
Рашо Рангелов

В ПОДГОТОВКА
„В Париж .... Ама ще речете, защо започвам от Париж - 

така Алеко започва гениалния си пътепис „До Чикаго и 
назад“. „Защо ли: ако бях почнал пътните си бележки от 
София, трябваше преди всичко да кажа какво значи да се 
сдобиеш в България със задграничен паспорт, а това е толкова 
не весела история ....“2

Някъде по-нататък Алеко пише, че по-преди, когато пътувал 
за Прага, Париж и т.н. властта му издавала паспорт без 
никакви формалности. Този път за Чикаго - му поискали: 
удостоверение, че е платил данъците си; че не е под съд и 
следствие; че е уредил военната си служба. От което, заключава 
Алеко: „Стамболов е превърнал България в полицейска 
държава“. Ех, Алеко, Алеко! Ела да поживееш в социализма! 
Ти нали освен демократ, си малко нещо и социалист? И ако 
бай Ганьо не бе те застрелял, щеше да станеш /по твърденията 
на нашите литературни историографи/ родния Едмондо де 
Амичис.

Първото нещо, с което трябва да се снабдиш за пътуване 
в чужбина и - о, ужас, ако това е в капиталистическа страна 
- то е разрешението на властта, по точно политическата 
милиция. Много пъти пътувах до Полша, Чехословакия, до 
СССР. Но, помня това, в 1969 година, за една екскурзия до 
Турция ме „отрязаха“. Ходих, разправях се, уж ми се извиниха, 
че е станало грешка, но от тогава до сега /нека не си кривя 
душата - дълги години боледувах/ дори и опит не направих.

2 Цит. съч. стр. 218
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Тази - 1986 година - когато твърдо установихме, че ще 
пътуваме за Гърция, подадохме си документите и зачакахме. 
Бяхме решили да водим с нас сина и снахата /хубаво щяхме 
да се натъпчем в „трабантчето‘7 и затова молбата подадена 
от мое име, се отнасяше и за тях.

Зачакахме най-важния документ - милиционерското 
разрешение. Не смеехме дори да мечтаем за предстоящото 
пътуване. „Утре ще ни отрежат“ и край на мечтите и илюзиите. 
Разочарованието щеше да бъде двойно. По едно време жена 
ми излезе по-умна.

- Я по-добре да си помечтаем за Гърция, отколкото така 
да се свиваме. Ако утре ни откажат, поне ще се радваме на 
мечтите си. Иначе нито едното, нито другото.

Вторият важен въпрос е как /с коя организация/ ще се 
осъществи това заминаване. Нашите туристически организации 
„Балкантурист“, „Орбита“, „Кооптурист“ и други организират 
такива екскурзии, но тб са така скъпи, че не всеки може да 
ги заплати, така претъпкани, че не можеш да се вредиш и 
най - важното /според нас/ не ти предлагат тази свобода 
/не казвам удобства/, която ти предоставя собствен автомобил, 
та дори и той да е „Трабант“. И ето затова твърдо бях решил 
да пътувам чрез нашия Туринг-клуб - Агенция „Шипка“. Но 
ако някой си би помислил, че това би се осъществило лесно, 
глупаво се лъже. Трябва да имаш „свой човек“ гдето ще тури 
парафа на молбата ти. Иначе да вярваш, че като „активист“ 
на Съюза на автомобилистите ще те вредят в трите - четири 
бройки, гдето ги дават на кварталните дружества, е все едно 
да вярваш в таласъми. И тъй като моята „скромна особа“ 
е деятел от „висш ранг“, лично генерал Врачев ми разписа 
молбата за пътуване.

Открих, че и тук трудно се дава това - по същество 
туристическо разрешение. Агенция „Шипка“ отпуска на 
пътуващите групи /средно/ по сто долара на човек и 90 долара 
да си купуват бензина в чужбина. Най-важното обаче е, че
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долара ти го продават по два лева /точно 1.852/, а не по четири 
лева, минимум четири, както е на „черния пазар“. А това 
значи, че нашата държава така може да те облагодетелства, 
че трябва да й разцелуваш нозете. Знайно е обаче и това, че 
нашата държава не облагодетелствува когото и да било и 
затова ние е право се почувствахме горди и щастливи, фактът, 
че закупихме валутата на половин цена, така обърка жена 
ми в нейните сметки, че до края на пътуването ни не можеше 
да се оправи.

