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ПРЕДГОВОР 
Записките, които са пред вас, са плод на пътувания по света през 

последните 18 години. Подбрал съм преди всичко епизоди от 
пътешествията ми в екзотични страни от няколко континента – Америка, 
Азия, Африка и Австралия. Може би защото имам слабост повече към тях, 
отколкото към страните от добрата стара Европа. Тези записки показват 
държавите такива, каквито съм ги заварил тогава – преди 4-5, 10 или повече 
години. Така че това е нещо като тяхна моментна снимка. 

Това не са чисти пътеписи – в тях има голяма доза от жанра на 
журналистическия репортаж. И логично, след като години наред съм 
работил като репортер във всекидневник. Този хибрид, пътеписът-
репортаж, обикновено следва сценария на туристическата програма, която 
сме разработвали с колегите от нашата компания БОЯНА-МГ и 
партньорските ни фирми от чужбина. По тези програми сме водили малки 
или по-големи групи български туристи, пътувал съм и индивидуално с 
моето семейство (жена ми и двете ни дъщери Гери и Марги). Затова често 
материалите започват с обичайното посрещане на летището и трансфера до 
хотела, а по пътя до него се формират и първите впечатления от съответната 
дестинация. Почти навсякъде присъстват и местните гидове, това са хората, 
които отварят сетивата ни за тяхната родна страна. Без техните разкази и 
легенди (макар и понякога на ръба на достоверността!) няма как да я 
опознаем в детайли. Информацията от Интернет и пътеводителите не е 
достатъчна. 

Снимките са автентични, като почти всички от тях са “семейно 
производство”; много малка част са дело на колеги (Николай Христов, 
Владо Стамболски) от нашата компания или на клиенти, пътували по наши 
програми. Ползвани са и няколко фотоса от Интернет. 

При разработката на програмите сме търсили най-интересните 
акценти за дадената страна, повече разнообразие – история, култура, 
икономика, природа, традиции, храна, забавления, нрави на местните хора. 
И същевременно баланс между изминатите километри и възможността за 
почивка, за да избегнем обичайната преумора от пътя, часовата разлика и 
прекомерно натоварения график на екскурзията. Смятам, че тези четива ще 
бъдат полезни както за колеги, работещи в туризма, така и интересни за 
туристите, които вече са пътували по тези места или пък се готвят за 
дългоочаквано пътешествие някъде по света. Приемам ги и като венец на 
20-годишната ни активна роля на туристическия пазар, която отпразнувахме 
подобаващо през 2016 година. 



 

 6 

Искам да изкажа специална благодарност на колежката ми от Бояна- 
МГ Мариана Евлогиева, един страхотен професионалист, която отдели 
много време и умение, заемайки се с оформлението на книгата (снимки и 
текстове) и с достъпа й до най-широка читателска аудитория. Благодаря и на 
колегата от фирмата ни Александър Иванов, който "нарисува" картите на 
континентите със страните, за които съм подготви пътеписи в книгата. За 
визията на корицата благодаря на Рекламна къща АЯ. Част от снимките, 
особено онези от тях, които сме правили в края на миналия и началото на 
новия век, а тогава нямаше цифрови апарати и си служехме с фотоленти 
вместо с флаш карти, бяха обработени и подготвени за печат от колежката 
ми Ивайла Влахова, също част от екипа на Бояна-МГ. 

 

 
Във всичките ми пътувания – с група или индивидуално, мой 

неизменен спътник е била жена ми, Мария Янкова. Надявам се, четейки 
тези редове, връщайки се в спомените, да изпита отново онова 
неповторимо удоволствие да пътуваш из непознати земи, да се докоснеш 
до богатството на нашата безкрайна, удивителна планета. 

От автора 
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САЩ – ОТ НЮ ЙОРК ДО КАЛИФОРНИЯ 
(Септември 2011 година) 

На 16 септември 2011 година потеглихме от София 12 човека. 
Пътувахме с полет на Бритиш еъруейз през Лондон и в 21:30 местно 
време, същия ден, кацнахме в Ню Йорк. Летище „Дж. Ф. Кенеди” е доста 
голямо, цели 15 минути самолетът ни рулира, докато спре. На граничния 
пункт се изискват задължително попълнени два формуляра – единият се 
нарича Формуляр 1-94, представлява бяло картонче, част от което 
остава в паспорта до напускане на САЩ. Снеха ни отпечатъци от 
пръстите на двете ръце, направиха ни и снимка на лицето анфас. 
Докато имиграционните власти обработваха документите, багажът 
ни дойде много бързо и напълно невредим. 

Посрещна ни руснак на име Сима, представител на партньорската 
ни фирма RSB (Russia Service Bureau), който ни закара с микробус в хотела. 
В България имах притеснение дали микробус ще поеме багажа на 12 
човека, но страховете ми се оказаха напразни. Имахме на разположение 
огромен Мерцедес Спринтер, такъв у нас не бях виждал – с много висока 
надстройка и багажник, който направо погълна като залък куфарите на 
цялата група. 

До хотела ни Интерконтинентал Ню Йорк Баркли 4* стигнахме за 
около 40 минути. В Ню Йорк в петък вечерта, след 23:00, автомобилният 
трафик няма покой. Беше вече достатъчно тъмно, за да имаме някакви 
първи впечатления от града освен автопотока и моста над р. Хъдзън, по 
който минахме на път за нашия район – остров Манхатън. Хотелът се 
намира именно тук и се оказа доста приличен. На рецепцията ни 
накараха да оставим по 100 долара на вечер на стая депозит за 
евентуално ползване на минибар или други услуги. В Америка така е 
прието. Стаите не са големи, но комфортни. Само леглото е 
сравнително високо и остана едва ли не жена ми да се качва на него... по 
стълбичка. 
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НЮ ЙОРК – ГОЛЯМАТА ЯБЪЛКА 
Днес е първата ни туристическа обиколка в Америка – ще разгледаме 

Ню Йорк. И ще започнем от нашия район – Манхатън. Всъщност Манхатън е 
една от петте общини, която заедно с Бруклин, Бронкс, Куинс и Стейтън 
Айлънд съставлява мегаполиса Ню Йорк. Прочутият Бруклински мост пък 
свързва Манхатън и Бруклин. По време на неговото откриване през 40-те 
години на ХІХ век със своите 1840 м е бил най-дългият висящ мост в света. 
486 метра е височината на прохода му над водите на река Ийст ривър. Негов 
конструктор е бил Джон Огъстъс Рьоблинг, който го е проектирал с 6 пъти 
по-голяма от необходимото товароносимост, което позволява на моста да 
поема в наши дни огромния автомобилен трафик. 

За този сити тур са предвидени 8 часа. Храна в пакета за това пътуване 
нямаме – много странно е, че в американските хотели в цената на 
нощувката не е включена дори закуска. В нашия хотел, а така е и почти 
навсякъде, закуската на блок маса върви около 40 долара. 

 
Символът на Америка – Статуята на свободата 

В 09:00 потегляме за обиколката на Ню Йорк. Имаме за гид много 
квалитетен руснак, изключително добре подготвен, с много широка култура 
и познания в областта на икономиката, политиката и изкуството, със силно 
чувство за хумор. Представи се с името Миша, бил е доста пъти в България и 
фактът, че е участвал в делегация на СССР за среща с един от водещите 
комунистически функционери по онова време – Цола Драгойчева, 
подсказваше, че този човек е бил в средите на съветската номенклатура. 
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Разбира се, тази подробност чак толкова не ни впечатли, по-важно беше, че 
човекът си върши работата перфектно и от него научихме много неща за 
страната на неограничените възможности. 

Ню Йорк води началото си от първата половина на ХVІІ век. През 
1614 г. тук се настаняват първите холандски заселници, които основават 
колония за търговия с кожи и я назовават Ню Амстердам. През 1624 година, 
според една легенда, холандците изкупуват Манхатън срещу стъклени 
мъниста за... 24 долара от местното индианско племе манхета или 
манахата, от което идва и името на острова. Недалеч от нюйоркското 
пристанище има паметник, над който се веят три знамена – на САЩ, на 
града и на щата Ню Йорк. На този паметник е издялан барелеф, на който е 
изобразена сделката на холандците с местните индианци. Фигурите на 
белия човек и неговия червенокож партньор и сега са част от герба на Ню 
Йорк. 40 години по-късно колонията е завладяна от англичаните. Пристигат 
3 британски военни кораба начело с тогавашния херцог на Йорк, бъдещият 
крал Джеймс ІІ, и на бърза ръка прогонват холандците. В чест на 
главнокомандващия колонията е наречена Ню Йорк. По време на 
британското управление се утвърждава значението на Ню Йорк като 
търговско пристанище. С течение на годините територията на града 
нараства и става притегателна сила за хиляди преселници, които напускат 
Европа, за да си търсят късмета. 

Освен названието Ню Йорк, градът има и прякор – Голямата ябълка. 
Съществуват различни версии за произхода на това добило широка 
популярност прозвище. Според едно проучване авторството му се приписва 
на спортния журналист Джон Фицджералд. В един от репортажите си за 
конни състезания през 20-те години на миналия век, той цитира жокеи от 
Ню Орлеанс, които по своеобразен начин изтъкват големите възможности 
на града: „Мечтата на всяко момче, което е обяздило породист кон, е 
Голямата ябълка. Има само една Голяма ябълка. Това е Ню Йорк”. Има и 
други мнения, които също гравитират около основната идея за града като 
най-доброто място за успех. През 70-те години на ХХ век дори се провежда 
официална кампания с изображения на ябълки, която налага именно този 
образ на просперитета като синоним на Ню Йорк. Всъщност тълкуванието на 
прякора е точно в стила на американския начин на живот – да уцелиш 
ябълката, десетката, да постигнеш успех в деловия живот. В борбата за този 
успех Ню Йорк действително предоставя неограничени възможности за 
предприемчивия човек. 

По програма трябваше да се изкачим на най-високата в момента 
сграда в Ню Йорк – прочутия небостъргач Емпайър Стейтс Билдинг, висок 
102 етажа. След гибелта на кулите-близнаци на Световния търговски център 
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при терористичния атентат на 11 септември 2001 година, той е останал 
рекордьорът по височина в града. Но това е временно, защото на мястото на 
близнаците се строеше нов грамаден небостъргач – Кулата на свободата, 
който ще бъде висок 600 метра или с 200 повече от разрушените 110-
етажни кули. Всъщност, ако използвам американските мерни единици, този 
нов гигант ще се издига на 1776 фута, колкото е годината на основаването 
на САЩ. Ние обаче не се качихме на Емпайъра, а на друг гигант – 
нюйоркският Рокфелер център. Тази промяна Миша обясни с желанието си 
да не чакаме на големите опашки пред сегашния рекордьор и ние се 
съгласихме. Така или иначе ще видим мегаполиса от птичи поглед. 

Рокфелер център е изграден през годините на Голямата депресия (ХХ 
век). Негов инвеститор е знаменитата фамилия финансови магнати 
Рокфелер. И по-специално младият тогава бизнесмен Джон Рокфелер. Той 
взел под наем земята от Колумбийския университет, като имал 
намерението да построи опера и няколко театъра. Но крахът на ценните 
книжа през 1929 година, времето на „черния вторник”, променил плановете 
му. И вместо град на изкуствата, той се заел да изгради град на парите. За 
мнозина негови „доброжелатели” да се влагат огромни пари (естествено 
чрез банков кредит) за такъв гигантски строеж тъкмо по време на 
незапомнената криза от 1929 година, е било равносилно на авантюра. Но за 
Джон Рокфелер нямало връщане назад. И както се оказва по-късно, 
инвестицията дава неочаквано добър резултат след възстановяването на 
американската икономика след ІІ световна война. Вместо да загуби, 
Рокфелер спечелва милиони. 

Строителството на центъра започва на 17 май 1930 година. Поканени 
са архитекти, строители, художници от цял свят. 14-те небостъргача, които 
съставляват центъра, са финализирани през 1939 година. Целият този „град 
в града”е частна собственост, разпределена между японски и американски 
инвеститори. Миша казва, че в Америка имало закон, според който ако в 
продължение на три години собственикът на земята не предприема никаква 
стопанска инициатива, държавата има право да му наложи тежка глоба. 
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Рокфелер център  
Днес в Рокфелер център основно има офиси. В тях са разположени 

централите на известни корпорации и аукционни къщи. Но интерес 
представляват не само самите небостъргачи, а и другите забележителности, 
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които допълват и одухотворяват атмосферата тук. Известното Radio City 
Music Hall е едно от привлекателните места за развлечение и на туристите, и 
на нюйоркчани. Особено популярен е Center Art, огромен музей на 
изкуствата, където са събрани произведения на хиляди творци по света. 
Рокфелер център е и един от символите на американската Коледа. От 1930 
година насам тук всяка зима преди големия празник се издига огромно 
коледно дърво, на върха на което грее коледната звезда. Тази звезда, 
голяма над 2 и половина метра, през последните години носи марката на 
Сваровски, цели 25 000 кристалчета отразяват светлината. Коледното дърво 
стои край бронзовата статуя на Прометей и ледената пързалка, която по 
празниците е любимо място за посещение от стотици семейства. 

