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Невероятното пътуване 

Като любител на музиката много исках да имам качествен радиограмофон. Такива се 
произвеждаха в прибалтийските републики Естония и Латвия. Рига беше известна с 
транзисторните си приемници ВЕФ, с които у нас слушахме радио „Свободна Европа“ и други 
забранени станции. Бяха пуснали нов радиограмофон – „Симфония“ – от най-високото съветско 
качество – „высший сорт“. Беше удостоен със „знак за качество“. Висока чувствителност, стерео 
грамофон, две големи мощни тонколони, покриващи всички честоти от 40 до 16000 Hz. Имаше 
един сериозен недостатък. УКВ диапазонът не отговаряше на международния стандарт, а беше 
пригоден за територията на Съветския съюз. Но в България ползвахме същия диапазон, а да се 
откачим от съветските стандарти тогава нямаше надежда. Струваше около 260 рубли. Много 
висока цена. Самолетният билет до София струваше 65 рбл, а студентската стипендия беше под 40 
рбл. Затова пък нямаше опашка, нагрузка1 и т.н. Разузнаването донесе, че в Дубна са получили два 
екземпляра и двамата с брат ми веднага купихме единия.  

Землячеството започна да се събира в малката ми стаичка. В нея, както навсякъде в 
общежитието, имаше радиоточка, фиксирана на една програма. Наричахме я клюкарче, защото 
непрекъснато бълваше стандартни съветски предавания за промиване на мозъци. Сега се отваряше 
възможност да слушаме и музика, и предавания на къси вълни и дори футболните мачове по Радио 
„София“. Но трябваше голяма антена. За ужас на „службите“, опънах една 50-метрова антена на 
покрива на университета, правилно ориентирана на юг-югозапад. Вечерно време слушах 
новините, макар и със силни смущения.  Слушах и предавания на BBC на български и руски (вече 
разрешени!). Попаднах на част от живо предаване на руски на мача Англия – България от стадиона 
Уембли с гола на Аспарухов на 11 декември 1968 г. Почнаха да идват и студентки, които бяха 
готови да се отдадат на музиката цяла нощ, но аз си имах друга работа. Предстоеше ми защита на 
дипломната работа, а този период беше неочаквано труден (вж. гл. „Дипломна работа и първа 
публикация“).  

Оказа се, че прехвалената „радиола высший клас“ е дефектна. Станциите ѝ „плуваха“. 
Постепенно се изместваха надясно по скалата, а след почивка от 1-2 дена се връщаха по местата 
си, но не съвсем. Явно имаше нестабилни елементи. Писах на завода в Рига, при мен дойде 
представителят на фирмата в Москва, гледа я, слуша я и накрая каза да я закарам за гарантиен 
заводски ремонт.  

Това беше най-чудното пътуване в живота ми.  

В България вече се произвеждаше Coca-Cola. Бях донесъл със себе си няколко бутилки да 
покажа това невиждано чудо на съветските си приятели. Някои от тях родолюбиво твърдяха, че 
квасът по-добре утолявал жаждата, при това бил по-евтин. Но тук не става дума за тях. Взех 
останалите неизпити 3 бутилки със себе си, и дори една празна. Вечерта натоварих на влака двата 
огромни кашона с радиото и тонколоните, като заплатих за наднормен багаж. На сутринта бях в 
Рига и право в завода. Дадох на отговорните лица по една бутилка кока-кола, като им обясних, че 
няма алкохол и е произведена в България, а не в Америка. Да не търсят политически елемент и 

                                                      
1 Нагрузка (допълнително натоварване) е съветски търговски термин без аналог. Когато купувате дефицитна 
стока, заедно с нея допълнително трябва да купите и някаква залежала и ненужна стока.  
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попълзновения на империализма. Радиолата беше качена веднага на поточната линия за основен 
преглед и ремонт, а аз тръгнах да търся място за нощувка. 

Имаше практика студенти от един университет да преспиват в общежития на друг, когато 
са в командировка или екскурзия. Намерих общежитието на Рижкия университет, показах си 
студентската книжка на управителката и тя ме пусна. Нямаше свободни стаи, затова ме настани в 
изолатора. Попитах за карта на града, но нямаше. След малко дойде една латвийска студентка. 
Разбрала, че съм гост на университета и търся карта и ми предложи да ме разходи из града. Приех 
с удоволствие. Много бих искал сега да си спомня всички подробности от разходката и 
обясненията на симпатичното момиче, които звучаха примерно така. „Това е бул. „Ленин“, който 
по-рано се е наричал „Сталин алее“, преди това – Хитлер щрасе, а още преди това – 
„Независимост“. На единия край на булеварда се издига паметникът на Ленин, който гледа на 
изток, а на другия край – Паметникът на Свободата, който гледа на запад.“2 Говореше спокойно, 
стимулирана от одобрителните ми усмивки. Прекарахме много приятно, пихме по едно кафе и се 
прибрахме.  

