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Помните ли Интер клуб - Stella Maris Club? 

           Преди години Варна имаше Интер клуб. Дали има днес такъв, не 

зная. Има Дом на моряка, но неговата дейност е различна от тази на 

тогавашния Интер клуб. Такива клубове имаше и в някогашния Съветски 

съюз. В страните на Запад от нас, те носят други имена. Но бяха и са 

създадени за моряците. Като място, където могат да се срещнат със 

себеподобни, да пийнат по нещо, да си купят каквото би им харесало и т.н. 

У нас те бяха под зоркото око на народната милиция и на службите. Най-

посещавани бяха от някои труженички, но за разлика от днешните, те 

почти всичките „снасяха“ на службите. За простосмъртните не бе 

препоръчително да ходят там. 

        За първи път посетих Интер клуб в Одеса. Беше август 1965 г. Заедно 

с моя съвипускник Гебер бяхме на стаж на пасажера „В. Коларов“. След 

като преди обеда разгледахме града с автобусите на „Интурист“, който 

обслужваше нашите пасажери – до един западни туристи, след обяд заедно 

с две от камериерките излязохме в града. Със скромните ни средства, с 

които разполагахме, можахме да вземем от Варна по една, две „кофтачки“  

(блузки - на руски жаргон) и нашите момичета щяха да ни помогнат да ги 

осребрим и да си купим някои неща. Те си имаха свои познати девушки 

(продавачките там и до днес са девушки без разлика на възрастта). 

 В момента, в който ни видяха да влизаме, нашите момичета бяха 

отведени зад щандовете и обслужването на клиентите спря. След малко те 

се върнаха, за да ни кажат каква цена дават за нашата стока и като дадохме 

съгласие, сделката стана. Първото, което научих бе, че не качеството на 

вълната и сложността на плетката се търсят тук, а колкото блузката или 

жилетката е по-шарена, то и цената й е по-висока. Сега, като имахме пари, 

можехме да си купим каквото искаме. Ние имахме възможност да си 

купим и стоки, които иначе се продаваха само под щанда. След това едно 

от момичетата ни остави, защото си имало и друга работа, а ние тримата 

отидохме до Интер клуба. Знаехме, че там по всяко време има музика, 

момичета и може да се танцува. Но се оказа, че е още рано и салонът бе 

почти празен. 

 Поръчахме бутилка шампанско, за да се отблагодарим за помощта и 

седнахме на масата на приказки. Не мина и половин час и нашата 

камериерка взе да се оглежда и да ни подканя да си тръгнем. Тогава 

забелязахме, че салонът се пълни с мъже, по-голямата част - негри. 

Сутринта с нас в Одеса от Варна пристигна съветски кораб с кубинска 



2 
 

младежка делегация. „Момчета, друго момиче в залата няма и тези няма да 

ме оставят на мира“ - бе обяснението за прибързаното тръгване. Не 

можехме да възразяваме пред истината. Очакваните срещи с местните 

девушки и желанието за танци се изпариха и ние си обрахме крушите о 

време. 

 Вечерта, докато стоях на палубата, към мен се приближи една от 

туристките, за мое съжаление - далеч и от средната възраст. По 

транслацията бяха пуснали местна радиостанция и се чуваше някаква 

естрадна песен на украински език. На френско-руски дамата се 

заинтересува на какъв език пеят. Отговорих, че е на украински. Тогава тя 

избухна: „Это не народ, это не язык“. Така се заговорихме и разбрах, че 

мамзел е полска еврейка, избягала преди войната във Франция и така 

оцеляла от геноцида. Като усети, че съм пил, тя запита какво съм пил и 

къде. Туристите пиеха основно на кораба. Като разбра, че съм пил 

шампанско и то в Интер клуба за 2,40 рубли, учудването й беше  голямо. 

„Как, да дадете 3 долара за една бутилка?!“ Курсът на рублата спрямо лева 

имаше няколко курса - търговски, в несъществуващи златни рубли, и 

туристически. По туристическия курс левът бе по-скъп от рублата. 

