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ЕГИПЕТ

БЛИЗЪК И ЗАГАДЪЧЕН

МИРА БАДЖЕВА
ЙОАНА ГЪНДОВСКА

Египет е блян за всекиго с вкус към историята, приключенията и загадките. И е от
онези задължителни места, които човек трябва да види с очите си поне веднъж в
живота. Силуетът на египетските Пирамиди е отпечатан в генетичната памет на
човечеството като на фотографска плака. Но ако продължите на юг по поречието
на Нил, още по-въздействащи гледки ще спрат дъха ви. А ако добавите към
експедицията си и изследване на Червено море с неговия пъстър подводен свят
и коралови рифове - детето във вас ще бъде истински щастливо. Защото никога
досега мечтите не са били толкова лесни за сбъдване.
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Натежалият от хилядолетна култура
Египет е обвеян от митове и легенди.
Заради огромното му археологическо наследство, тук постоянно имаш
чувството, че вървиш по страниците
на историята.
Но наред с мистичната му аура, Египет излъчва могъща и вибрираща
нова енергия. Пътят - сам по себе си
- е едно от най-големите приключения в североафриканската държава.
Защото много от чудесата му се намират дълбоко в пустинята или покрай
Нил - пръснати на стотици километри
едно от друго. И ако човек действително иска да ги види и усети, трябва
да се подготви за път: Величественият
Луксор с храма Карнак и неговия
мирис на вечност; Долината на царете
с мощта на необятното; тайнството на
Реката на живота Нил; кристално чистото и богато на живот Червено море;
романтичните залези в пустинята;
сафаритата в Сахара и първичният
живот на бедуините; хаотичният и
кипящ от живот Кайро, удивителният
Египетски музей, Пирамидите в Гиза
и, разбира се, техният верен страж Сфинксът…
Всичко това е възможно да се преживее в рамките само на една седмица в
Египет – след два часа и нещо полет
от България. Египетското приключение се намира на буквално една ръка
разстояние благодарение на директните чартърни полети, които „Емералд Травел“ организира до курорта
Хургада и Кайро. Удобството е, че те
могат да бъдат комбинирани – човек
да избере за своя крайна или начална
точка един от двата града и да не губи
време в дълги нощни преходи помежду им. Има и още един плюс – в Египет
почти през цялото време е лято. А
най-подходящи за пътуване дотам са
хладните у нас пролетни месеци март
и април, както и октомври и ноември.

Вечно лято в Хургада

Европейските туристи (най-вече германци и британци) обичат много Египет заради невероятните коралови
рифове в Червено море. Те привличат
като магнит любителите на водните
авантюри. Няма по-близък коралов
риф до България, нека напомним.
Тъй че от вас зависи дали цяла седмица просто ще се наслаждавате на
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чистите топли води, на ситния пясък и
на слънцето, без да мърдате от ризорта
си. Или ще се отдадете на вълнуващо
изследване на морския свят и обитателите му. Ако спортът и морето са ви в
кръвта, тук е вашето място – цяла една
индустрия е впрегната и работи като
машина, за да ви вдигне адреналина и
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да ви увлече в разнообразни и незабравими активности.
Никъде другаде истинската екзотика
не е толкова достъпна – защото не е
далеч, не е непосилно скъпо, а е изумително красиво. Особено, ако се гмурнете под водата или хванете вятъра.
Бихте могли да изследвате фантастич-

ния подводен живот в Червено море
по най-различни начини: с шнорхели
и акваланги, с корабчета със стъклено
дъно или с туристическа подводница.
Може да се научите да се гмуркате
надълбоко, да летите с парапланер или
да опитате за първи път кайтсърфинг.
Онези, които искат да правят последното от сутрин до вечер, разполагат с
цял хотел – „Брейкърс“. Там се хвалят,
че имат перфектен вятър 300 дни в
годината. Знаменателно е, че половината от почиващите на египетското
Червено море са стари клиенти (т.нар.
repeaters), които се завръщат отново и
отново.
Истински оазис насред Сахара е Сома
Бей - залив на живописния бряг между
Хургада и Сахага, където се намират
5-звездните ризорти на престижни
брандове като Шератон и Кемпински.
Всички те предлагат фантастично обслужване, множество отлични ресторанти, СПА центрове. Sheraton Soma Bay
Resort и Caribbean World Resort Soma Bay
са перфектен (и проверен лично) избор
за тези, които държат на безупречния
сървис и луксозните екстри. Но има и
по-бюджетни хотели в Хургада, тъй че
Египет предлага отдих на ниво, щедро
слънце и приключения в най-разнообразни варианти.