Преди да отпътувам отидох при управителката, благодарих ѝ и поисках да заплатя за 
нощувката. Поиска ми документ, и аз ѝ показах червения си български паспорт. Настана паника. 
„Ама Вие сте чужденец, какво правите тука?! Това не е място за чужденци! Какво ще стане с мене, 
ако научат?“. Опитах се да я успокоя, напразно. Беше разперила ръце да не би да докосне 
паспорта. Прибрах го и ѝ дадох студентската книжка. Тя продължи – „ако имате милост или 
някаква благодарност никога на никого не казвайте, че сте били тука. Напуснете по-бързо да не 
влезе някой!“  

Вечерта отидох на гарата. Брат ми ме беше помолил да купя и за него същия 
радиограмофон от завода. Затова се оказах с четири грамадни кашона – два за радиоапаратите и 
два за четирите големи тонколони. Отидох да платя за свръхбагаж. Отказаха ми. Трябвало да го 
напрявя поне четири часа преди тръгването на влака. Никакви молби не помагаха. Явно се 
престараваха и заяждаха. Жената зад гишето ме гледаше с расистка ненавист и „административен 
захлас“, точно според описанието на Достоевски в „Бесове“3. Качих се на влака с целия багаж и се 
оставих на волята на съдбата. Първоначално тя се появи в образа на дребна и жестока латвийка, 
която се развика и щеше да ме свали от влака, ако не беше потеглил. Но обещаваше да го направи 
на най-близката гара. Хукна да търси началника на влака.   

След това Съдбата смени образа си. На леглото срещу мен седеше дребен, симпатичен 
възрастен човек и се усмихваше. Попита ме откъде съм. Казах му, че съм българин, на което той 
отговори с „добър ден“. Не бил българин, но живеел в българско село в Молдавия. Там всички 
говорели на български. Целият вагон бил пълен с българи – връщали се от колективна екскурзия в 
Рига. Но това не беше всичко. Извади от джоба си билет. За леглото над главата ми. Бил на човек 
от групата, но той се запилял с някаква рижанка и изпуснал влака. Можел съм да използвам 

                                                      
2 Днес се нарича отново Улица на Свободата (Brīvības iela ), а паметник на Ленин няма. 
3 „Турете някое най-последно нищожество да продава едни нищо и никакви билети за влака, и това 
нищожество веднага ще реши, че има право да ви гледа като Юпитер, когато си купувате билет. 
„Ей сега ще ти покажа аз каква власт имам над тебе“... И изпада в административен захлас“. 
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леглото и да сложа там багажа. Толкова много съвпадения бяха невероятни. Не само вагон с 
българи, не само билет, но и в същото купе. Човек трябва да вярва в съдбата. 

Стюардесата пристигна заедно с началника на влака и ме посочи гнусливо с пръст. Ето го 
злостния нарушител. Началникът гледаше заканително. Очевидно екипът беше латвийски. 
Помолих ги да се успокоят и показах билетите. След това извадих паспорта си. Изведнаж тонът се 
смени. Защо не съм казал по-рано. Ами как да кажа, като стюардесата не искала да ме чуе. След 
това минах в настъпление. Усмихнах се и запитах за какъв са ме сметнали – за руснак или за 
евреин. Формата на носа ми и гърленото произнасяне на „р“ понякога създаваше впечатление за 
еврейски произход. Вместо отговор получих маса извинения, стюардесата няколко пъти ми носи 
много силен и сладък чай. Аз го обичах без захар, но пиех в името на дружбата между народите.  

На вратата на купето се появиха много усмихнати лица, които любопитстваха да видят 
сънародник от родината си. Обиколих всички купета, приказвах и слушах речта на Каравелов и 
Раковски, примесена със съвременни русизми. Молеха за бъгарски книги и плочи с българска 
музика. Обещах да им изпратя.  

Когато разказах тази невероятна история на българите в университета, всички се 
въодушевиха. Отидохме в българската книжарница, купихме книги, няколко плочи с Борис 
Христов, естрадна и народна музика и ги изпратихме. След много време  получих една картичка. 
Изказваха разочарованието си. Толкова съм бил изглеждал патриотичен и честен, та били 
повярвали, че наистина ще им изпратя книги и българска музика. Нямаше съмнение кой не е 
допуснал колетът да стигне до тях. Но дори да им напишех истината, писмото ми също нямаше да 
стигне до тях.   
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