Изненадата й бе още по-голяма. 

          Следващото ми отиване в Интер клуб бе през лятото на 1991 г. в 

Мариупол. СССР („Союз нерушимый“, както се пееше в тогавашния им 

химн), сега бе пред разпад. Моряшките клубове бяха станали място за 

срещи и на мафиоти, и вечерите завършваха традиционно с бой между 

пияни групи. И все пак, те бяха местата, където все още можеше да си 

купиш бутилка водка, за да не ти е суха устата по време на обратния 

преход. По магазините нямаше. Бе сухият режим, наложен от Горбачов. 

Така че предпочитах да не се застоявам там излишно. Няколко години по-

късно, когато огромната страна се разпадна, и нещата малко се успокоиха, 

посетих и клуба в Бердянск. Тук можеше да се срещнеш и завържеш 

познанство с момичета или жени, които ходеха там именно с тази цел. 

Водка вече имаше навсякъде, както и бира. Но там можеше да се свържеш 

по телефона и с България. 

 Бях на кораб, който товареше синапено семе за Бангладеш, а 

мобилни връзки още нямаше. Трябваше да чакам, за да ме свържат с Варна 

(телефонните връзки тук все още бяха много сложни). Най-вероятно с цел 

възможност за следене и подслушване на телефонните разговори, дори със 

съседния град, автоматично не можеше да се свържеш. Звъниш на 
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местната централа, тя на областния град, от там към столицата на 

републиката, а тя с Москва и тогава с държавата, в която е искания номер.  

 В края на април 1993 г. с „Околчица“ бяхме в Мурманск. Въпреки 

дългите дни (изгревът бе след 02.30 ч., а залезът - около 22.30 ч.), снегът 

още бе над коленете. От местния Интер клуб ни направиха обзорна 

разходка с автобус. Водещата не скри, че след разпада на Съюза, градът е в 

криза и жителите му намаляват. Отпаднали са надбавките за Севера, 

жителите от излезлите от състава на Съюза градове са побързали да се 

върнат по родните си места и т.н. Бухтите около града бяха пълни с 

бракувани траулери и военни кораби. Вместо да ни показват паметниците 

от войната, предпочитаха да ни покажат новите промени, настъпващи в 

страната, развиващата се пазарна икономика и др. Не знам защо, но в 

Клуба не ходихме. 

          Време е да разкажа и за моряшките клубове на запад. Много от 

нашите моряци вероятно имат повече от мен какво да разкажат, но 

вероятно от скромност, не го правят. Повече ще се спра на клуба в  

Сантяго де Куба, където бях с „Околчица“ през май 1992 г. Куба бе 

изоставена от нас и от разпадналия се Съветски съюз. Тук за нас всичко бе 

евтино, стига да го имаше. Посети ни една от служителките на клуба и ни 

предложи да направим екскурзии. Желаещите не бяхме много, но се оказа, 

че се осъществи само първата. Тя беше до Сиера Маестра. 

 
Ботаническата градина – по пътя към Сиера Mаестра. Личен архив. 

 Включваше и посещение на ботаническа градина. Планината е 

мястото, от което Ф. Кастро и другарите му започват партизанската война 
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с режима на Батиста. Видяното си струваше. Ботаническата градина не бе 

голяма по площ, но имаше много цветя, непознати по нашите ширини. От 

местото в планината, където ни заведоха, се виждаше плажът Си Боней и 

Каза Бланка, мястото, където групата на Фидел слиза, за да атакува 

неуспешно казармата Монкада. В далечината се виждаше остров 

Джамайка (Ямайка), а също така и американската база Гуантанамо. А от 

клуба, както и после в Хавана, можеше да си купим кубински ром и пури, 

но последните бяха скъпи. Плащаше се в долари. 

 В Хавана, в моряшкия клуб, старпомът бе срещнал няколко руски 

войничета. Облечени в цивилни дрехи, те очакваха кораб, който да ги 

върне обратно в Родината, а от там как ще се приберат по родните места, 

бе неясно. Корабът закъсняваше, те бяха свършили парите и гладуваха. Та 

той ги доведе на кораба, за да ги нахраним. 