От както се помня /пък и нали съм нещо журналист/ преди 
всяко мое пътуване дори тук в страната предварително се 
нагълтвах с една огромна информация. Първата ми работа, 
когато пристигна в който и да е български град, е да вляза 
в музея му, за да видя историята на града. Сега отивах в 
Гърция - древната Елада, страната на Платона и Аристотеля, 
на Софокла и Аристофана, както пише Алеко. Ще допълня: 
страната на фидий и Поликлет, на Мирон и Праксител.

В младите си години наред с правото, жаден за знания и 
красота се увличах по Акропола, Ерехтиона, Дискохвъргачът, 
Кариатидите. Обичах дорийската колона - с нейните спокойни 
„ехин“ и „абак“. Или нежната йониска колона, с нейните 
волути и канелюрии. Знаех още тогава за това чудо 
„Епидавъра“, най-забележителната, недостигната и досега 
акустика. Репродукциите, списанията, книгите, а по-късно и 
телевизията ми бяха дали толкова информация за Гърция, че 
я познавах /струваше ми се, че я познавам/ като никоя друга 
страна. Не бих проявил нескромността да твърдя, че познавам 
Платон или Аристотел. Бях запленен в Рим, ненадминатия 
и до сега Рим, за да уча римско право, вместо елинска 
философия.

В подготовката за предстоящото пътуване не се докоснах 
дори с мислите си до тези неща. Защо? Отегчен ли бях? 
Притиснат и смазан от живота? Или материализмът бе 
опустошил душата, направил я вече неспособна към
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възприемане на знанието и красотата. Може би всичко това, 
взето вкупом. Впрочем, имах ясна и определена цел: ще видя 
живия живот в страната Гърция. Как живее - практическия 
живот - един сходен на нас народец, мнозинството от този 
народец.

Естествено имах и желанието да си купя някои неща. Но 
какво? Всичко имах, пък и не ми трябваше. „Искайте малко, 
за да имате всичко“ - както бе казал Йоан Кръстител. Разбира 
се, най-вече исках да ям много маслини и плодове, истински 
маслини и истински плодове. Не на последно място - леблебии.

Както ще се види по-долу нито едно от тези неща не 
осъществих.

Нецеленасочените ми разговори с приятели, върнали се от 
Гърция, оформиха що годе следната представа. В Гърция 
можеш да си опънеш палатката, където щеш. Никой не ще 
ти каже нищо - ни власт, ни човек. Гърците са усмихнати, 
приветливи и спокойни хора. Автомобилното движение е 
бясно, натоварено до ен-та степен, въпреки това не стават 
катастрофи. Шофьорите са учтиви, колегиални и внимателни. 
Пазарят е много евтин. Може да се пазариш с търговеца, а 
накрая, като му покажеш колко пари имаш, дава ти стоката 
като за хаир. Колегата Гърличков, за когото ще стане дума 
по-нататък, ми бе казал, че като били в Гърция, останали 
без хляб. Поискали да си купят, но фурнаджията им казал, 
че няма. Тогава те /Гърличкови/ се обърнали към един полицай, 
който здраво натиснал хлебаря. „Хъката - мъката“, хлебарят
- собственик им дал хляба, запазен за попа на селото. И то 
не какъвто и да е хляб, а този, приготвен за нафора. „Частникът
- търговец - обобщаваше Гърличков - по-добре си планира 
производството, така че да не му остават излишъци“.

Някъде в началото на септември в дома се получи писмо 
от Агенция “Шипка“. Вътре в плика, кратко писмо - бланка 
съобщаваше: „Имате разрешение за пътуване в Гърция. 
Донесете паспортите на всички пътуващи /подчертаното мое/
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Жена ми заподскача от радост. На другия ден /лош петък/ 
тръгнах за Агенцията. Спирам се пред чиновничката на 
гишето, показвам й нейното писмо:

- Чакайте, чакайте - отвърна тя и извади едно доста тлъсто 
досие с нашите документи, - отказва се на сина Ви и снахата. 
Последната има избягали роднини зад граница.