В Рокфелер център има една знаменита снимка от неговото 
строителство. Фотографът е хванал група работници по време на почивка. 
Всички са седнали на една греда, а краката им висят над огромната... 
пропаст, която ги дели не знам от кой етаж до земята. Всеки посетител на 
Рокфелер център може да се снима на „същото място” (имитацията е 
перфектна!), сядайки на една пейка. Колажът може да бъде както 
стандартна снимка, така и като илюстрация на „първа страница на 
нюйоркски вестник”. Нашето семейство има в албума си и от двата 
варианта. 

Намираме се на 72-ия етаж на Рокфелер център. Панорамата, която се 
открива към Ню Йорк, е фантастична! Градът е разположен по азимут. Пред 
нас се простира островът Манхатън с неговия... бял дроб – Сентрал парк, във 
формата на зелен правоъгълник. От едната страна на този остров тече река 
Хъдзън, от другата – Ийст ривър. Някъде в южната част на Манхатън двете 
реки се събират и се вливат в Атлантическия океан. Оттук са пристигали 
някогашните имигранти. В северната част най-отпред се вижда 102-
етажният Емпайър Стейтс Билдинг, построен за 775 дни! Това е втората по 
височина сграда в Америка след Сиърс тауър в Чикаго и е уникална и с това, 
че е строена тъкмо в годините на Голямата депресия. Открита е през 1931 
година на тържествена церемония от тогавашния американски президент 
Хърбърт Хувър. Емпайър Стейтс Билдинг е първата сграда в света, 
надвишаваща 100 етажа. Заедно с моста Голдън Гейт Бридж в Сан 
Франциско се е считал за едно от чудесата на модерния свят. 
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Знаменитата вестникарска снимка на строителите на Рокфелер център 

 
И ние се появихме на “първата вестникарска страница” като строителите на 

Рокфелер център 
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Особена популярност добива след излъчването на филма „Кинг Конг” през 
1933 година, когато в един от епизодите му прословутият примат – гигант се 
изкачва до върха му, за да се спаси от похитителите си. Пет десетилетия по-
късно небостъргачът осъмва обгърнат от огромна надуваема маймуна! 

 

 
Гигантът в средата – Емпайър Стейт Билдинг 
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Недалеч от Емпайъра се издига още един уникален небостъргач, 
чиито връх прилича на подострен молив. Това е сградата на американската 
компания Крайслер, която до завършването на Емпайър Стейт с Билдинг е 
водела в класирането за най-висока в света. От едната страна на Хъдзън 
край Сентрал парк се нижат огромни жилищни сгради, в повечето от които 
живеят американски знаменитости като Силвестър Сталоун, Арнолд 
Шварценегер, Джулия Робъртс, Майкъл Дъглас и други звезди на 
шоубизнеса, бизнесмени, политици и пр. Жилищата в Манхатън по начало 
са скъпи. В една такава сграда, например, си купил 5-стаен апартамент 
някакъв руснак – Игор Крутой. За да се радва на гледката към останалите 
небостъргачи и Сентрал парк, платил 48 милиона долара. Миша твърдеше, 
че този човек е композитор, ама като знам, че музикант къща не храни, пък 
и с такива огромни пари, много ме съмнява дали тия кинти са дошли само 
от композиране на музика. Мислех това за абсолютен рекорд, но съвсем 
наскоро в. ”Обзървър” съобщи за нов стопанин на жилище в Манхатън, пак 
от руски произход. Това е руският милиардер Дмитрий Риболовлев, 
наричан кралят на азотните торове, чието богатство надхвърля 9,5 млрд 
долара. Въпросното жилище разполага с 10 стаи, от които 4 спални плюс 
две камини и е дар от богаташа на родната му дъщеря Екатерина. 
Баровецът купил новото жилище на отрочето си за има-няма... 88 милиона 
долара! Оказва се, че това не е първото му навлизане в пазара на 
недвижими имоти. През 2008 година господин Риболовлев е купил 
имението на Доналд Тръмп в Палм бийч за 95 милиона долара! 

 
Манхатън, Сентрал парк 
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Сентрал парк е разположен между 59-та и 110-та улица и между 5-то и 
8-мо авеню. Дълъг е 4 км, заема площ от 3, 4 кв. км – почти двойно в 
сравнение с територията на Монако. Посочвайки координатите на парка, ми 
се иска да подчертая една важна подробност за улиците в американските 
градове и конкретно в Ню Йорк. Вече споменах, че градът е устроен по 
азимута. Още през ХІХ век е направена такава планировка на улиците, че те 
образуват абсолютно точно подредена правоъгълна мрежа. Улиците, които 
са в посока север-юг, се наричат авенюта, а преките им – стрийт. Повечето 
нямат имена като у нас, а само цифри: 5-то авеню, 59-та улица и т. н. Най-
дългата улица, която пресича по диагонал Манхатън, е Бродуей – започва от 
Паметника на Христофор Колумб и завършва в Уест Сайд. Вечерта имах 
възможност да я видя – улицата на театрите, пълна с ресторанти и кафенета, 
както и обгърнатият от невероятни по големина и цветове реклами площад 
Таймс скуеър. Този площад вечер гъмжи от народ, всякакви натури с 
видимо неизяснена националност се пробват да привлекат вниманието на 
хората, правейки се на палячовци и на какво ли не, само да изкарат някой 
долар. 5-то авеню пък е улицата на най-скъпите и най-популярни модни 
бутици. На всяко кьоше има колички, от които чевръсти младежи предлагат 
шишчета, хот дог и други атрибути на бързото улично хранене – хем вкусни, 
хем евтини (по 4 долара парчето). 

 

 
Прочутата скъпарска улица Пето авеню 

На 5-то авеню се намира и търговският център на компютърния гигант 
Apple. 
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Сградата на компютърния гигант Епъл 

Вечерта влязохме в магазина, където беше пълно с млади хора. Най-
много те се забавляваха с новата продукция на компанията, хитът Ipad2. 
Таблетът, който се сочи за бъдещето на компютърната техника. 
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Но да се върнем на дневната ни обиколка из Ню Йорк и Сентрал парк. 
Това е едно от най-предпочитаните места за отдих на нюйоркчани. Освен 
парковата среда, тук има няколко езера, спортни площадки, алеи за 
велосипедисти и още милион други неща за забавление. Паркът обаче, 
заедно с метрото, е в топ 2 на местата, опасни за посещение през нощта. В 
тях според статистиката се случват над 80% от криминалните престъпления 
в града. 

От терасата на 72-ия етаж на Рокфелер център в южна посока се 
открива гледка и към символа на Америка – Статуята на свободата, към 
деловата част на града, разположена в т. нар. Даунтаун на Манхатън, към 
известната Кота 0, където ще се издига новият небостъргач на мястото на 
кулите близнаци. 

Когато напуснахме Рокфелер център и продължихме с микробуса да 
се движим в тази част на града, около Сентрал парк, попаднахме на 
старинна сграда в стила на викторианската архитектура. Миша я нарече 
Дакота – алюзия към твърде отдалечения от Ню Йорк едноименен щат. 
Нарекли са я така, защото в миналото това място е било накрая на града. 
Демек далеч колкото Дакота. Пред входа на тази сграда обаче на 8 
декември 1980 година е убит Джон Ленън – едно от най-големите имена на 
знаменития квартет Бийтълс. Автобусите с туристи често спират тук за 
минутка, колкото за снимка. И това вероятно е накарало стопаните на 
сградата да сложат предупредителна табела за глоба от 2000 долара при 
такъв нерегламентиран престой. 

110-та улица не само очертава една от крайните контури на Сентрал 
парк, но и е граница на небеизвестния квартал на чернокожите Харлем. Т. 
нар. афроамериканци са господарите тук. За белите, особено по тъмно, това 
място е крайно опасно. Помня, че още по времето на социализма 
познавахме Харлем като черното гето на Ню Йорк, кварталът беше известен 
у нас и с феноменалните си баскетболисти. И днес обаче Харлем си е 
останал със същия негативен имидж, въпреки че и тук може да се видят 
забележителни неща. Например „Аполо” – първият нюйоркски театър. В 
Харлем са живели големи чернокожи знаменитости като великите 
музиканти Луис Армстронг и Дюк Елингтън (има негов паметник в квартала). 
Всеизвестно е, че силата на чернокожите афроамериканци, съставляващи 
12% от населението на САЩ (белите са 84%), е в музиката и спорта 
(баскетбола, леката атлетика, бокса). 
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Лобното място на Джон Ленън 

Като стана дума за паметник, само месец след завръщането ни от 
САЩ лично американският президент Барак Обама откри във Вашингтон 
мемориал на Мартин Лутър Кинг – чернокожият борец срещу расовата 
дискриминация, убит през 60-те години на миналия век. Споменавам това, 
защото ми направи впечатление, че тъкмо в Харлем липсваше паметник на 
този човек. За сметка на това пък Миша ни показа мемориала на една 
обикновена негърка, която първа е имала смелостта да се опълчи срещу 
сегрегацията – не отстъпила на бял човек мястото си в автобуса, което било 
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немислимо по онова време на открит расизъм. Да си припомним само Ку 
Клукс Клан! Битка срещу расовото неравноправие в САЩ се е водила много 
години. Това е причина и за Гражданската война между северните и южните 
щати през 1861 – 1865 година, завършила с победа на северняците и с 13-та 
поправка в Конституцията на САЩ, чрез която робството завинаги е 
отменено. Днес финалът на тази многолетна борба за равноправие има най-
яркото си изражение в избирането на Барак Обама за президент на САЩ – 
първият чернокож държавен глава на Америка. 

По официална статистика броят на населението в Ню Йорк е около 8, 5 
милиона жители, като най-населен е районът на Бруклин с 4, 5 млн души. 
Според Миша обаче огромна част остава скрита за преброителите, защото 
не попълва необходимите декларации. Заедно с приходящите туристи в Ню 
Йорк, пак според Миша, преживяват близо... 20 милиона души! Има много 
големи диаспори на ирландци, италианци, евреи, поляци, руснаци, 
украинци, китайци. Който пристига тук с намерение да поостане повече в 
града, първо търси своята етническа общност. Най-пресен пример – 
епизодите от родния телевизиония сериал „Седем часа разлика”. Така днес 
в Ню Йорк съществуват обособени квартали като минианклави от типа 
Чайна таун, Малка Италия и др. Колко са българите – никой не знае. Но е 
факт, че много нашенци се изселиха в Америка през годините на прехода, 
най-много са в Чикаго. 

Между другото, населението на САЩ (около 280 милиона души) се 
счита за най-мобилното в света. Всяка година близо 50 милиона 
американци, т. е. всеки пети, сменят местожителството си. За разлика от 
европееца, да не говорим за българина, средностатистическият американец 
не се чувства трайно свързан нито с мястото, където живее, нито с 
местоработата си. Всеки се стреми към по-хубавото – независимо дали чрез 
смяна на работното си място или чрез преместване в по-добър квартал или 
град. 

Ню Йорк е столицата на световните финанси и на капиталовия пазар, 
двигател на глобалната икономика. Много от най-богатите американски и 
световни компании са базирани тук. През Нюйоркската фондова борса 
преминават 70% от американските ценни книжа. Днес тя и Уолстрийт, която 
се простира сред истинска бетонна джунгла, се охраняват от многобройни 
полицейски сили, вероятно поради още неизтляващата заплаха от 
терористични атаки. До бомбените атентати на 11 септември 2001 година 
американците си живееха безгрижно и си вярваха, че са недосегаеми. Само 
за един ден всичко се обърна с главата надолу и оттогава до днес 
продължава да ги тресе страха от нови катастрофи. Затова и не можахме да 
се разходим по Уолстрийт. Впрочем, затварянето на знаменитата улица се 
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дължеше и на започващото тогава движение на недоволните от кризата 
нюйоркски граждани, което прие названието „Окупирай Уолстрийт!”. Хората 
протестираха срещу финансовите акули, довели до най-тежката криза в 
Америка и в света след Голямата депресия. С примера си те заразиха и 
други страни, главно в Европа, където икономиката им се разклати от 
избухналата дългова криза. В Испания протестиращите се нарекоха 
„Възмутените”, а гневът срещу управляващите доведе до падането им от 
власт. 