          Там, където няма Интер клуб, има Стелла Марис клуб. В страните с 

развито корабоплаване църквата е разбрала, че на тези мъже, които работят 

на корабите, трябва да се дава приют и утеха. И те са създали ICMA 

(International Christian Maritime Association). Нейни членове са предимно 

християнски църкви от всички разклонения на католицизма и други 

благотворителни морски сдружения, основно от Обединеното кралство , 

Германия, Дания, Норвегия, Финландия, Япония и Южна Корея, както и 

Северна Америка. Но няма нито една православна църква, която да 

членува в нея. 

 Тази доброволна международна морска асоциация си е поставила 

благородни цели като: сътрудничество и взаимопомощ на своите членове. 

В тези клубове има бар, можеш да смениш валута, да преспиш, да играеш 

дори и футбол, да танцуваш, има магазинчета за елементарни нужди 

включително и бельо, предлагат телефон и пощенски услуги, организират 

екскурзии. Пастори от тези клубове посещават всеки пристигнал кораб. 

Носят религиозни брошури, както и библии на езика на екипажа, както и 

картички и марки, като после те ги пращат по предназначение. За това и 

сега има у дома запазени картички, с които съм се обаждал, когато съм бил 

зад океана, но нямам такива от близките до нас страни – Грузия, Турция, 

Гърция, Израел. Клубове тази организация има дори в някои мюсюлмански 

и азиатски страни. 

 И до сега си пазя библията, която си взех от пастора, дошъл на 

кораба. Издание на Библейско дружество (кое, не е уточнено) с твърди 

корици и със стария правопис. Сверявал съм я с фамилната библия - 
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издание 1897 г., печатана в Цариград – всичко съвпада. Брошурите им бяха 

или за протестанти или за други секти и не ми привличаха вниманието. В 

някои от клубовете има и книги, като можеш да си вземеш безплатно, 

която пожелаеш, но е желателно и да оставиш такава. Има и книжлета, в 

които има адресите на всички клубове по целия свят, както и обяснителни 

бележки, на всички по разпространени езици. Две от тях, издание 1989 и 

1992 г. още ги пазя. Но в тях няма никакви сведения за Интер-клубове във 

Варна или в Бургас. Виж тези, които бяха към СССР и после останаха в 

Украйна и Грузия, бяха дадени. 

          Първият от тези клубове, в които ходих заедно с Барото и шефа, 

беше в Буенос Айрес. Пихме студена бира и танцувахме (който искаше, 

разбира се). Радистът, все още ерген, бе в настроение и не даде да платим, 

като реши да ни почерпи. Брат му, по това време бе на работа като офицер 

във „Фл. арсенал“. В Аржентина, където се говори испански, населението е 

смес от испански, италиански и немски заселници. Има, разбира се, още 

българи, руснаци, че дори и турци. Не липсваха момичета, но всичко бе 

прилично. Нямаше сексуални труженички, напивания и скандали. 

 Нямам намерение да описвам клубовете, където съм ходил. Те не са 

и толкова много, но не мога да не разкажа за това как ни посрещнаха в 

Стокхолм. Беше ноември 1993 г. с кораба „Петимата от РМС“. Трудно бе 

да преведем на любопитните какво означава това име, в което има и цифра 

5. Следващото пристанище бе в САЩ, та питиетата бяхме взели от Полша. 

Тук бункеровахме масло за преходите през океана. От попския клуб 

дойдоха и ни организираха екскурзии из града като едната бе в събота, а 

другата - в неделя, така че всички членове на екипажа можеха да отидат. 

Аз се паднах в неделя. Нямахме шведски крони, а и нямаше къде да 

обменим. При това имах само 100 доларови банкноти и само две пози в 

апарата. В неделя сутринта автобусът дойде в уреченото време. 

Екскурзовод и преводач, бе полякиня, женена за швед, която ни водеше 

беседата на руски. 

