или да ни освиркват, 
защото Венков настъпил 
по крака бременна чех-
киня. В 10 часа ще бъдем 
на репетиция и от 12 часа 
играем. На добър час!
 От 12.30 до 13.30 ч. иг-
рахме пиесата. За да ус-
пеем навреме съкратихме 
част от турската сцена. 
Свършихме 5 минути по-
рано. Изказаха се Кларк 
и унгарецът, който каза 
всичко хубаво, а Кларк, 
че темпото към края е 
спаднало. Публиката ни 
посрещна с възторг. Ръ-
копляскаха много. Рад-
ваме се на успеха. Ура! 
Победа!Четири награди. 
Плачем и се целуваме. На 
сцената са Йосиф Венков, 
Жоро Анещев и Пламен 
Банчев. Никой не получи 
повече от една награди, 
само ние четири. 
 Тази вечер сме се събра-
ли с руснаците и япон-
ските преводачи. Сигур-
но ще се напият здраво, 
но има защо. Напиха се, 
сбиха се и.т.н. Японският 
преводач едва го качи-
ли на таксито. Йосиф не 
пускал Жоро да отиде да 
изпрати японската прево-
дачка, Йосиф го свил, но 
след това се сдобрили и 
си мерили кръвното. Ве-
ско сви една рускиня, а 
Войчев чака на Дежито в 
стаята. Венков след като 
се сби с Жоро, после го 
прегръщаше.

26 септември 1983 г.
 Ходихме на екскурзия 
в Тога – високо в плани-
ната. Посрещнати бяхме 
сърдечно от ръководите-
лите на селището. Пра-
вихме си снимки .Посе-
тихме една стара сграда. 
Там наблюдавахме кали-
графия и този, който ма-
цаше с четката по един 
бял лист, каза, че и те не 
разбират това, което пи-
шат. 
 Имаше подреждане на 
цветя от професор по ике-
бана. С др.Станев си на-
правихме снимки с про-
фесора. В същата сграда 
гледахме театър НО. 
Раздадоха ни пакети и ги 
ядохме на амфитеатъра. 
Аз легнах на пейката и 
спах.  Имаше симпозиум, 
но ние избягахме и се раз-
хождахме.
 Вечеряхме. Сега стя-
гаме багажа. След това 
ще ходим на прощален 
коктейл. Утре в 8.30 ч. 
заминаваме за Токио. От 
посолството ще ни заве-
дат по магазините да си 
купим нещо. Досега не 
съм похарчила стотинка. 
Коктейлът свърши. Пак 
си поиграх с приятели 
от всички страни. Раз-
менихме си подаръци 
с нигерийците,  ГФР /
Германската федератив-
на република/, японци и 
др. Венков даде подарък 
на неговата любимка от 
САЩ Кейт. Предадохме 
си багажа и си лягаме. 
Утре заранта ще пътува-
ме до летище Ханеда с 
влак и от там със самолет 
до Токио. 
 Там ще отседнем в хотел 
Гинза в центъра на Токио. 
Веско се хвали, че си е 
купил 1 кг. първо качест-
во и 1 кг. сух боб. 
27 септември 1983 г.
 Пристигнахме на лети-
ще Кумацу. Отлитаме за 
Токио. В самолета сме. 
Говорим си, че като се 
върнем, ще има разбор. 
Аз и Дежите ще даваме 

преценка на всеки. Веско 
каза каквото си дробил, 
това ще сърбаш. Какво 
ще дробиш като нямаше 
хляб.
Движим се с такси из То-
кио. В момента сме спре-
ли. Шофьорът е с бели 
обувки, бяла риза и бели 
ръкавици, облегалките с 
бели калъфи. Пристиг-
нахме в Гинза, Токио, 
хотел. Луксозен. Отво-
рих прозореца /голям зор 
беше/, лъхна ме миризма 
на сажди, дим и голям 
шум.
Вали проливен дъжд. 
Сградите около хотела 
са много високи и сиви. 
За сега не съм очарова-
на. След половин час ще 
дойде микробус от посол-
ството и ще ходим по ма-
газините. Дойде микробу-
сът и ни заведоха в един 
голям магазин. Купихме 
си някои работи. След 
това с микробуса отидо-
хме в посолството. Огнян 
Митев – шарже дафер 
ни благодари за доброто 
представяне. Др.Станев 
се изказа. След това пи-
хме уиски. Аз се запознах 
с Орлин Попиванов, на 
Веско Монев братовчеда. 
Прибрахме се в хотела и 
влязохме в стаята на Вой-
чев. Някои хора са с на-
строение. Аз се прибрах 
да спя. Утре заранта пак 
ще дойде микробусът да 
ни разходи.  
28 септември 1983 г.
Разходихме се из Токио 
и си пазарувахме. След 
обяд отлетяхме за Рим. 
Спахме в Рим. 
29 септември 1983 г.
Разгледахме Рим с ми-
кробус на БГА „Балкан”. 
Влязохме в Сикстинска-
та капела, църквата „Св.
Павел”, видяхме гроба 
на Св.Константин- Ки-
рил Философ в църква-
та „Сан Клементе” и др. 
Вечерта отпътувахме за 
София с ТУ 154. Чакаха 
ни Петко, Албена, Райни.