 
Уолстрийт 

Независимо от тези катаклизми, Уолстрийт си остава един от 
символите на успеха, за който вече стана дума в тълкуването на прякора 
Голямата ябълка. Миша казва, че в Ню Йорк не се печатат купюри, както 
например в столицата Вашингтон. Но пък се правят пари! 

Интересен пример в това отношение дава една статуя на имигрантите, 
която се намира близо до пристанището на Ню Йорк, на метри от Castle 
Clinton. Този касъл няма нищо общо с бившия американски президент Бил 
Клинтън. Просто тук, през вратата на крепостта, са правили първите си 
стъпки към Обетованата земя измъчените от дългото пътуване пришълци. 
Фигурите от статуята показват крайно изтощени, но вярващи в доброто си 
бъдеще хора. Ако човек проследи погледа им, ще види как пред очите на 
имигрантите се изправят фундаментите на небостъргачите – новият лелеян 
свят! 
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Манхатън е разделен на три различни по нива региони, всеки със своя 
специфичен облик. Даунтаун е деловият център, финансовата метрополия – 
там основно се намират офиси. Ако в Рокфелер център всички офисни 
помещения са заети, в Даунтаун в резултат на кризата не е така. Вторият 
район е Мидтаун – средната част на острова, известна като туристическа с 
многобройните си хотели, ресторанти и места за развлечения. Ъптаун пък е 
третата – жилищната част на Манхатън. 

Навлизаме в Даунтаун, за да посетим Световния финансов център и 
прочутата Кота 0. Всяка кола, която влиза в района на центъра, се проверява 
от полицай с металотърсач. Мерките за сигурност са драконовски! Попа-
даме в Зимната градина на центъра, която се намира на крачка от Кота 0. 

 

 
Зимната градина на Световния финансов център 

По време на атентатите на 11 септември и тя е била разрушена заедно 
с кулите – близнаци, но е възстановена напълно, дори подовите плочки са 
като автентичните, палмите също. Това е единственото място в града, 
където може да се видят палми. В момента в Зимната градина течеше 
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изложба на автомобили. В сърцето й е изградена сцена на няколко нива, 
която има страхотна акустика. На нея са звучали гласовете на знаменити 
изпълнители като Пласидо Доминго, Лучано Павароти и др. 

Малко преди да пристигнем в САЩ, по повод 10-та годишнина от 11 
септември, лично двамата президенти Барак Обама и предшественикът му 
Джордж Буш откриха Мемориала на жертвите, на който са изписани 
имената на всичките 3000 невинни, загинали след варварския терористичен 
акт. На мястото на кулите – близнаци са изградени два огромни басейна, 
излети в квадратните отпечатъци на двата разрушени небостъргача. По 
стените им се спускат водопади, символизиращи рухването на кулите. Смята 
се, че това са най-големите изкуствени водопади в Северна Америка! 
Проектът за мемориала е бил избран след конкурс, в който са участвали над 
5000 архитекти от 63 държави. Печели проектът на американския архитект 
Майкъл Арад и на специалиста по озеленяване и ландшафтна архитектура 
Питър Уолкър. Инвестицията за изграждането на мемориала възлиза на 
около 500 милиона долара! 

По време на визитата ни в Ню Йорк, на мястото на разрушените кули 
близнаци, т. нар. кота 0, вече се изливаха първите бетонови плочи на новия 
Световен търговски център. 14 години след зловещия атентат новата сграда 
вече е факт и не само това – тя разполага с обсерватория, от която на 
височина 400 метра се открива панорамна гледка към целия град. Още от 
самото начало интересът към тази нова атракция привлича хиляди 
посетители на Ню Йорк. До наблюдателната площадка на обсерваторията се 
стига само за 47 секунди, което прави асансьора на сградата най-бързия в 
Западното полукълбо! 

Когато говорим за Ню Йорк като столица на света, нека прибавим и 
неговият огромен принос за развитието на световната култура. Вече стана 
дума за улицата на театрите – Бродуей. По време на обиколката ни из града 
видяхме и един от най-популярните театри за опера и балет – 
Метрополитен опера, където е пял и нашият велик оперен бас Николай 
Гяуров. Откровено казано, представях си тази световна сцена много по-
импозантна, а всъщност отвън тя прилича на... универсален магазин от 
времето на социализма! Същата история като с фестивалния комплекс в Сан 
Ремо или „ двореца” на филмовите знаменитости в Меката на киното Кан! 
Заедно с Нюйоркската филхармония и Нюйоркския градски балет, 
Метрополитен опера е част от най-големия културен комплекс в града 
Линкълн Сентър. В Ню Йорк освен театралните и оперни представления е 
много популярен мюзикхолът. Такива спектакли обикновено се провеждат в 
Карнеги Хол, в Радио Сити Мюзик Хол. 
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В ранния следобяд групата ни се насочва към пристанището на р. 
Хъдзън, откъдето предстои да се отправим с корабче към остров Либърти. 
Тук се издига символът на САЩ – Статуята на свободата. Край реката 
акостират не само малки туристически корабчета, но и големи круизни 
лайнери. Зърнахме пътьом един такъв гигант, а до него – внушителен по 
размерите си самолетоносач. Плавал е още по времето на Втората световна 
война, сега е превърнат във военноморски музей, а на палубата му е 
кацнала стоманена „птица” от прочутите невидими за противниковите 
радари американски разузнавателни самолети „Стелт”, приличащи по 
формата си на рибата – убиец скат. 

До пристанището, откъдето трябва да вземем корабчето за остров 
Либърти, се вие дълга опашка. Пътуването с корабчето трае около час, 
екипажът го насочва към различни спирки, за да вземе още туристи. От 
палубата му се открива страхотна панорама към деловата част на Ню Йорк с 
огромните небостъргачи. Самата статуя е подарена от французите през 1886 
година – столетие след създаването на американската държава. Франция е 
и първата страна в света, която официално признава Съединените щати. 
Скулптор на статуята е Фредерик Бартолди, а Гюстав Айфел – главният 
конструктор на Айфеловата кула, изгражда вътрешната й част. Там можеш 
да се изкачиш с асансьор до върха на статуята, но след земетресението, 
разлюляло Ню Йорк преди няколко месеца, този достъп е прекратен. 
Статуята е висока 46 метра, а с постамента – 93. Монтирана е цели 10 
години след доставянето й от Франция. Цялата е в зеленикав цвят поради 
влиянието на влагата. Отначало е стреснала населението със странните си 
звуци, които е издавала, дори по някое време започнала и да се клати. 
Всичко това обаче е резултат от химическите процеси, протичащи поради 
влиянието на атмосферните условия – влага и ветрове. Статуята съдържа 
редица символи: в нозете й има разкъсани окови, изразяващи извоюваната 
свобода, едната й ръка държи факла – знак за просвещението, а другата 
подкрепя мраморна плоча с гравирана датата на независимостта на САЩ. 
Седемте лъча на короната й означават седемте морета на Земята. 

Годишно Статуята на свободата се посещава от около 5 милиона 
туристи. След 11 септември посещенията са били прекъснати, но от 2004 г. 
отново са възобновени. 
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По Хъдзън към Статуята на свободата 

Последната ни спирка от обиколката на Ню Йорк е сградата на ООН. 
Отново огромен небостъргач, целият в метал, бетон и стъкло, където в 
момента се провеждаше редовна сесия на Общото събрание на световната 
организация. Затова и нямаме възможност да разгледаме отвътре 
заседателната зала. Все пак влизаме в преддверието, за да се снимаме пред 
флага и герба на ООН – традиция, която спазват и всички гостуващи 
чуждестранни делегации и държавни глави. Възползваме се и от 
тоалетната, но трябва да призная, че не съм очаквал именно тук, в 
представителната сграда на най-авторитетната международна организация 
в света, да видя толкова занемарен и мръсен клозет! Сякаш попадахме не 
във WC-то на ООН, а в в заведение за облекчаване на някоя от нашите 
провинциални автогари! 

Впрочем, както научих по-късно, сградата на ООН, открита през 
януари 1951 година – само 6 години след създаването на организацията в 
Сан Франциско, спешно се нуждае от сериозен ремонт. Такъв се предвижда 
да бъде извършен и за целта са предвидени средства в размер на 1, 87 
милиона долара. 

Сградата на ООН се намира на 1-во авеню, между 42-ра и 46-та улица, 
и е построена по проект на група архитекти начело с швейцареца Льо 
Корбюзие. Има 40 етажа, като на 38-мия е кабинетът на сегашния генерален 
секретар, кореецът Бан Ки Мун. Тук работят около 6-7000 души от всякакви 
раси и националности, говорещи на всякакви езици, изповядващи всякакви 
религии и затова наричат ООН „Малкият Вавилон”. Моят стар колега от в. 
”Поглед” Енчо Господинов, който дълги години работеше в централата на 
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Международния Червен кръст, пише в една своя статия, че на фона на 
планетарния политически хаос, пълен с какви ли не конфликти, глад и 
болести, ООН изглежда като 8-то чудо на света! 

 

 
Скулптурната композиция през сградата на ООН  

„Св.Георги Победоносец поразява дракона” 
 
Иначе и отвътре, и отвън пред небостъргача могат да се видят едни от 

най-интересните подаръци за световната организация, правени от различни 
държави. Например космическият спътник е подарен от бившия Съветски 
съюз, пистолет с прегъната и завързана цев – от Люксембург, земно кълбо, 
което вече се люпи като яйце от влиянието на атмосферните условия – от 
Италия, и пр. Една от най-забележителните скулптурни композиции около 
фасадата на ООН е статуята на Св. Георги Победоносец, поразяващ огромен 
дракон. Самият дракон представлява съчетание от двата вида ядрени 
ракети, поддържали години наред политическия и военен паритет между 
двете световни свръхсили СССР и САЩ – американската Пършинг и 
съветската СС-20. Автор на скулптурата е грузинец, а тя е подарена на ООН 
лично от бившия външен министър на СССР по времето на Горбачов – 
Едуард Шеварднадзе. Добре е да се знае, че сред подаръците има и такъв 
от България. Това е оригинална репродукция на известния стенопис от 
Боянската черква, изобразяващ севастократор Калоян и съпругата му 
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Десислава. Изложена е в сградата на Секретариата на ООН, централно, на 
втория етаж, и е подарена през 1973 година. 

На излизане от ООН попадаме на група нюйоркски полицаи, които 
извършват обичайната за сесия на ООН охранителна дейност. Миша ги пита 
дали биха се съгласили да се снимат с туристи от България и след 
благосклонния им отговор в албума ни има и фотография с полицаи от Ню 
Йорк. Почти всички от тези пазители на реда бяха цветнокожи. 

Вечерта се разходихме по 5-то авеню и Таймс скуеър, за да се убедим 
в думите на нашия гид, че човек не може да остане равнодушен в град като 
Ню Йорк. Той никога не заспива, кипи както се казва от вечен живот и макар 
за едни да е майка, а за други мащеха, остава като нестихващ пулс на 
времето. 

 

 
Площад Таймс скуеър 
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ФИЛАДЕЛФИЯ – „ГРАДЪТ НА БРАТСКАТА ЛЮБОВ” 
Още в 08:00 сутринта напускаме Ню Йорк, за да се отправим към 

американската столица Вашингтон. По пътя ще спрем в град Филаделфия, 
до който ни делят около 240 мили или близо 390 км (1 миля = 1.609 км). 
Голяма част от транспортния трафик в Ню Йорк е под земята. Ню Йоркското 
метро, например, е най-дългото в САЩ и представлява една от най-
големите обществени транспортни системи в света – дължината му е 1355 
км, с 468 метростанции! За да излезем от Ню Йорк в посока Вашингтон, 
трябва да минем по 4-километров тунел под нивото на р. Хъдзън, за да 
влезем и в първия следващ по пътя ни щат – Ню Джърси. Всъщност, за да 
стигнем до столицата, трябва да прекосим териториите на няколко щата: Ню 
Джърси, Пенсилвания, Делауер, Мериленд и Вирджиния или това си е 
почти 1/8 от площта на Америка. 

Ню Джърси е един от примерите как преселниците в Новия свят са 
именували населените места, в които се установяват. Обикновено това са 
названия на селища в родните им страни, пред които се поставя New – нов, 
нова и т. н. Така е с Ню Джърси, Ню Йорк, Ню Орлеан и пр. 