Излязох като попарен. Как сега ще кажа на децата, че им 
е отказано пътуването.

Най-много ме ядоса чиновничката. Та колко й струваше 
да зачертае това „паспортите на всички пътуващи“ и да пише 
истината. Тъпа, бездушна и мързелива бюрокрация. И жестока!

Антоанета също овеси нос. Предстоеше ни големия въпрос: 
„Тръгваме ли ние двамата, само двамата?“

Решено - тръгваме!
Налагаше се вече да тръгна да търся конкретна, практическа 

информация. Но как и откъде?
Запознах се с курса на драхмата по официалните съобщения 

на Българска народна банка. Тя купува хиляда гръцки драхми 
за 5.80 лева, а в Агенция „Шипка“, ни ги продадоха за 11.60 
лева, т. е. двойно. Брей и тук нашата държава имала двоен 
кантар, купува за едно, а го продава за две.

Разбира се не исках и да разтръбявам за това пътуване, 
защото нищо не се знае. Злите езици могат да се съюзят и 
цялата работа да пропадне. Затова и първия човек, към когото 
се обърнах за помощ, бе към моята заместничка в работата.

- О, какви неща ще видите и ще купите - завайка се тя 
- Ще потърся адресите на старите си познати Костас и Елена 
в Серес и вие ще видите как ще ви посрещнат. Три дни няма 
да ви пуснат.

- Не, не ме интересуват твоите Костас и Елена. По добре 
кажи ми две-три гръцки думи. Как се казва „вода“, как се 
казва „хляб“.

- Неро е вода, а псуми - хляб.
- Благодаря.
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Не помислих, че в този миг ме гледа Алеко и се чуди: 
“Боже, Боже, толкова ли са примитивни днешните българи?“

До „дядо Рашовата колиба“ живее мой приятел. Та той 
имал някакъв далечен братовчед в Солун - собственик на 
магазин за мокети и тапети. Миналата година имал договор 
с „Балкантурист“. Правил мокети и щори за снек бара на 
площад „Ленин“. Жалко, че не знаел български. Говорел 
немски, защото години наред бил в Западна Германия.

Домакинята извади, пазена като реликва, рекламна 
картичка на този „Стефанос Ефтимиадис“ /демек Стефан 
Ефтимов/. Тя бе голяма колкото пощенска картичка, с плътни 
зелени ленти по средата, а с червени и черни букви пишеше 
/както предполагам/: Продавам, поставям, посреднича с 
мокети, тапети - качество превъзходно, цени конкурентни. 
Тесалоники, улица Караитики /дано произнасям името 
правилно/ № 2.

Пак се явих в Агенция „Шипка“, но този пЪт да получа 
червения си паспорт /за първи път в живота ми такъв/ и да 
платя предстоящото удоволствие да видим южната ни съседка.

Чиновничката ми направи една бърза и проста сметка: 
валута за нас двамата - 370.70 лева, валута за горивото - 
166.68 лева, такса за паспорт и визи - 136.80, комисионна на 
банката - 5.34 лева, комисионна на туристическата организация 
- 64.45 лева. Всичко 743.70 лева. Освен това платих и 39.00 
лева застраховка за автомобила, та станаха кажи ги осемстотин 
лева. Другите разходи няма да смятам.

Касиерката бръкна в касата и извади 20-доларови банкноти.
- Моля Ви се - ревнах аз. - Искам да получа една част 

в драхми. Дайте поне половината в драхми.
- Нямам. И в банката няма - каза тя, сякаш казваше 

познатото „Няма, и в склада няма“
Ами сега?
Вероятно щеше да се наложи да купим хляб, а как щях 

да дам за хляб двадесет доларова банкнота.
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Пак потърсих помощ.
- Ще те оправим бе, др. Рангелов - каза ми усмихната 

Кирилка, съпругата на партийния секретар Арсо Илиев. - 
Сега ще звънна по телефона и ще кажа да ти намерят 1000 
- 2000 драхми. Кажи къде да ти ги донесат.

- Как къде, у дома. Нека още утре дойде момчето /разбрах, 
че било момче/ да се запознаем. Пък и нещо повече може 
да науча от него.
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