
                                                                           ОБЩЕСТВО                        13- 19 декември 2018 г.         5

СПОМЕНИ НА ПЕТЯ ПЕТКОВА 
ОТ ПОСЕЩЕНИЕТО НА БАЛЧИШКИЯ САМОДЕЕН ТЕАТЪР В 

ИНДИЯ ПРЕДИ 26 ГОДИНИ

27 Октомври 1992 г.
С родилни мъки , взе-
хме такси „О Кей” и 
после в 19 ч. тръгнахме 
за София. Пътуването 
беше приятно. Колегата 
ни Христо Войчев ни 
разказваше за неговия 
роден край – с.Родина, 
В.Търновско.  Стефан 
Джилянов ни пееше и 
ни занимаваше с весели 
случки.  Веско Романов 
също беше в стихията 
си. 
Пристигнахме заранта, 
рано-рано, в 4.30 на ле-
тище София. С много 
затруднения излетяхме 
за Цюрих, Швейцария. 
Алпите бяха заснежени. 
Закуската беше чудесна. 
Само режисьорът Вен-
ков беше гладен, защо-
то не яде салам. Накрая 
изяде 2 кофички кисело 
мляко с мед – нахраних-
ме го. 
В 3 часа след обяд изле-
тяхме от Цюрих за Дел-
хи. Там  трябваше да ни 
чака Синк. В самолета 
ни раздадоха слушалки, 
за да слушаме музика из 
дългия път. 
29 октомври 1992 г. 
Пристигнахме в Делхи 
в 0.20 ч. Чакаха ни гру-
па индуси. Настаниха 
ни в таксита и ни зака-
раха в хотел „ASHOKA 
PALACE”.  Капнали от 
умора, се изкъпахме и 
заспахме. 
Заранта разгледахме хо-
тела и около него. Отвън 
е много красив. Обядва-
хме в центъра на града, 
в едно барче. Пилешко 
месо с къри /нещо много 
лютиво/. 
Разходихме се по една 
търговска улица с без-
брой сергии за красиви 

гривни, огърлици, чан-
ти и сандали от естест-
вена кожа, предмети от 
сандалово дърво. Раз-
гледахме една старинна 
крепост. Индия е била 
под английско владиче-
ство 200-300 години и 
навсякъде се забелязва 
английското влияние.  
Гледахме с интерес ук-
ротител на змии.
30 октомври 1992 г.
Заранта изпихме по 
едно кафе и с автобус 
цял ден разглеждахме 
Делхи. В автобуса бя-
хме ние, швейцарската 
група и ирландската гру-
па, всички поканени на 
фестивала в Индия. Вну-
шителни са сградите на 
Парламента, Триумфал-
ната арка и др. Ходихме 
в един храм. Събухме се 
боси, а на главата си сло-
жихме забрадки. Големи 
скици бяхме. След из-
лизането си си измихме 
краката в един басейн и 
се обухме. Обядвахме в 
една закусвалня, амери-
кански образец.  След 
това разгледахме ста-
ринен Делхи. Голямото 
богатство и лукс се от-
крояват на мизерията, 
глада и нищетата. На 
всяка улица има наляга-
ли на земята деца, стари 
хора и млади. Просяци 
безброй. Митьо му при-
лошаваше  като ги гледа. 
Майки с малки деца на 
гърдите, сакати, болни 
и.т.н. Прибрахме се по 
тъмно в хотела, изкъпах-
ме се и вън в  градината 
имахме другарска вече-
ринка, на шведска маса. 
Беше много весело. 
Вчера Йосиф Венков и 
Нина се скараха и има-
хме големи неприятно-

сти. Днес положението е 
по-добро, но на Пламен 
Банчев не му завиждам. 
Митьо изпи 7 уискита 
и ни развали настрое-
нието. Аз си легнах по-
рано. Нина още танцу-
ва. Утре заминаваме за 
Чандигар. Има открити 
рикши. Едните се карат 
с колелета, а другите с 
мотоциклет. Встрани са 
открити. Само отгоре 
има покрив. Безброй са. 
Войчев видя рикша, ка-
рана от човек.
31 октомври 1992 г.
С голямо закъснение 
тръгнахме за летището. 
Там чакахме да вземем 
германците и да тръг-
нем за Чандигар. Обе-
дът имаше закъснение. 
Добре, че Марияна има-
ше малко хляб и салам. 
Понахрани ни.  Жета ми 
каза под секрет нещо 
тревожно. В провинция 
Пенджап имало разми-
рици и домакините се 
страхували как ще ни 
заведат до Чандигар. На 
ирландците им съобщи-
ли от английското по-
солство. Другите също 
не знаеха, но бе много 
тревожно. Пристигнах-
ме благополучно. Не ни 
пушнаха.  Шофьорът 
караше като луд, нато-
варено движение, десен 
волан, ляво платно. 
Откриване на фестива-
ла. Вечеря. Игра и спане.