По пътя през Ню Джърси, наричан заради градинската продукция 
Гардън стейт (щатът градина), прави впечатление наличието на голямо 
количество петролни цистерни. Щатите са трети в света по добив на петрол 
и природен газ, но това съвсем не им пречи да си ги внасят от чужбина. 
Показателен пример е сключеният наскоро от американското правителство 
договор с Газпром за внос на природен газ от Русия на стойност около 300 
милиарда долара. Политиката на държавното ръководство на САЩ е да си 
пази собствените ресурси в резерв, тъй като добре се знае, че особено 
петролните залежи вече са на изчерпване в света. 

Движим се по широк аутобан, който по качество на настилката, поне 
от пръв поглед, не отстъпва на тази в... България. С две думи – много 
кръпки. Днес е неделя, трафикът не е много голям. Американците са 
първите в света, които откриват магистралните пътища. Имат една прочута 
магистрала 66, която прекосява американския Запад на повече от 3940 км! 
Тук наричат тези пътища хай уей – високоскоростни трасета, като в САЩ 
обикновено допустимата скорост на автомобилите по тях е 110 км/час. 

По пътя никъде не виждаме полицаи като нашите – да се крият като 
хайдути на пусия, за да се погрижат за семейния си бюджет. Миша ни 
обяснява, че в пътната, както и въобще в американската полиция, са 
изключително малко примерите за корупция. Полицаите вземат достатъчно 
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добри заплати, имат стабилни осигуровки и едва ли за дребни долари ще 
рискуват кариерата си. Когато обаче на пътя се случи да спрат някой водач 
на МПС, превишил скоростта например, или не дай боже да кара пиян, 
задължително в наказателния акт нарушителят вписва дали се признава за 
виновен или не. Може да се стигне и до съд. Но интересно: ако полицаят не 
се яви два пъти на делото, обвиняемият се признава за... невинен. Имало 
случаи, в които се действа и по късата процедура: полицаят предлага на 
нарушителя да плати примерно не 300, а 200 долара, и ако той се съгласи, 
ефектът е двоен: вместо съдебни разправии, единият взима някакви пари, 
другият също си плаща някакви пари! Така и вълкът сит, и агнето цяло! В 
САЩ обаче не е прието да се присветква с фаровете, за да се 
предупреждават шофьорите за полицейски пост. В това отношение ние, 
българите, сме много облагодетелствани. Интересно е и означаването на 
пътищата. В едната посока са с нечетни числа – например Е-65, в 
обратната – с четни. 

В САЩ движението на автомобилите е вдясно, противно на 
практиката във всички бивши британски колонии. Тук транспортната 
инфраструктура е една от най-добре развитите в света. Най-голямо е 
значението на индивидуалния автомобилен транспорт. В началото на ХХІ 
век в страната се карат повече от 135 милиона автомобили. Общественият 
превоз е развит добре само в големите градове като Ню Йорк, Сан 
Франциско, Вашингтон и др. Бензинът е сравнително евтин – около 3, 5 
долара за галон (галонът е една от основните мерни единици в Америка и = 
на 3, 75 литра). Далечните разстояния се покриват с въздушните линии. САЩ 
произвеждат около ¾ от самолетите в света и над тяхната територия е близо 
половината от световния въздушен трафик. Ние щяхме да ползваме при 
нашите прелитания из страната две от най-големите местни авиокомпании: 
Юнайтед Еърлайнз и Делта. Поради обстоятелството, че личните 
автомобили са основен транспорт в Америка, шофьорски книжки получават 
и тийнейджърите на 13-15-годишна възраст. До 16 години управляват 
колата с придружител, след това сами. Така че да не се чудим защо по 
американските филми гледаме зад волана и някой юноша бледен. 

Така, коментирайки особеностите на американския транспорт, 
неусетно навлизаме в щата Пенсилвания и във Филаделфия – в 
продължение на 10 години столица на САЩ преди тя да се премести във 
Вашингтон. Първият кадър от срещата ни с този град е кавалкадата от 
боядисани в бяло файтони, строени в редица, в очакване на поредните 
клиенти, и нашарената в ярки цветове военна машина тип амфибия, 
превърната в туристически атракцион. Времето е прекрасно и наоколо има 
много туристи. 
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Файтоните – част от колорита на Филаделфия 

Миша разказва, че земята във Филаделфия някога е била дарена от 
английския крал Джордж ІІ на сина му Пен, по онова време 18-годишен 
чешит, само и само да се отърве от неговото присъствие в Лондон, за да не 
срами престола. Защо кралят постъпил така сурово с родното си отроче? 
Пен бил наистина особняк, квакер, а в онези времена квакерството 
представлявало нещо като религиозна секта, която не признавала 
влиянието на краля, а само властта на единия Бог. Затова имало и случаи, 
когато квакери, а навярно и самия Пен, са отказвали да си свалят шапките 
при среща с краля. 

Тъй като в града били много силни религиозните движения, нарекли 
Филаделфия „Градът на братската любов”. Много от тези движения на други 
места били жестоко преследвани и тук намерили толерантност, която 
впоследствие става и норма в обществено-политическия живот на Америка. 
В този смисъл първата ни среща с историята на Филаделфия е пред 
паметника на свободата, синоним именно на религиозната свобода. 
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Статуята на религиозната свобода 

Филаделфия не е голям град според американските стандарти – тук 
живеят около 4 милиона души. Но е първият в САЩ с особено важно 
значение в американската история. Тук са положени основите на 
американската държава след извоюването на независимостта на 13-те 
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английски колонии, вдигнали се на бунт срещу британската империя. 
Войната за независимост започва през 1775 година с нещо като гражданско 
неподчинение на колониите – американците изхвърлят в морето тонове с 
чай, предназначени да отпътуват от нюйоркското пристанище за Англия. 
Водени от Джордж Вашингтон, войските на бунтовниците побеждават 
англичаните. На 4 юли 1776 година е подписана Декларацията за 
независимостта на САЩ. Тя е написана от бъдещия, трети поред, президент 
на страната Томас Джеферсън. Тази декларация е прочетена пред 
събралото се множество под тържествения звън на камбаната, станала 
символ на американската революция и борбата на Съединените щати за 
независимост от Британската империя. Днес тази камбана е отделена в 
специален павилион, точно срещу сградата на първия американски 
парламент. Камбаната на свободата, както е известна в целия свят, е отлята 
в Лондон и прекарана по море до Филаделфия през 1753 година. По пътя 
обаче се... спуква и въпреки усилията на леярите и няколкото неуспешни 
ремонта, си остава завинаги с този дефект. 

 
В ниската сграда е скрита Камбаната на свободата 

Дванайсет години по-късно, през 1787 година, отново тук, във 
Филаделфия, е приета конституцията на САЩ, която и до ден днешен си 
остава най-старата действаща конституция в света. Досега в нея са 
извършени 28 поправки, като процедурата за промяна в основния закон на 
американската държава е изключително тежка. След внасянето на 
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предложението за промяна, то трябва да бъде одобрено с 2/3 
квалифицирано мнозинство от американския Конгрес. 

Автор на текста на американската Конституция е Бенджамин 
Франклин. Той не успява да стане президент на САЩ, но името му на 
талантлив учен и оратор остава завинаги не само в историята на страната. 
Неговият лик неизменно стои върху... банкнотата от 100 щатски долара. Във 
Филаделфия, където най-напред се печатат „ зелените гущери”, се намира и 
гробът на Франклин. Много често, да не кажа винаги, туристите се снимат 
пред паметната му плоча и най-често това се случва именно със 100-
доларова банкнота в ръка. Може да бъдете сигурни, че и ние сторихме това. 

 
Банкнотата от 100 долара с лика на Бенджамин Фраклин 

 
Две години след приемането на Конституцията (в 1789) е избран и 

първият американски президент – Джордж Вашингтон. Оттогава до днес с 
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правото да седнат на президентския стол са удостоени 45 мъже, 
включително първият чернокож държавен глава в американската история 
Барак Обама и най-новият – Доналд Тръмп. Джордж Вашингтон обаче е 
известен и с още една своя важна политическа стъпка. Като президент на 
САЩ изкарва два мандата, предлагат му и трети, който би спечелил от раз. 
Но този велик американски политик отказва да бъде за трети път на върха 
на властта. Оттогава до днес президентът на САЩ може да управлява 
страната само в два последователни мандата. Единственото изключение е 
при управлението на Франклин Делано Рузвелт, който ръководи 
американската държава повече от два мандата (1933-1945). 

В рамките на половин час успяваме да разгледаме двете зали, където 
са заседавали през онези първи години на младата американска държава 
щатските депутати. Сградата с червени тухли, пред която се издига 
паметникът на Дж. Вашингтон, е на два етажа, свързани помежду си със 
скърцащо дървено стълбище. Запазена е автентичната мебелировка. 
Атмосферата е тържествена и делова. Има и няколко кабинета с писалище и 
библиотека, където са работели депутатите извън заседанията на Конгреса. 

 

 
Като „депутати” в първия американски парламент 

Днес бившият парламент е превърнат в музей, местен гид ни 
развежда из залите и ни захранва с много допълнителна информация. 
Облечен е във военна униформа, инвалид. Но това в Америка не прави на 
никого впечатление, напротив – хората в неравностойно положение, както 
сме свикнали да ги наричаме у нас, се радват на пълноценен и достоен 
живот. 
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Присъствието ни в първия американски парламент става и повод да 
си изясним и структурата на държавното управление в САЩ. Тази страна е 
президентска република. Държавният глава е и премиер, т. е. ръководи 
изпълнителната власт, и главнокомандващ въоръжените сили. Заедно с 
вицепрезидента се избира на 4 години. Има и голямо влияние върху 
законодателната власт с правото си на законодателна инициатива и правото 
на вето. Законодателната власт, представена от американския Конгрес, е 
разделена на две камари: Палата на представителите с 435 депутати, не по-
млади от 25 години, с минимум 7 години жителство в САЩ, избирани на 2 
години, и Сенат със 100 сенатори, по двама от всеки от 50-те щата на САЩ, 
не по-млади от 30 години, избирани на 6 години. Интересно е, че 
сенаторите не се избират едновременно всички, а поетапно, за да има 
приемственост в политиката, а не целият сенат да се учи тепърва на 
парламентаризъм. Палатата на представителите подготвя законите в 
съответните комисии, там съотношението на депутатите е различно в 
зависимост от важността и големината на щата. Едно е да си от Ню Йорк, 
друго от Дакота, например. После законите се внасят в Сената и накрая 
влизат в сила след окончателния подпис на президента. Като истински 
демократична държава, САЩ са дали зелена светлина и за независимостта 
на третата – съдебната власт. Тя се ръководи от Върховният съд, където 
съдиите са негови членове до живот. Изключение се прави само при 
подаване на оставка. И ако в съдебната власт нещата са непоклатими, 
президентът може да си замине и преди да му е изтекъл мандата. Това се 
случва например след т. нар. процедура на импийчмънт. Първата й жертва в 
американската история е президентът Ричард Никсън, загубил поста си след 
прочутата афера Уотъргейт. Решението на президента да върне в САЩ 
войниците, изпратени във Виетнам, не се харесало на някои кръгове от 
демократите. Затова скрояват номера с подслушването на републикански 
сенатори в хотел Уотъргейт във Вашингтон. Става голям скандал и Никсън е 
принуден да си отиде. Има и втори случай на импийчмънт, свързан със 
сексуалните упражнения на президента Бил Клинтън с красавицата Моника 
Люински. Тогава при гласуването в Конгреса за отстраняването на 
президента гласовете са били 50: 50, при което по закон държавният глава 
запазва поста си. 
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Оригиналът на Декларацията за независимостта на САЩ 
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След най-важните за страната туристически обекти във Филаделфия 
Миша предлага да допълним впечатленията си с кратка панорамна 
обиколка на града. Поемаме по една от главните транспортни артерии – 
бул. ”Бенджамин Франклин”, за да запечатаме на камерите си някои от 
останалите забележителности на Филаделфия: кокетната старинна сграда на 
старото кметство, паметникът на Пен, музея на Роден, странната скулптура 
на гигантската... щипка за пране. Поради наличието на университет, в града 
живеят много млади хора. Отличителна черта са и многобройните паркове с 
богата зеленина. През Филаделфия минава и река Делауер, чието име носи 
и едноименният щат. Край реката е изграден кораборемонтен завод, който 
се грижи за „здравето” на корабите от американския военноморски флот. 
Малко известно е, че именно във Филаделфия са построени два големи 
крайцера. Единият от тях и днес стои на котва в града.( 

 

 
В средата – кметството на Филаделфия 
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В ранния следобяд напускаме Филаделфия. От Пенсилвания 
навлизаме в следващия щат по пътя ни към столицата – щата Делауер. Най-
големият град тук е Уимингтън, който едва ли не се счита за химическата 
столица на света. Най-популярната фамилия в региона е Дюпон, наследник 
на френския емигрант Пиер Самуел Дюпон, пристигнал в САЩ в началото на 
ХІХ век. Неговият син Ельотер основава в Делауер фабрика за барут. Първата 
световна война носи на фамилията договори за боеприпаси и това й 
позволява да натрупа огромно богатство. Един от наследниците – Пиер 
Дюпон ІІ, се издига в йерархията, прибавя още богатства, но умира без 
поколение през 1959 г. По-голяма част от състоянието му е разпределено 
между осемте му братя и сестри. Член на фамилията – Джон Дюпон, бе 
осъден за убийство и след като умря, се оказа, че един от потенциалните 
бъдещи собственици на имането му – за над 400 милиона долара, е нашият 
бивш борец Валентин Йорданов. 