Луксор и Карнак

Луксор с прилежащите му храмове
и гробници е едно от най-удивителните места на Египет. Този град по
поречието на Нил е стъписващ сбор
от култови паметници – запечатано в
камък свидетелство за величието на
могъщата египетска цивилизация. Не
само заради внушителните градежи,
вдигнати от древните майстори, но и
заради духа на тайно познание, който
витае сред колоните и стените на гигантските храмове в Карнак, в Долината на царете или в Дейр ел-Бахри.
Площадките за жречески ритуали,
релефите с йероглифи и картуши,
папирусите с магически формули ще
ви пренесат като с машина на времето
в една толкова далечна епоха, че човешките възприятия губят ориентир
за границите.
Преди хиляди години тук се е издигала Тива - столицата на Древен Египет.
Храмът Карнак – най-големият религиозен комплекс с света – е бил посветен на Амон, главния бог на древните
египтяни. Всеки фараон достроявал
и украсявал светилището с колони,
обелиски и стенописи.
Днес за посетители е отворена само
частта, посветена на Амон Ра. След
входа на комплекса се ширва голям

двор, а после – импозантна зала, чийто
таван се крепи на 134 колони (34 са запазени до днес) с височина между 13 и
23 метра и с диаметър 3 метра. Капителите с форма на отворен папирус имат
обиколка 15 м – размери, достатъчни
да поберат 50 човека върху тях. Можеш
да стоиш с часове сред тия колони,

съзерцавайки ги, и няма да ти омръзне. Тук всеки камък, всеки йероглиф
сякаш разказва за невероятната мощ
на древната държава. История, съхранена в камък, но пълна с душа.
Храмът е свързан с кей към канал,
захранван от водите на Нил, алеята
към него е обточена със сфинксове с
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овнешки глави. По свещеното езеро разхождали с лодка по време на
празници статуята на бога. Наблизо е
скулптурата на свещения скарабей, за
който се твърди, че сбъдва желания,
ако го обиколиш 7 пъти обратно на
часовниковата стрелка.

Долината на царете

62 гробници са намерени в Долината
на царете край Луксор, от тях само 25
са идентифицирани като царски. Всяка
е с различна дължина - взависимост от
дълголетието на съответния фараон.
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Строежът им е започвал още с възкачването на престола на владетеля - докато той управлявал, тя се изграждала
и доукрасявала. Затова царувалите
най-дълго имат най-големи гробници. Първенец сред тях е „задгробният
дом“ на Рамзес II, който е начело на
Египет цели 66 години. А най-голям е
интересът към гробницата на Тутанкамон с неговата мумия вътре. Тя е
единствената, стигнала до наши дни
недокосната. Открита е от английския
археолог Хауърд Картър през 1922 г.
Той я разкопал на няколко метра от
гробницата на Рамзес IV. Вероятно
последното обиталище на момчето-фараон е спасено от разграбване, тъй
като, докато се копаело за гробницата
на Рамзес IV, свличащите се камъни
затрупали входа към гробницата на
Тутанкамон. Тя е почти миниатюрна на
фона на другите, понеже Тутанкамон
починал много млад и още е неясно
дали е бил убит или го е повалила
внезапна болест.
Долината на царете се намира на Западния бряг на Нил. Египтяните вярвали, че мъртвите живеят там, където
слънцето залязва - затова погребвали
фараоните си тук. Долината е може би
най-пустото и лишено от цветове място
на Египет, като изключим невероятни-

те изображения по стените в някои от
гробниците.

Храмът на Хатшепсут

Друг емблематичен мемориал край
Луксор е Заупокойният храм на
Хатшепсут – една от най-забележителните личности в египетската
история, единствената легитимна
жена-фараон, управлявала държавата 22 години. Тя е известна с това, че
избягва да води войни за териториално разширение, за сметка на това
предприема големи строежи – като
собствения храм в Дейр ел-Бахри
или разширението на Карнак. Религията не позволявала царуването
на жена, но Дъщерята на слънцето
(както нарекла себе си) останала на
престола, дори след като доведеният
й син Тутмос III пораснал. За да се
бори с религиозните предписания
и предразсъдъците, жената-фараон
се обличала с мъжки кралски дрехи
и символи. Храмът на Хатшепсут е
по-елегантен и свободен като стил от
всички други в Египет. Построен е по
проект на един от най-талантливите
архитекти на древността – Семут.
За него легендата разказва, че имал
любовна връзка с Хатшепсут. След
смъртта тялото му било погребано в

скалите близо до храма, където полагали останките и на други знатни
личности. Но тунелът на неговата
гробница сочел към гроба на Хатшепсут, сякаш за да се срещнат двамата в
отвъдното и любовта им да пребъде
във вечността.