1 ноември 1992 г.
Закуска в 9.30 ч.: яйце, 
омлет, къри, юфка с 
прясно мляко, кафе. В 
10.30 ч. отвеждане към 
залата. Арабска рабо-
та. Качат се и слизат на 
сцената от страничните 
стълби. Показват се от 
ръкавите по всяко време. 
Сцената бе под всякаква 
критика. Няма много 
прожектори. Няма кула. 
Венков е бесен. 
Откриха фестивала 
Синк и кметът на града, 
който дойде с охрана и 
кортеж. Казаха няколко 
приказки и индийски 
танцов състав изнесе 
програма. Беше много 
хубава. Върнахме се. 
Обядвахме, спахме и по-
сле гледахме английско-
то представление в 17 ч., 
а на германците в 19 ч.  
Цялата зала бе обграде-
на от войници, с пушки 
бердани. Когато влизаш 
те проверяват за оръжие 
с уреди.
2 ноември 1992 г.
Закуска с омлет, хляб, 
банани, ябълки. Раз-
ходка до един много 
красив парк. Видяхме 
евкалиптово  дърво. Ан-
гличаните разказваха, че 
ароматът му възбужда 
много нежни желания и 
помисли.  Имаше стени, 
украсени с начупени чи-
нии. Групи от деца, май-
муни и други, облепени 
със счупени гривнички 
и стъкълца. Заведоха ни 
при човека, който ги е 
направил. Каза, че е пра-
вил изложби в Париж, 
Лондон и другаде. 
Видяхме изкуствено 
езеро, където се състоя 
азиатски шампионат за 

яхти. Зад езерото имаше 
язовир и зад него резер-
ват със слонове, тигри 
– тук зимуват всички 
сибирски птици. Видях 
фикус дърво, високо 5 
метра, японска роза като 
дърво.
Прибрахме се на обяд в 
хотела. Довечера ще гле-
даме надутите швейца-
рци /не обичаме Силвия 
и Джино/. Представле-
нията започват, когато си 
искат. Или чакат някой 
шеф да дойде, или кога-
то им хрумне. Скарани 
са с японската точност и 
ние започнахме по-бав-
но да вървим, по-бавно 
да вършим всичко. Кли-
матизираме се. Предста-
влението започна. Сил-
вия говори италиански, 
а Джино – английски. 
Те са от град Локарно. 
От лошо, по-лошо. Но 
те имат самочувствие. 
Заведоха ни след пред-
ставлението в градината 
на един бизнесмен. Не 
мога да опиша с думи 
красотата на тая гради-
на. Сигурно има един 
декар делена поляна, с 
красиви дървета, оки-
чени с цветни крушки. 
Индийско уиски се спу-
кахме да пием. Сирене 
на скара, риба, шишчета 
на скара. Основно ястие 
не сме яли. Всичко е на 
шведска маса.
3 ноември 1992 г.
Днес е тежък ден. Ще 
играем в 17.30 ч. Нито 
осветление е направе-
но, нито музика. Няма 
ролков касетофон. При 
записи, ядове и.т.н. На 
сцената няма чиги. Но 
въпреки всичко играхме 
много добре. След пред-
ставлението ходихме на 
вечеря в градината на 
индийски махараджа, с 
чудни фонтани и цветя. 
Много интервюта се да-
доха, вестниците писаха 
за нас, че сме играли 
най-добрия спектакъл.  
Обаче немците и швей-
царците /италианците/ 
ни гледаха с презрение. 
Хлапетия. 
Много ми е мъчно за 
Балчик. На всички им е 
мъчно. Броим дните до 
връщането. 
На премиерата присъст-
ваха двама министри. 

Те дойдоха в 18.30 ч. и 
тогава почнахме. Цялата 
зала спокойно ги изчака, 
без да роптае. 
4 ноември 1992 г.
Днес ще ходим по по-
купки и довечера – пак 
представление. Казаха, 
че закуската е от 8 до 9 
часа. В 9 часа ни казват, 
че още не е готово. Вече 
е 10 ч., още не сме тръг-
нали. Индийска работа. 
Нищо не са взели от ан-
гличаните.  Като кажат 
5 минути, това означа-
ва 30 минути. Бавни, 
бавни, да ти призлее. А 
лъжат като цигани. Оти-
дохме на пазар. Купихме 
на Петя уокмен за 400 
рупии, една жилетка за 
425 рупии. След обяд 
в 17 ч. /не се знае кога/ 
ще играем второто пред-
ставление. Ще присъст-
ват двамата министри /
присъства един/. Пред-
ставлението мин много 
по-добре от вчера. Тая 
вечер ще ходим на офи-
циална вечеря в градина.
Беше много хубаво, но 
Венков и Нина се скара-
ха и стана лошо. Венков 
още преди премиера-
та извика Пламен и му 
каза, че ако Нина е отго-
ворник, той ще си зами-
не за България. Пламен 
и Жета се съгласиха с 
него, Жета да бъде отго-
ворник.
5 ноември 1992 г.
Ще пътуваме за град Лу-
идиана,  100 км. северно 
от  Чандигар. Там ще 
играем представление 
и на другия ден уж ще 
тръгваме за Делхи. Не 
е верно. Всеки половин 
час ситуацията се про-
меняше. Ще стоим в 
този град 4 дни, където 
ще бъде закриването и 
от там на 9 ноември – 
направо на аерогарата 
в Делхи. Вече нищо не 
знаем как ще бъде. Вър-
тят ни, както си искат. 
Това не е световен фес-
тивал, само с 4 колек-
тива. Това е някаква си 
тяхна политическа игра. 
Дано се приберем живи 
и здрави. 
В 10 ч. уж тръгваме. 
Тръгнахме в 11.30 ч. 
Пристигнахме в 13.25. 
Багажът е в автобуса. 
Нахранихме се добре. 