Делауер е малък щат със значително по-малко влияние в 
американския Конгрес. Но тук е положен първият депутатски подпис за 
приемане на американската конституция. За съжаление в Делауер е 
създадена и атомната бомба. 

Следващият щат, през който трябва да преминем, е Мериленд. 
Наричат го „женския щат”, защото и той, и най-големият му град – 
Анаполис, са назовани по имената на дами: британската кралица Мери и 
съпругата на един от английските благородници – Ана. Всъщност това е най-
южният от северните щати, а Вирджиния – най-северният от южните. 
Между тях е оформена своеобразна „свободна” зона, в чиито предели се 
разполага федералният окръг Колумбия. На неговата територия се намира 
столицата Вашингтон. Когато американският Конгрес е избирал място за 
столица на страната, главното изискване е било то да не бъде в рамките 
само на един отделен щат, за да няма, както казваме днес, „конфликт на 
интереси”. Така конгресмените решават да „захапят” по малко от Мериленд 
и по малко от Вирджиния, за да се оформи площта на федералния окръг 
Колумбия. 

Най-после пристигаме във Вашингтон. Градът ни изненадва приятно 
със спокойствието си и липсата на гигантски небостъргачи. Настаняваме се в 
прекрасен хотел – Washington Hilton 4*. Сбогуваме с е с Миша – от 
следващия ден ще ни поеме друг екскурзовод, и тръгваме из града – хем да 
се поразходим, хем да намерим нещо за вечеря. Докато си търсим 
подходящ ресторант, постоянно срещаме името на фамилията Дюпон, също 
като в приказката за котарака в чизми и неговия маркиз дьо Карабас. 
Накрая попадаме в един италиански ресторант, където сред сервитьорите 
се случва и българин, хасковлия. Четири години работел във Вашингтон 
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през лятото, но сега решил да се премести за постоянно в Маями – тук му 
било скъпо да живее. Хапваме добре и след няколко кодоша се прибираме 
да почиваме в хотела, че на следващия ден ни чакат 8 часа тур из 
Вашингтон. 

 
Прословутата „щипка за пране” в центъра на Филаделфия 
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ВАШИНГТОН – ВЪРХЪТ НА ПИРАМИДАТА 
Вашингтон – върхът на пирамидата на властта в САЩ, е основан през 

1790 година. За да се отличава от едноименния щат, винаги към името му се 
прибавят буквите DC (District Columbia – окръг Колумбия). Наброява около 
570 000 жители. Местните първенци дълго са мислели как да назоват 
града – дали на името на първия американски президент Джордж 
Вашингтон или на великия откривател на Новия свят Христофор Колумб. 
Като съотношение столица – федерален окръг са уцелили и двата варианта. 
Това е и първият град в света, роден на чертожната маса. 

 
Вашингтонският обелиск 

Липсата на небостъргачи има своето просто обяснение. Когато 
построяват Капитолия – сградата на днешния американски парламент, 
депутатите приемат закон, който забранява да се строят сгради, по-високи 
от централата на американския Конгрес. Този закон е в сила и днес. 
Единствено изключение прави Вашингтонският обелиск, но той не е сграда. 
Обелискът е издигнат през 1884 година в чест на Джордж Вашингтон, висок 
е 170 метра, изграден е от мрамор, гранит и пясъчник, а най-горе, в 
пирамидалната му част, е вложен алуминий като естествен заземител. 
Точно там се намира и наблюдателната площадка, до която се стига с 
асансьор. След последното земетресение от 5-та степен по скалата на 
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Рихтер, властите са забранили изкачването до върха на обелиска, предстои 
и ремонт. 

Но да се върнем в хотела. Сутринта сме приятно изненадани от 
закуската. За 21 долара на калпак имаме на разположение разкошна блок 
маса с десетки апетитни лакомства. 

Представя се и новият ни екскурзовод – Игор, украинец от Одеса. 
Отново изключително добре подготвен гид! 

Още със самото излизане от хотела попадаме на място с историческо 
значение. Оказа се, че на изхода от хотела е извършено прословутото 
покушение срещу американския президент Роналд Рейгън. Това се случва 
на 30 март 1981 година. Един психопат на име Джон Хинкли стреля с 
пистолет по държавния глава, куршумът пронизва гръдния му кош, но след 
4-часова операция Рейгън е спасен. Лекарите посочват, че куршумът е 
заседнал на сантиметри от сърцето и президентът е оцелял по чудо. 
Ненормалникът Хинкли искал да впечатли любимата си актриса Джоди 
Фостър. Съдебно-медицинската експертиза го признава за невменяем и му 
назначава принудително лечение. Заедно с Рейгън жертва на покушението 
става и прессекретарят на Белия дом Джеймс Брейди, който остава след 
това парализиран. Всъщност, американският президент дължи живота си и 
на светкавичната реакция на охраната, която променя траекторията на 
куршума. Такъв късмет обаче не са извадили други президенти на САЩ при 
атентатите срещу тях. Да си припомним покушението срещу Ейбрахам 
Линкълн или убийството на Джон Кенеди... 

Тръгваме по 16-та улица, една от най-представителните в града. 
Някога тук са живели богати хора, но след Голямата депресия повечето са 
продали красивите си домове, главно на различни дипломатически мисии. 
Сега тук има няколко известни хотела – например „Капитол Хилтън”, където 
е бил разположен предизборният щаб на Франклин Делано Рузвелт. Сред 
по-известните сгради се нареждат тази на руското посолство, дирекцията на 
фондацията „Карнеги”, Националната географска асоциация, редакцията на 
в. ”Вашингтон пост”, Еврейският обществен център и др. Улицата свършва 
точно пред парка, простиращ се пред „главната квартира” на президента – 
Белия дом. 

В този парк покрай прекрасно оформената зеленина има няколко 
паметника на едни от най-забележителните герои в американската история. 
Един от тях, например, е паметникът на полския генерал Тадеуш Косцюшко. 
По време на Войната за независимост той изиграва важна роля за победата 
на американските доброволци над британските войски. След тази война се 
връща в Полша, за да помогне на своите сънародници във въстанието им 
срещу деспотичната Русия. Въстанието е потушено, Косцюшко е пленен и 
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изпратен на каторга в Сибир. Отчитайки изключителните му качества на 
пълководец, руската императрица Екатерина ІІ го изтегля от злокобното 
място, синът й Павел му предлага служба в руската армия, но генералът 
отказва. Впоследствие заминава за Париж, където умира в бедност. Той е 
признат за национален герой на Полша и останките му са погребани във 
Вавелската катедрала в Краков редом с тези на полски крале, герои и 
революционери. Освен с военните си подвизи на американска земя, за 
които получава званието бригаден генерал, Косцюшко е известен и като 
един от основателите на популярната в цял свят Военна академия „Уест 
Пойнт” в САЩ. 

Има и още един паметник на друг голям чуждестранен герой от 
Войната за независимост на САЩ – френският маркиз де Лафайет. По време 
на войната той също като полския си колега се издига до чин бригаден 
генерал. После се връща във Франция, за да вземе участие във Великата 
френска буржоазна революция. Лично ръководи превземането на 
Бастилията. Когато отново отива в Америка, поднася на своите бойни 
другари ключа от зловещата тюрма в знак на победата над тиранията. А 
поднасянето на ключа има и друго значение – вече писах, че Франция е 
първата държава в света, която признава официално Съединените щати. 

Край парка се намира един забележителен дом в стила на 
архитектурата от ХVІІІ век, който също има любопитна история. Тя се случва 
няколко дни след приключването на Гражданската война между северните 
и южните щати. Тя се води от 1861 до 1865 година и победата на 
северняците начело с тогавашния президент Ейбрахам Линкълн е сериозен 
удар върху белите робовладелци от юга. Както е известно, повод за войната 
е намерението на южняците да се отцепят от младата американска 
държава, създавайки Конфедерация на южните щати със собствено 
управление. Причина за това е нежеланието на белите да отменят 
робството, което им осигурява безплатна работна ръка в силно развитата 
селскостопанска южна част на страната. В плантациите й се отглеждат 
тютюн, памук, царевица и пр. Линкълн пък не може да приеме разделянето 
и на практика унищожаването на единната американска държава. „Тази 
страна, казвал той, съм я приел цяла от 15-тия американски президент, ще я 
предам цяла и на 17-тия!” 

Недоволни от развитието на събитията след войната, южняците 
организират заговор за убийството на държавното ръководство. Жертва 
става Ейбрахам Линкълн, който е убит в ложата на известния тогава театър 
„Форд” във Вашингтон по време на представление. Убиецът се оказал 
популярен актьор – Джон Уилкс Бут, ревностен привърженик на 
Конфедерацията, произхождащ от известна по онова време артистична 
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фамилия. Бут успява да избяга, но няколко дни по-късно е открит от 
северняците и застрелян. Вицепрезидентът извадил късмет, защото играел 
карти някъде другаде и така се разминал с куршума. Най-интересен е 
случаят с държавния секретар, чието име така и не запомних. Човекът 
претърпял някаква битова злополука, която наложило да бъде гипсиран от 
врата до корема. Когато убиецът, изпратен от заговорниците, нанесъл удар 
с нож по тялото на държавния секретар, именно гипсът му спасил живота. 
Това покушение е станало точно във въпросния старинен дом край парка 
пред Белия дом. 

 
Белият дом 

 
Ето ни най-после пред светая светих на Америка – Белият дом. Край 

металната ограда се простира широко асфалтово трасе, по което щъкат 
дечурлига и младежи, кацнали на станалите напоследък модерни 
двуколесни возила сегуей. Подреждаме се за снимка цялата група и щрак – 
ето ни курдисани пред един от символите на САЩ. Малко по-късно същото 
упражнение повтаряме и пред сградата на Капитолия. Тъй де, без това как 
ще се хвалим на близки и приятели, че сме покорили Америка! 

Белият дом е мястото, където американският президент, като символ 
на изпълнителната власт, провежда заседанията, на които се решават 
важните въпроси на националната и международната политика на страната, 
подписва новите закони, изпълнява и много други задължения. Тук 
президентът и семейството му живеят и посрещат гости. С изключение на 
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Джордж Вашингтон, всички останали американски президенти до ден 
днешен живеят и работят в Белия дом. Това е най-старото държавно здание 
не само във Вашингтон, но и в целия федерален окръг Колумбия. А 
Пенсилвания авеню 1600, на което се намира Белият дом, е най-известният 
адрес в САЩ. Така, както е Даунинг стрийт 10 в Лондон. 

 

 
Българската ни група пред Белия дом 

 

 
Мед ли събират тези мъже в парка край Белия дом или вършат нещо друго? 
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На 16 юли 1790 година американският конгрес приема решение за 
изграждане на правителствена резиденция. Томас Джеферсън, който по 
това време е държавен секретар, възлага на местната управа на Вашингтон 
и комисаря на окръг Колумбия да обявят конкурс за проектиране на двете 
най-важни сгради в държавата – домът на президента и Капитолия. След 
две години резултатите от конкурса са обявени и за победител е посочен 
ирландският архитект Джеймс Хобан. На 13 октомври 1792 година е 
положен основният камък. Лично Хобан е проследявал хода на 
строителството. Още не напълно готова, в сградата се нанася първи през 
1800 година тогавашният президент Джон Адамс. Две години по-късно 
архитектът Бенджамин Хенри Латроуб добавя две нови крила – за 
сервизните помещения и конюшнята. На 24 август 1814 година британските 
войски разрушават Белия дом почти напълно, но под ръководството на 
Хобан сградата отново е „изправена на крака”. През 1817 година тя е 
напълно готова да приеме следващия президент – Джеймс Монро. 