61

ДЕСТИНАЦИЯ

Символът на
безсмъртието Анкх

Най-мощният символ в Египет е Анкх,
който обединява в себе си кръста като
символ на живота и кръга като символ
на вечността. Египетският кръст
олицетворява безсмъртието, защото
древните вярвали, че земният живот е
само малка част от пътя, който има да
се извърви, а Анкх е ключът, отварящ
вратата към смъртта. Затова древните
рисували този знак върху амулетите си,
украсявали с него ковчези и саркофази. Той съединявал в едно мъжкото
и женското начало (двойката богове
Озирис и Изида) и изобразявал съюза
между небесното и земното.
Днес Анкх присъства навсякъде в
Египет. Може да бъде видян по стените
на гробниците и храмове, в музеите,
по пазарите и в магазините за сувенири, откъдето може да го купите като
фигурка или да си го занесете вкъщи
изобразен на папирус.

Реката на живота
Нил и Кайро

Наричат Нил „реката на живота“.
Около 95% от населението на близо
100-милионната арабска държава живее по нейното течение, а 93% от цялата
територия на Египет е пустиня.
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Столицата Кайро е шарен и шумен, хаотичен и прашен град с 20 млн. жители.
В него съжителстват много контрасти:
импозантни исторически паметници,
мавзолеи и джамии се издигат редом
до сгради с недовършени покриви
(хитроумен начин да не се плащат
данъци); кирпичени къщи са сврени
като бедни роднини сред модерни офис
сгради и хотели-небостъргачи. Лъскави круизни кораби порят течението на
Нил, минавайки покрай бедняшки лодки-жилища. Пъстра гмеж от хора ще
видите и в подножието на единственото
оцеляло чудо на света - хилядолетните
пирамиди в Гиза.
Най-впечатляващо обаче е движението
по улиците на Кайро, което на свой ред
може да бъде обявено за чудо. По булевардите без светофари всеки сякаш
кара както си иска, пресича както си
иска - едновременно преминават коли,
автобуси, животни и хора. Предимство печели онзи, който се промуши
пръв. Всички возила са очукани и в
драскотини. Пешеходците безразборно
пресичат напряко потока. Клаксонът е
основен инструмент и най-добър приятел на шофьора, макар че в общата
какофония едва ли прави впечатление
на някого. Все пак на най-оживените
кръстовища от време на време се поя-

вяват регулировчици.
Просяци няма, но това е страната на
бакшишите. Бакшиш се иска за всичко,
за което се сетите, както и за това, което няма да ви хрумне. В Египет средната
заплата е около 200 долара и животът
на повечето хора не е лек, макар че (типично за арабските държави) страната
има много богат и образован елит. По
икономически причини египтяните все
по-рядко имат повече от една съпруга,
макар многоженството да е разрешено. Не им е по силите да се грижат за
повече от една жена, но местните се
шегуват, че в това отношение не се
различават особено от западняците просто имат няколко съпруги, вместо
да изневеряват на жените си.

Египетският музей

Един от най-смайващите и богати музеи
в света безспорно е този на централния
площад „Тахрир“ в Кайро. Сградата му е
построена през 1901 г. в неокласически
стил по проект на френския архитект
Марсел Дюнон. В Египетския музей,
открит по времето на Османската
империя, са изложени експонати от
всички периоди на древните царства.
Експозицията се състои от над 160 000
изумителни антични артефакти: мумии
и маси за балсамиране (египетските медици изваждали мозъка и вътрешностите, но оставяли сърцето), тронове
от слонова кост и абанос, саркофази
и статуи, бижута и амулети, оръжия и
предмети от бита. Изключително въздействащи са женствените скулпторни
изображения на фараона-революционер Аменхотеп IV (прекръстил се на
Ехнатон, загърбил пантеизма в името
на единния Бог, преместил държавната
столица, но останал в историята като
мъж на Нефертити).
Най-голям интерес обаче буди залата,
където е изложена посмъртната маска
на Тутанкамон, направена от злато, син
лазурит и скъпоценни камъни. Общо
1700 са предметите, открити в гробницата на момчето-фараон: талисмани,
скрити в платното, с което е увита мумията му, игри, с които се предполага,
че се е забавлявал Тутанкамон (нещо
като шах или „Не се сърди човече“),
позлатеният дървен саркофаг и четирите ковчега от ливанско кедрово
дърво, които влизат един в друг като
матрьошки.
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Пирамидите и Сфинксът