Не беше толкова люти-
во. Отидохме на откри-
ването на програма с 
танци и песни от Индия. 
Качиха ни на сцената 
и ни окичиха венци от 
ружи /градински карам-
фили/. Сега играят гер-
манците. След това ще 
се настаняваме в хотела. 
Целият хотел е обгра-
ден от войска. На тера-
сата ни – картечница. В 
студентския театър на 
сцената имаше по 4 вой-
ника, от двете страни 
с калачници.  Свърши. 
Спряхме да оставим гер-
манците  до хотела им и 
от там продължаваме за 
нашия. Венков иска да 
си прави снимки с кър-
сердарина.
Вечерята беше при 
главния прокурор на 
Пенджап. Присъства и 
министърът на земеде-
лието, на просветата. 
Градина като затвор, с 
висока ограда и.т.н.
6 ноември 1992 г.
Днес ще играят ирлан-
дците и заминават. Гле-
дахме и швейцарците, 
и ирландците. Сега ще 
обядваме. Марияна има 
разстройство от три дни. 
Тая заран закъсахме и 
аз, Стефан и Жета, но  
да сме преяли снощи. 
Обядвахме в хотела и си 
починахме. С автобуса 
ходихме на пазар.  Це-
лият кортеж от войници 
беше с нас. Аз кривнах в 
един магазин за пулове-
ри  и един войник ведна-
га се залепи за мен. Сега 
вечеряме и ще спим за 
пръв път рано.
7 ноември 1992 г.
Днес ще играем  по обяд. 
Имаме много публика. 
След това обядвахме и 
пак на чаршията. Вечер-
та вечеряхме и легнахме 
рано.
8 ноември 1992 г.
Днес е почивен ден. 
Всички заминаха. Сами 
сме. Утре заранта, ве-
роятно, ще пътуваме 
за Делхи. Обядвахме и 
най-после продадохме с 
Джиляна по 2 бутилки 
уиски за по 250 рупии.
Починахме и отидохме 
на разходка и пазаруваме 
малко.  Парите намаля-
ха. Накупихме с Войчев 
жилетките на Лудияна.

9 ноември 1992 г.
Сутринта станахме в 5 
ч. Тръгнахме с 2 микро-
буса. Пътуването беше 
тежко. Много натова-
рено движение. Много 
катастрофи. До Делхи 
пътуваме 8 часа. Вой-
чев и Жета първи видяха 
знамето на българското 
посолство. Посрещнаха 
ни посланикът ни Румен 
Събев и подчинените му. 
Снехме багажа и се раз-
делихме с шофьорите. 
Забравих да пиша, че 
много сърдечно бяхме 
изпратени от Синк. Кор-
тежът от войници ни 
изпрати до излизане от 
щата Пенджап. Направи-
хме си снимки и се раз-
делихме сърдечно. Едно 
войниче заплака.  От по-
солството ни качиха на 
микробус, за да ни раз-
ходят из Делхи и да ни 
заведат на пазар. Йосиф 
и Марияна отидоха да 
си оправят намокрените 
билети и ние се потим и 
чакаме. Купихме си мно-
го хубави бижута, яке на 
Райни.
Отидохме у посланика, в 
дома му и ни даде скром-
на вечеря. Яйца на очи, 
което много ни хареса, 
след лютивите пилета. 
Дойдоха на летището да 
ни изпратят. 
В 2.10 ч. ще излетим за 
Цюрих. Излетяхме. По-
сланикът и жена му ни 
изпратиха. Летим към 
Цюрих. Пристигнахме 
в 6.30 ч. сутринта. Беше 
дълга нощ. Шест часа 
престой. В 12.40 изле-
тяхме за София. Лежим 
по пейките и чакаме да 
ни повикат за самолета. 
В транзит шора е много 
скъпо. 10 дървени бо-
ички струват 9 долара. 
Една лула – 160 долара. 
До София пак ще пъ-
туваме с швейцарска  
авиолиния. Паднах на 
авиолентата, обградена 
от индийски сувенири. 
Веско едва ме вдигна. В 
Цюрих температурата бе 
1 градус +. 
Пристигаме в София 
в 15.40. Времето е +15 
градуса. Дано да ме ча-
кат и всичко да е добре. 
3 ч. 30 мин е разликата в 
часовото време от Делхи 
до София.