 
На картината – епизод от строителството на Белия дом 

По време на Гражданската война Белият дом става щаб на 
северняците, откъдето се ръководят бойните действия. Именно тук 
Ейбрахам Линкълн подписва Прокламацията за равенството, която е 
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прелюдия към законовото прекратяване на робството в Америка (прочутата 
Emancipation Proclamation). 

В началото на ХХ век, през 1901 година, първи президентът Теодор 
Рузвелт назовава резиденцията официално Белия дом. През 1902 година 
започва изграждането на нови офиси за президентската администрация в 
Западното крило. През 1909 година тук е построен и знаменитият Овален 
кабинет, който по време на аферата на Бил Клинтън с палавата Моника 
Люински американците иронично назовават... ”Оралния кабинет”! 

По време на президента Франклин Рузвелт започват първите редовни 
радиообръщения, наричани „Беседи край камината”. Не съм питал 
екскурзовода, но вероятно продължение на тази традиция е ежегодното 
обръщение към нацията под названието „За състоянието на Съюза”, което 
всеки американски президент прави, за да обобщи пред народа си 
политиката на своето управление – през изминалия период и в перспектива. 
Съвсем близо до Овалния кабинет се намира пресцентърът на 
акредитираните да отразяват работата на президента журналисти. През 
този ден има много, накацали като гълъби под разпънати чадъри срещу 
слънцето, представители на американските и чуждестранните медии. 
Навярно президентът има някаква официална среща. Тези журналисти са 
късметлии с правото да отразяват отблизо важните събития в държавата. 
Другите им колеги кесят на терасата на един от хотелите край парка, но са 
доста далеч. 

Вдясно от Белия дом се намира достолепна сграда в колоритния стил 
от времето на френските крале от ХVІІІ век, с боядисана в зелено фасада. 
Това е резиденцията на вицепрезидента на САЩ и седалище на Службата за 
национална сигурност. Срещу нея има друга сграда, в която обикновено при 
гостуване във Вашингтон се настаняват всички държавни глави, 
включително и британската кралица Елизабет ІІ. 

Оттук започва и пешеходната ни туристическа обиколка след 
снимките пред Белия дом. Пред нас се откроява стъклената фасада на 
Международния валутен фонд, следва Музеят на изкуствата, в който са 
изложени творби на знаменити художници като Рубенс, Рафаел, Рембранд, 
Веласкес и др., сградата на Американския Червен кръст, Вашингтонския 
обелиск, пред който също си правим снимки. Тъкмо заобикаляме „в гръб” 
Белия дом, за да излезем на Пенсилвания авеню, когато сред дърветата в 
парка на резиденцията съзираме три странно облечени фигури, в нещо като 
скафандри, които се въртят край няколко... кошера с мед! Оказва се, че 
природата и тук, където се решават най-важните за държавата и света дела, 
е щедра към човека. Наистина насред територията на Белия дом събират 
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пчелен мед! Кой знае, утре може пък да видим персонала на президента да 
събира... гъби! 

На Пенсилвания авеню се намират повечето министерства: на 
финансите, на правосъдието и т. н., седалището на федералния окръг 
Колумбия. Сред забележителните сгради задължително трябва да отбележа 
шикарния хотел „Уилард”, в който често е отсядал знаменитият Марк Твен, 
сградата на ФБР – Федералното бюро за разследване, Държавният архив, в 
който всеки американец може да прочете трите най-важни документа в 
американската история: Декларацията за независимостта на САЩ, 
Конституцията и Прокламацията за равенството. 

 
Сградата на ФБР 

Влизаме за кратко и в Посетителския център на Белия дом. Знам, че 
едно време по специална заявка се е организирала туристическа обиколка 
на Белия дом и тя е започвала именно оттук. След атентатите на 11 
септември 2001 година от съображения за сигурност екскурзията из 
президентската резиденция е прекратена. Какво са посещавали туристите? 
Ами от Посетителския център са се насочвали към ИЗТОЧНОТО КРИЛО, 
където се запознават с историята на резиденцията. В това крило се е 
намирала градината на Жаклин Кенеди и Розовата градина, предназначена 
за провеждане на официалните церемонии и подписването на одобрените 
от Конгреса законопроекти. Следва БИБЛИОТЕКАТА, която разполага с богат 
фонд от книги по история, биографии, художествени произведения, научни 
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разработки само от американски автори. В ЗАЛАТА ЗА ДИПЛОМАТИЧЕСКИ 
ПРИЕМИ президентът приема новоназначените посланици, които му 
връчват своите пълномощия. ИЗТОЧНАТА ЗАЛА е най-голямата в Белия дом, 
където освен официални приеми се провеждат и пресконференции. 

В Посетителския център има едно голямо табло с портретите на 
всички американски президенти. В средата обаче е поставено... огледало. 
Ако застанеш срещу него и си направиш снимка, насочвайки камерата 
откъм гърба си, ще си видиш после физиономията... точно сред компанията 
на най-висшите американски избраници! Много сладка шега! 

 
Ето как всеки може да стане… президент на САЩ без избори 

Игор предлага да разгледаме града от... птичи поглед. Изкачваме се 
на върха на старото министерство на пощите, откъдето Вашингтон се вижда 
като на длан. В центъра естествено стои най-внушителната сграда в града, 
символът на законодателната власт – Капитолия. 

Час по-късно, след един приятен обяд в бар на вашингтонската 
централна ж. п. гара, сме на метри пред сградата на Конгреса. Тя 
представлява централна, куполна част, и две крила, в едното от които е 
разположена Палатата на представителите, а в другото – Сенатът. В стила на 
Капитолия още от пръв поглед се вижда влиянието на световноизвестни 
архитектурни шедьоври като римската базилика „Св. Петър” и катедралата 
„Св. Павел” в Лондон. Пред Капитолия се простира огромен площад, под 
който се намира информационният център на Конгреса. Там е показана 
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цялата история за строителството на сградата, има макети за всеки етап от 
строежа. На специален екран може да се наблюдават на живо и дискусиите 
по време на парламентарните заседания. 

Строителството на Капитолия започва през 1800 година. Дотогава на 
това място, което представлявало блатиста местност, живеели 18 
фермерски семейства. Те били обезщетени, както и всичко останали при 
следващите разширения на строителството. Англичаните разрушили 
построеното през 1830 година. След възстановяването на сградата през 
1857 година е направено първото разширение, а две години по-късно и 
второто, т. е. става дума за крилата. Днес място за офиси на всички депутати 
в Конгреса няма достатъчно и затова те ползват помещения в шест 
допълнителни сгради близо до Капитолия. 

 

 
Статуята на Свободата, която била монтирана на върха на Капитолия 

 
Самият Капитолий разполага с 540 кабинета. Дълъг е 229 метра и 

висок 88 метра. Най-отгоре върху купола е монтирана статуя на свободата. 
Има много интересна снимка в информационния център на Конгреса: двама 
работници са на върха на купола, току-що са поставили статуята. Доволни са 
от свършената работа, единият даже е с цигара в уста. Снимани са в много 
близък план, сякаш фотографът е висял някъде във въздуха на една ръка 
разстояние от тях, на повече от 80 метра височина. Разбира се, че това е 
илюзия – още по онова време фотографската техника е позволявала да се 
постига търсеният ефект. Но в първия момент се питаш: „А, че къде е бил 
фотографът?” 
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Капитолият 

 

 

 
Българската ни група пред американския Конгрес 
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Към парламентарния комплекс особено внимание заслужава 
библиотеката на Конгреса. Със своята архитектура и художествена украса тя 
си е направо произведение на изкуството. Основана е по много любопитен 
начин. След приключване на президентските си ангажименти в края на 
живота си Томас Джеферсън изпада в сериозно финансово затруднение. За 
да излезе от тази ситуация, а от мизерията по-лошо няма, той предлага на 
Конгреса да изкупи неговата богата библиотека. Депутатите приемат и 
срещу близо 24 000 долара се слага началото на днешната Национална 
библиотека на САЩ, която съхранява над 140 милиона книги, филми, 
картини и други носители на образ и звук. За огромния библиотечен фонд 
има принос и Ейнсуърд Спофорд – над 30 години библиотекар на Конгреса 
през вторага половина на ХІХ век. По негова инициатива е приет закон за 
авторското право, който задължава всеки автор, желаещ да защити 
творбите си, да оставя в библиотеката по минимум два екземпляра от тях. 
Годишно за нуждите на библиотеката американското правителство отпуска 
300 000 долара държавна субсидия. Библиотечното богатство е на общо на 
около 48 езика. 

 
Библиотеката на американския Конгрес 

В Националната библиотека на САЩ на видно място са изложени два 
преписа на Библията, поставени в специални витрини. Единият е ръкописен, 
а другият – печатен. Разбираемо става дума за Йохан Гутенберг, основателят 
на печатното писмо. Той обаче не е откривателят на тази печатарска 
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технология. Още древните китайци са рязали буквите на дървена дъска, 
мажели ги с мастило и отгоре лепвали печатарската хартия. Така че нищо 
ново. Излиза, че Гутенберг просто е заменил дървените букви с оловни. А 
това с Мария го знаем добре, защото почти до началото на политическите 
промени в България след 10 ноември 1989 година вестниците у нас се 
печатаха по същия начин. Гутенберг обаче не превръща изобретението си в 
бизнес. Това по-късно прави неговият помощник Фуст (наричан Фауст), 
който от новата технология заработва доста пари. 

Ползването на библиотеката е безплатно, което е голямо предимство 
за младите хора. Безплатно е и посещението във вашингтонските музеи, а 
може би така е и в цялата страна. Само в американската столица музеите са 
17. Средства за тяхната издръжка се отпускат от различни спонсори, но 
Смитсъновия институт, който играе ролята на благотворителна фондация, е 
водещият в това отношение. „Смитсониън”, както всъщност се нарича, е 
научна институция, създадена от дарения и е на подчинение на президента 
на САЩ. Тази институция носи името на благодетеля г-н Смитсън, роден във 
Франция, живял дълго в Англия, който в завещанието си дарява цялото си 
голямо състояние на САЩ за нуждите на образованието. А музеите, със 
своите познавателни експозиции, са част от образователната система на 
страната. 

Продължавайки обиколката на американската столица, отбелязваме 
сградата на Върховния съд на САЩ – намира се срещу Конгреса. Влизаме и в 
една библиотека, която е събрала 300 000 екземпляра от пълните 
съчинения на Уилям Шекспир. Тази уникална колекция е дело на банкер на 
име Фолгер, който основава това културно средище. Тук има дори и 
театрален салон, който представлява пълно копие на оригиналния 
Шекспиров театър в Лондон. 

Попадаме на известното и у нас радио „Гласът на Америка”, което в 
годините преди политическата промяна в България беше мост на 
свободомислещите българи към света зад Желязната завеса. А по-нататък 
стигаме до Мемориала на Линкълн. Това е огромен мавзолей, изграден от 
варовик и мрамор по проект на архитект Хенри Бейкън, по модел на 
древните гръцки храмове. 36 красиви колонади в дорийски стил (толкова на 
брой са били и щатите, съставлявали съюза по онова време) опасват 
мавзолея от четирите му страни. Вътре един от най-известните американци 
е изваян седнал в кресло. 
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Мемориалът на Ейбрахам Линкълн 

 

 
Скулптурата на Линкълн 
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Монументалната мраморна скулптура, изработена за 4 години под 
ръководството на Дениъл Честър Френч, внушава абсолютен респект – 
Линкълн е бил човек с много силен характер. А мемориалът е построен в 
знак на признателност към неговите големите заслуги за утвърждаването на 
американската демокрация и равноправието между жителите на страната. 

Пред мемориала се простира огромен площад с голям правоъгълен 
водоем, който в момента се ремонтираше. Тук Мартин Лутър Кинг 
произнася една от знаменитите си речи „Имам аз една мечта”, а по време 
на Виетнамската война са идвали по 300 000 души да протестират срещу 
безсмисленото кръвопролитие, продължило цели 11 години с над 50 000 
убити американски войници и офицери и безброй останали след военните 
действия инвалиди. 

На тази тема са посветени и намиращите се наблизо паметници на 
двете големи войни през втората половина на миналия век – войните в 
Корея и Виетнам. Много интересна е експозицията на корейския мемориал. 
На голяма стена от черен мрамор са изкопирани лицата на загинали 
американски военни, всяка вечер те се осветяват от лазерен лъч. Край 
стената са разпръснати скулптурни фигури на американски войници в 
естествен ръст и пози, сякаш се хвърлят в атака. 