 В тези години всеки бе учил руски език в училище и имахме 

претенциите, че го знаем. Освен това рулевите бяха бивши морски 

офицери – щурмани, които бяха използвали правото да напуснат военния 

флот, като откажат да се деполитизират. Обиколката започна от близкия до 

нас квартал на дипломатическите представителства. Пътят към турското 

посолство бе затворен, поради демонстрации на кюрди. Минахме през 

парк, където имаше аристократи да демонстрират уменията си да яздят, 
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както и чистокръвните коне, които притежават. (Нашата новоизлюпена 

върхушка как не е възприела това, не знам). Не случайно наричат 

Стокхолм – „Северната Венеция“. Истинската още не бях видял, а 

Петербург щях да видя 13 години по-късно. 

          
Стокхолм – Северната Венеция. 

 От полякинята научихме, че всеки уважаващ себе си швед неделя 

преди обяд не излиза. А и магазините не работеха. Шведите бяха отворили 

границите си за своите съседи от бившия соц. лагер. Руските туристи ги 

заливаха с евтин долнокачествен алкохол с надпис – водка, но тези от 

Балтийските страни – с дрога. На много места се виждаха руснаци да 

предлагат своите бутилки. Домакините бяха любезни да ни покажат 

кметството и дори да влезем в залата, където се връчват нобеловите 

награди, значими сгради, както и лобното място, където е бил убит техния 

министър председател Уве Палме на излизане от киносалона. Ама така е, 

като ходят без охрана! И у нас имаше един такъв и го гръмнаха. Защо 

никой, никого от министрите не гърми сега?! Но гвоздеят на обиколката бе 

смяната на караула в кралския дворец и музея на кораба „Ваза“. 

Гвардейците съвсем нямаха гвардейски вид като ръст, дори смяната 

водеше офицер с пола. А тъпанджията на оркестъра бе малко по-висок от 

тъпана си. 

         За посещението в музея на кораба „Ваза“, ще трябва да разказвам 

дълго и най добре друг път. Разглеждаме ние запазения и консервиран 
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корпус на кораба, после влизаме в залите, където са възпроизведени едно 

към едно вътрешните помещения на кораба, както и витрините с 

намерените вещи, принадлежали на екипажа, и придружавалите ги жени и 

деца. На една от тях виждаме парчета от нарязани медни ленти. Питаме 

полякинята: „Какво е това?“ Отговорът е, че това са парите на моряците. С 

тях са плащали и в кръчмите и в магазините. И това в 17 век. А сега си 

спомнете в какво по това време са носели вода нашите моми и какво е 

имало на белите им шии. Та само един от менците е струвал за тях 

(шведите) цяло състояние. А всичката рая в изостаналата Османска 

империя са плащали в сребърни акчета и златни пендари, докато там са 

секли медните листи и са ги теглили на везни според цената. А къде сме 

сега?!!! Как се обърна палачинката! 

 
Изгледи от Клуба, където любезните домакини, след чудесната разходка, 

ни черпиха с кафе. И двете картички са закупени от Клуба. 

 За тези, които сравняват живота в другите страни според заплатите, 

ще припомня какво пише в спомените си нашият художник Н. Танев, 

посетил Швеция и правил там изложба в началото на 20-те години на 

миналия век. „Една наша диня, тук се продава на цената на една скъпа 

рокля“ (цитирам по смисъл). 

 Накрая отидохме в попския клуб, който ни организира тази чудесна 

екскурзия. Тук ни почерпиха по чаша кафе и една бисквитка. Имахме 

възможност да позвъним до близките ни и да си купим пощенски картички 
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с изглед от Стокхолм за спомен. Това беше едно от най-хубавите 

преживявания. Говорил съм с мои близки, които бяха ходили на екскурзии 

до Стокхолм, дори и такива, били там с кораб. Посещението в музея им се 

видяло скъпо, смяната на караула е само в неделя и няма как да го видят, а 

за тази прекрасна разходка ние се отблагодарихме на домакините само с 

едно БЛАГОДАРИМ! 

 

Евгени ЦЕНОВ  