Платото Гиза се намира в западната
част на Кайро, където се издигат Пирамидите - единственото от Седемте чудеса на света, оцеляло до наши дни. Оттук
започват над 5 хил.км пясъци, които
стигат чак до другия край на Африка.

От всички пирамиди в Гиза най-голяма е Хеопсовата - истински шедьовър
на строителството. Висока близо 140
метра, тя е построена от 2,3 млн. каменни блока, между 2 и 50 тона всеки. На
живо изглежда още по-внушителна и
в подножието й се чувстваш объркан и

някак нищожен.
Вляво от нея са трите малки женски
пирамиди. За да се спуснете в някоя от
тях, трябва най-напред да се промушите
през висок 1,20 м вход. От него към недрата на земята се спуска също толкова
висок тунел. Наклонът е остър и дъските с напречни летви по пода играят
ролята на стъпала, за да не се пързаляте. Постепенно галерията се стеснява
още повече, скоро изчезва светлината
от входа... Усещането е сякаш наистина
се спускаш в отвъдното, превит на две.
В индийска нишка хората се нижат
надолу, докато стигнат желязна стълба,
по която се смъкват в празна каменна
камера. Кратък (поради липсата на
кислород) момент за снимки и, хайде
обратно нагоре!
Под пирамидите е Сфинксът – огром
на статуя с човешка глава и тяло на
лъв, полегнала сякаш на пост да пази
погребаните фараони. Всички пирамиди са ограбени още в древността.
Единствената оцеляла гробница е тази
на Тутанкамон от Долината на царете,
чиито съкровища се пазят в Националния музей на Кайро.

Сахара, сафари и бедуини

Връщаме се пак в Хургада, където
ни очаква сафари в Сахара - едно от
най-паметните преживявания по време
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на това пътешествие. Местни гидове ни
откарват с джип на километри навътре
в пустинята. Валид, нашият водач в
приключението, е изключително сладкодумен, говори свободно английски
и руски. Отсядаме в нещо като базов
лагер насред пясъците, слънцето прижуря, а ние увиваме главите и лицата си
с шалове, слагаме специални очила срещу прахта, нахлузваме каски... После
яхаме АТВ-та и „спайдери“ и порим с тях
пясъците на Сахара. Сърцати момчета
помагат на новобранците - ако някой
не се справя или ако изостане. Няма
спор: карането през неравната пустиня
вдига яко адреналина. В същото време
е приятно-авантюристично.
После, сякаш за успокояване на пулса,
навлизаме още по-навътре в Сахара,
пътуваме сред красиви каменисти планини и стигаме до селище на бедуини.
Дечурлига играят наоколо, на метри от
тях жени с покрити лица (най-вероятно
майките им) очакват туристите, за да ги
разходят на камили. И ние изпробваме какво е да се възкачиш на удобния
гръб на пустинните животни. Опитваме
плоския царевичен хляб, който момиче
и баба му пекат на огън под тръстиков
навес. Черпят ни с бедуински чай от
каркаде, докато Валид ни разказва за

живота на номадите – как си избират
жена, например. Имало тарифа: за
най-красивите девойки се плащало с
15 камили, а за най-невзрачните и една
коза била достатъчна. Женихът обаче
не бил допускан да види бъдещата си
съпруга предварително, та изпращал
като съгледвач майка си.
На тръгване запечатваме в сърцата
си кратките мигове, докато слънцето
залязва и обагря пясъчните гънки и
скали с червени отблясъци. Тогава

сякаш дивото става още по-диво, а
пустотата по-близка, дори романтична. И не ти се иска да свършва. Но
дори приключението „Египет“ си има
край. И все пак винаги можеш да го
изживееш пак.

Оферти и дати за чартърите до Египет (Хургада и
Кайро) ще намерите на www.emeraldbg.com
или на телефон 07001 43 43.