 
Мемориалът на Корейската война 

Този монумент е част от т. нар. МОЛ – Паркът на монументите и 
музеите. Тук, по протежение на Конститюшън авеню и Индипендънс авеню 
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са разположени едни от най-известните музеи в САЩ. Например Музеят на 
американската история, Музеят на естествената история, Националната 
художествена галерия, Музеят Хиршхорн (за съвременно изкуство), Музеят 
на холокоста... 

Точно срещу Мемориала на Линкълн се намира границата със 
съседния щат Вирджиния. Дели ги река Потомак, която минава и през 
територията на Вашингтон. До съседа се стига по Арлингтънския 
мемориален мост, наречен така заради градчето Арлингтън. Там се намира 
известното Арлингтънско гробище или да бъда по-точен националният 
гробищен парк „Арлингтън”, където освен 300 000-те загинали през войните 
американци е погребан и убитият през ноември 1963 година в Далас 
американски президент Джон Кенеди. Паркът е разположен на площ от 445 
хектара. Тази територия се използва като военно гробище още по времето 
на Гражданската война. Само по това време, в края на войната през 1865 
година, тук са погребани над 5000 души. Последният паметник, издигнат в 
Арлингтъпнското гробище, е посветен на 184-те човека, загинали при 
терористичното нападение на Пентагона на 11 септември 2001 година. 

 
Арлингтънският мост 

В това гробище, сред хилядите бели надгробни кръстове, на една 
могила се издига забележителна скулптурна композиция: петима 
американски войници са издигнали знамето на родината си в битка срещу 
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японските войски. Този сюжет от Втората световна война е заимстван от 
автентична снимка на военен фоторепортер, поместена в един от 
американските вестници. Тази снимка носи заглавието „Американски 
войници издигат флага при Иво Джима”. 

От гробището се насочваме покрай една от най-големите в района 
военни бази – Форт Майер, към сградата на Пентагона, най-голямата в 
света. Строена е по времето на президента Франклин Рузвелт в 
продължение на година и половина, с участието на 32 000 работници. Има 
петоъгълна форма (затова е наречена Пентагон), може да побере няколко 
Капитолия наведнъж, само коридорите й са около 30 километра! И въпреки 
огромната площ, при необходимост служителите на това прочуто ведомство 
може да се евакуират за не повече от... 7 минути! Отначало президентът 
Рузвелт не е имал никакво намерение на това място да се изгражда такава 
гигантска структура. Имало идея да се строи складова база за нуждите на 
армията. Тогавашният военен министър обаче се възпротивил, казвайки 
право в очите на президента, че няма желание да строи база за... банани. С 
оглед стратегическото положение на столицата, в крайна сметка било взето 
решението за строежа на Пентагона. 

 
Пентагонът 

Наоколо има жилищни блокове, търговски центрове и пр. Тук живеят 
много от служителите на военното ведомство, затова районът носи името 
Пентагон сити. 
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Както вече стана дума, на 11 септември 2001 година и Пентагонът бе 
една от мишените на терористичния акт, разтърсил не само Америка, но и 
целия свят. Терористи отвлякоха граждански самолет и го забиха в сградата, 
като загинаха 184 души. Щетите бързо са били възстановени, изграден е и 
мемориал. Но споменът от тази трагедия и до днес е жив. 

Последната точка от днешната ни обиколка на Вашингтон е Кенеди 
център. Преди да стигнем дотам, спираме за минутка пред хотел 
„Уотъргейт”, където се развихря аферата, свалила от поста му тогавашния 
президент Ричард Никсън. А Кенеди център е едно голямо културно 
средище за опера, театър, балет. Художествен ръководител на операта, 
например, е Пласидо Доминго. Програмата от културни събития е много 
богата – представления колкото щеш. В момента гостуваше китайски 
драматичен театър. 

 
Хотел „Уотъргейт”, известен с аферата,  

свалила от власт президента Ричард Никсън 
Кенеди център разполага с огромна тераса, от която като нищо може 

да излети самолет. От нея се вижда идеално река Потомак, както и кулите 
на Джорджтаунския университет, които наподобяват камбанариите на 
катедрала. Встрани от терасата има една не толкова забележима като 
фундамент сграда, колкото като история. Това е била първата щаб-квартира 
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на американското ЦРУ! А докато се размотаваме из терасата, над Потомак 
прелита вертолетът на самия... американски президент. 

 
Културният център „Кенеди” във Вашингтон 

 
Река Потомак, в дъното – кулите  
на Джорджтаунския университет 
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БЪФАЛО И НИАГАРСКАТА СТИХИЯ 
Днес няма да разглеждаме някой от мегаполисите на САЩ, а ще се 

потопим сред очарованието на американската природа. Ще летим от 
Вашингтон за Бъфало, откъдето ще се отправим за среща с величествения 
Ниагарски водопад. 

На летището обаче ни чакат изненади. Електронното чекиране, което 
отскоро започна да се прилага и у нас, е едно на ръка. Не знаехме, че в 
Америка всяко качване на самолет по вътрешните линии ще ни струва 
допълнително по... 25 долара на калпак! За това колегите от партньорската 
ни фирма не бяха ни предупредили, може би са мислили, че знаем тази 
подробност като летим насам – натам по света. Хората от групата я приеха с 
разбирането, че... това е положението. После пък трябваше да ходим по 
чорапи (за калцуни никой не е чувал!), за да минем през скенера. А тук вече 
действа новата рентгенова технология, която те съблича „гол” на монитора 
на граничния служител, но и сериозно те облъчва. Отделно, че в самолета 
не се сервира никаква храна – полага ни се само... чаша вода. 

В Бъфало ни посрещна приятно слънчево време, гарнирано с една 
азербайджанка за гид на руски език – казва се Лия, и луксозен черен бус, с 
какъвто обикновено карат казиноиграчи. Самото градче не е голямо, 
развило се е около реката Ниагара. Основен поминък е риболовът – тук се 
въди някакъв едър вид пъстърва с червено месо, наричат я Бъфало фиш. 
Отглеждат се плодове, зеленчуци, специален сорт грозде за производство 
на вино. Край реката са разположени и две водни електроцентрали. 

Всъщност Ниагара е част от границата между САЩ и Канада. 
Водопадът може да се наблюдава и от двете страни. Покрай него е развит 
туризмът, включително и хазартът, като и в двете страни по водната граница 
има казина. В ресторанта на такова казино ни отвежда и Лия, за да хапнем 
преди да „атакуваме” водопада. Само срещу 14 долара на блок маса се 
нахранихме като попски деца. 

Ниагара е част от водната система, която включва петте най-големите 
езера на територията на САЩ и Канада, т. нар. Велики американски езера: 
Горното, което е и най-голямо, Мичиган – единственото от петте езера, 
което се намира само в САЩ, Хюрън, Онтарио и най-малкото – Ери. Близо 
33% от питейната вода на Америка се черпи от тях. 
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Отсреща е Канада – реката Ниагара е границата й със САЩ 

 

 
Реката е много буйна и опасна 

Да се сравняват трите най-големи водопада в света, които сме имали 
и удоволствието да видим на живо, просто не е необходимо. Всеки от тях: 
Виктория в Африка, Игуасу в Южна Америка и Ниагара, има свой облик, своя 
характеристика и оценката кой е по-хубав и по-впечатляващ, е само 
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субективна. Когато видях Ниагара, пак се възхищавах на природното чудо 
както и на останалите водопади. 

Ниагарският водопад е разделен на три части. Една от тях е най-
широка – 800 метра. Височината, от която се спуска водата, е около 54 
метра. На няколко места са пригодени наблюдателни площадки, от които 
може да се правят чудесни снимки. Ниагарският водопад се счита за най-
мощният – около 2, 5 милиона куб. м вода в секунда се изливат от реката. 
Самата река, в края на която се появява водопадът, е много палава, мисля 
си дори, че рафтинг тук ще се изпълнява много трудно. 

И тук, както на Игуасу, има разходка с корабче край водопада. 
Наричат го „Принцесата на мъглата” заради водната мъгла, която се стеле 
покрай водопада. Разликата е, че на Ниагара корабчето не се гмурва под 
падащата отвисоко с гръм и трясък вода. Чак такъв адреналин, при който 
ставаш гола вода като на Игуасу, няма. Но така или иначе близостта до 
водопада е сигурна гаранция, че ще се намокриш. Затова на всички ни 
раздават дъждобрани. Аз дори си нахлузих две найлонови торбички на 
краката, за да не ми се намокрят обувките. 

За да стигнем до корабчето, се спускаме с панорамен асансьор. 
Наоколо са накацали десетки птици, събрали се сякаш да ни изпратят на 
опасно пътешествие. Опасно не беше – просто с приближаването към 
водопада водните пръски ставаха все по-силни и настойчиви, очите 
започват да мержелеят от водната мъгла, в ушите ти нахлува страшен 
грохот, фото- и видеокамерите се надпреварват да заемат стратегическо 
място, за да запечатат кадри от тази необикновена, мощна и в същото 
време безкрайно красива природна стихия. Сега разбирам колко смелост и 
страхотни качества са били нужни на американския каскадьор Ник Уаленда, 
за да премине успешно (и то нощем!) по 5-сантиметрово въже разстоянието 
от 550 метра над водната бездна, разделяща бреговете на САЩ и Канада. 
Изключително, спиращо дъха постижение, което гледахме по телевизията и 
добре знаехме за какво става дума! 
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Пред моста има асансьор, с който ще слезем на реката 

 

 
С такова корабче ще се приближим до водопада 
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Екипировката с дъждобрани е препоръчителна 

 

 
Очи в очи с водната стихия 

Имам чувството, че цяла флаш карта съм напълнил със снимки само от 
тази невероятна феерия – и по време на пътуването с корабчето, и от 
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наблюдателните площадки, откъдето засякох и извивките на дъгата. 
Толкова за водопада – с Алеко Константинов няма да се меря. Обратно в 
буса и хайде към летището. Предстои ни полет до Чикаго. 

След час и половина кацаме на огромното чикагско летище. Очаква ни 
обаче неприятна изненада – багажът на половината от групата не се 
появява. Отначало местните служители на аерогарата ни успокояват, че 
куфарите са пристигнали и просто някъде се мотаят, но накрая се оказва, че 
са останали в Бъфало. Обещават ни на следващия ден още сутринта багажът 
да е в хотела и с тази утеха се качваме в автобуса. Следва обаче нов гаф – 
шофьорът ни оставя не в хотела ни „Афиния Чикаго”, а в... ”Пенинсула”. 
Добре, че двата хотела са на една улица и на много близко разстояние един 
от друг, та се придвижваме с куфарите пеша, за да се настаним където 
трябва. 

„Афинията” излезе супер хотел, с много модерен дизайн. Само дето 
ни поискаха по 200 долара депозит на стая, ако решим да не си платим 
минибара. Поради късното пристигане предпочетох да си остана в хотела, 
докато жена ми отиде с останалите на вечеря. Не я дочаках – заспах за нула 
време. Часовата разлика, която започна да набъбва, вече почна да си казва 
думата. Умората и липсата на достатъчно сън взеха да ме изваждат от 
обичайната форма при такива пътувания. А виждах, че посягат и на другите 
от групата... 

 

 
Регионът на Ниагара и едноименния водопад са средоточие  

на изключително разнообразен птичи свят 
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ЧИКАГО – ЛЕГОВИЩЕТО НА АЛ КАПОНЕ 
Днес ни предстои 8-часов тур из Чикаго. В лобито на хотела се 

срещнахме с екскурзоводката Ирина, родена в Беларус. Знае кътните зъби 
на града. Хората обаче, останали без багаж на летището, разбираемо не 
бяха в добро настроение. Особено старозагорецът Гошо, страстен пушач, 
който се измъчваше неимоверно от липсата на любимите му папироси. 
Всичките му запаси от цигари бяха останали в забравения му на летището в 
Бъфало куфар. 

Първата спирка, която Ирина беше избрала в Чикаго, се оказа 
някакъв... бахайски храм. 

 
Бахайският храм 

Защо точно него, така и не разбрах, нямаше го в програмата ни. 
Храмът обаче е доста интересен. Бахайската религия обединява християни, 
мюсюлмани, евреи... Тя е сравнително позната и у нас. Да си припомним 
румънската кралица Мария и нейното „тихо гнездо”, както са нарича 
дворецът й в Балчик. Кралицата е изповядвала тази религия, в 
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архитектурното оформление на двореца и прилежащия му парк са 
застъпени различни елементи от стиловете на християнството и исляма. На 
фасадата на храма пък в Чикаго са изобразени характерни за отделните 
религии символи: християнския кръст, еврейската звезда, има и свастика! 

За да стигнем до храма, трябва да минем покрай едни от най-
представителните висши учебни заведения не само в Чикаго, но и в цяла 
Америка. Едно от тях е Норд Уест Юнивърсити, чийто престиж например е 
не по-малък от този на Харвард или Колумбийския университет. Този 
чикагски университет има солиден имидж в подготовката на бизнес кадри. 
Ирина казва, че когато президентът Роналд Рейгън предавал поста си на Бил 
Клинтън, наследникът му не пожелал да смени бизнес екипа на старата 
администрация. А това били все кадри на Норд Уест Юнивърсити! Другият 
престижен университет в Чикаго е Лойола, който се издържа със средства на 
едноименния йезуитски орден. Известен е с изключително добрата си 
медицинска школа. В Чикаго се обръща изключително внимание на 
образованието и науката. Известно е, че този град е дал на света 70 
носители на Нобеловата награда! 

Чикаго разполага с едно голямо и неоценимо богатство – езерото 
Мичиган. Това е едно от най-голямите езера в Америка. Дълго е 494 км, 
широко 119 км, на места дълбочината му достига 320 метра! Бреговата му 
ивица се разгръща на цели 2646 км! През лятото температурата на водата се 
покачва до 20 градуса и става за къпане. По протежение на повече от 16 км 
чикагското крайбрежие на езерото е превърнато в плажове и яхтени 
пристанища, в истински оазис за отдих на американците. 

Докато се движим към центъра на града, от едната ни страна се нижат 
плажовете на Мичиган, а от другата – жилищните територии. Например 
районът Евънстоун с кокектни къщи тип луксозна вила се смята за 
богаташки, наричат го Голдън кост – Златният бряг. Тук покрай баровците 
живеят и част от професорите в Норд Уест Юнивърсити. По-нататък следват 
високите жилищни блокове, собственост на общината, в които са настанени 
голяма част от пристигналите през последните години имигранти от Източна 
Европа. Сред тях най-много са поляците. След Варшава няма друг град в 
света като Чикаго, където полската етническа общност да е толкова 
многобройна. 

Впрочем, в Чикаго се намира и най-голямата българска диаспора. По 
неофициални данни тук живеят около 150 000 българи! В града има 
български православен храм, културно-информационен център, издава се 
български вестник, има няколко български заведения. За моя голяма радост 
в Чикаго бе основан и фен клуб на ЦСКА. 
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Чикаго или както местните го наричат Шикаго, е главният град на щата 
Илинойс. Той е третият по големина в САЩ след Ню Йорк и Лос Анджелис и 
четвърти в Северна Америка. Заради постоянно духащите ветрове го 
наричат и „ветровития град”. Възникнал е като поселение край езерото 
Мичиган, на мястото на съществувалия по онова време форт Диърборн. 
Смята се, че е основан през 1833 година, като тогава на тази територия са 
живеели около 4000 души. Сега населението на града надхвърля 4 милиона, 
но заедно с крайградската част нараства до 10 милиона. Названието Чикаго 
идва от трансформираната местна дума „shikaakwa”, в превод... див лук. 
Нещо не ми се връзва дивият лук с тоя мегаполис, но нейсе. Говорим за 
индустриален и финансов център с национално значение. Град, в който се 
намира една от най-популярните борсови институции в света – Чикагската 
стокова борса. Тук през 1885 г. е построен и първият в света небостъргач, 
съчетал в архитектурния си облик и и елементи от стила на култови сгради в 
Европа: парижката катедрала Нотр Дам дьо Пари, Уестминстърското 
абатство в Лондон и др. 

 
Чикаго първи започва да строи небостъргачи 
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Новата архитектура бързо си пробива път 

През 1871 година в Чикаго избухва пожар, който на практика 
изпепелява почти целия град. Ирина разказва, че виновникът за тази 
трагедия е някаква... крава!Клетото животно, което след случая навярно е 
нахранило една тумба хора, бутнало някакъв свещник, огънят попаднал на 
подходящото място и пожарът лумнал за нула време. Фактически Чикаго 
израства след това като абсолютно ново селище. В края на ХІХ век ръстът в 
развитието на местната индустрия привлича хиляди имигранти. През 1890 
година Чикаго става вторият по големина град в САЩ след Ню Йорк с 
население 1, 1 милиона души, като основна част са имигранти от Ирландия, 
Италия, Германия, Полша. Освен европейци, в Чикаго пристигат и много 
чернокожи от Африканския континент, които впоследствие формират 
прочутата местна джаз култура. В Чикаго се намира Музеят на 
афроамериканската история, първата и най-стара институция в САЩ, 
съхранила безценни факти и документи за преселването и съдбата на 
чернокожото население в страната. През 20-те години на ХХ век, когато с 
въвеждането на т. нар. сух режим разцъфтява контрабандата на алкохол, 
Чикаго става известен и с организираната престъпност начело с гангстерския 
бос Ал Капоне. 
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След бахайския храм спираме за по-дълго време на централния 
площад край реката Чикаго, откъдето тръгват круизните корабчета за 
разходка по вода из града. Гледката е уникална, защото тук е събрано цяло 
съзвездие от чикагски небостъргачи. От едната страна е първият, за който 
вече стана дума. До него се намира редакцията на най-влиятелния печатен 
орган в града – вестник „Чикаго трибюн”. По средата на площада се кипри 
огромна цветна статуя на Мерилин Монро, чиято къса поличка апетитно се е 
вдигнала нагоре за радост на многобройните, курдисали се под нея за 
снимка туристи от мъжки пол. Включително и моя милост! 

 
Мерилин Монро 

От другата страна се издига фундаментът на банка (открита през 
1921 г.), под която се намира безистен с магазини под името Wrigley 
Buillding. Тук, в продължение на няколко години, се ражда продукт, който 
впоследствие залива целия свят – създадена е дъвката. 

На моста, под който се мъдри надпис Water taxi, станаха чудесни 
снимки. От това място се виждат няколко много интересни небостъргача. 
Единият е известен с това, че на върха му е живял босът на чикагската 
мафия Ал Капоне. Там се намирал огромният му апартамент, до който 
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гангстерът се качвал направо с колата си по специален асансьор. Другият 
небостъргач се състои от две тела, които отдалеч удивително приличат на... 
царевици. В долната им част са построени открити гаражи, а нагоре вървят 
жилища и офиси. 

След фотосесията се отправяме към една от забележителностите на 
града – Бъкингамския фонтан. 

 
Бъкингамският фонтан 

Това е един от най-големите фонтани в света. Автор на проекта е 
Едуард Бенет и в оформлението на този истински шедьовър прозира духа на 
Версай. Защо е бъкингамски, а не примерно бирмингамски или някакъв 
друг, така и не разбрах, вероятно има някаква връзка с Бъкингамския 
дворец в Лондон. Фонтанът е открит през 1927 година. Има 4 водни коня, 
които символизират четирите щата, свързани с езерото Мичиган: Илинойс, 
Индиана, Уисконсин и Мичиган. На всеки кръгъл час водата изригва на 
височина около 45 метра, досуш като гейзер. Фонтанът се намира в т. нар. 
Гранд парк, сред огромен площад с много добра визия към групата 
небостъргачи в централната част на града. Когато по-късно посетихме 
крайбрежието на езерото Мичиган, изпълнено с паркове, футболни и голф 
игрища, алеи за разходка, за каране на велосипед или ролери, след това и 
Милениум парк, почувствахме колко различен е Чикаго от ред подобни 
мегаполиси. В Чикаго се диша, има простор и страхотен баланс между 
сградите, забили връх в небето, и природната среда. 
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„Отборът” на чикагските небостъргачи 

Всъщност именно от крайбрежната част на Мичиган е най-добрият 
ракурс към небостъргачите, станали емблема на града. Наредили са се като 
разнокалибрени шишета. Ето и най-интересните отляво надясно: Сиърс 
тауър, от 3 години с ново име – Уилис тауър, най-високият небостъргач в 
Чикаго и въобще в САЩ, Тръмп тауър – вторият по височина гигант в Чикаго, 
Чикагската стокова борса, Моливът – небостъргач с вид на подострен молив, 
офис сграда на петролна компания, Стейт ъф Илинойс – построен през 
1985 г., с прозрачни асансьори, Трибюн тауър, където се помещават 
редакциите на някои от чикагските вестници, и др. 

Без съмнение гордостта на Чикаго е Сиърс тауър. Този небостъргач е 
висок 442 метра, има 110 етажа и дълги години (до 2003-та) е бил най-
високата сграда не само в Чикаго, но и в света! Символ на икономическия 
просперитет на града, един от най-посещаваните туристически обекти в 
Чикаго. Построен е през 1973 година по проект на фирмата „Скидмор, 
Оуингс и Мерил”, която е автор и на третия по височина небостъргач в 
Чикаго – Джон Хенкок тауър. Първите концесионери на сградата са от 
компанията „Сиърс, Робък и ко”, но от 2009 година тя има нови наематели – 
Уилис груп холдингс и вече носи тяхното име. Но дори и след 
преименуването, жителите на града продължават да наричат билдинга със 
старото му име. 

Архитектурата на този небостъргач е уникална. Той е съставен от 9 
квадратни тръби – колони, образуващи квадрат, стъпил върху бетонова 
основа. Тия тръби продължават заедно до 66-тия етаж, пет се нижат до 90-
тия етаж и само две образуват останалите 20 етажа. На покрива стърчат като 
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рогца на охлюв две огромни телевизионни антени. Цялата конструкция е 
облицована в черен алуминий с 16 000 тонирани стъкла. На 103 етаж се 
намира обсерватория, от която се открива панорамна гледка към града. Тя 
се посещава годишно от над 1, 5 милиона туристи. 

С буса правим и едно кръгче по Солидарити драйв. Тази отсечка край 
езерото носи името на популярния полски профсъюз „Солидарност”, 
изиграл огромна роля за политическите промени в Полша още преди 
падането на Берлинската стена. В този район има два паметника на големи 
имена в полската история – астронома Николай Коперник и пълководеца 
ген. Тадеуш Косцюшко. Присъствието им тук не е случайно – вече стана 
дума за голямата полска диаспора в Чикаго. В крайбрежната част на града 
се намират и някои от най-привлекателните атракциони: чикагският 
Океанариум с шоу на делфини, Аквариумът, Планетариумът, за които в 
еднодневен тур като нашия въобще не е възможно да се отдели време. 
Както и за други основни забележителности: Музея на съвременното 
изкуство, Музея на науката и индустрията, Чикагската художествена 
галерия, Дейли център със скулптурата на Пабло Пикасо и др. 

На обяд хапваме набързо в... Макдоналдс (че каква Америка сме 
посетили, ако не опитаме бургери в светая светих на бързото хранене!). И 
около 15:00 вече сме кацнали на кея за разходка с корабче по река Чикаго. 
Отначало си мислех, че това ще се случи в самото езеро Мичиган, но 
очевидно маршрутът е друг – разходката се прави само по реката. 

Круизът трае около час и половина и наистина е едно приятно 
забавление. На борда има бар с напитки, едно младо момче водеше 
програмата, с изящно чувство за хумор. Времето е прекрасно – топло, 
слънчево и идеално за снимки. 

Маршрутът следва реката, която минава през сърцето на града. Могат 
да се видят едни от най-забележителните сгради, освен споменатите 
досега: операта, офиса на самолетната компания Боинг, печатницата на 
„Чикаго трибюн”, подвижният мост, който се отваря, за да преминават 
корабите, и др. интересни места. Връщаме се обратно, като стигаме до 
самото езеро, но там шлюзовете са затворени. 
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На круиз по река Чикаго 

 

 
„Бобчето” 
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След круиза се насочваме към последната точка от днешния тур из 
Чикаго – Милениум парк. Това е сравнително нова придобивка за града, 
открита по повод настъпването на третото хилядолетие. Идеята за 
създаването на парка е на един от бившите кметове на Чикаго. На това 
място в миналото са минавали линиите на ж. п транспорт в щата Илинойс. 
Паркът обхваща 25 декара площ и сега е едно от най-привлекателните 
места за отдих. Има много зелени площи, подходящи за пикници през 
топлите дни. Красят ги различни скулптурни композиции, разнообразни 
дървесни видове. Има огромна сцена за концерти, над която висят гроздове 
от тонколони. Но черешката на тортата е... ”Бобчето”. Така нарекохме една 
от най-известните и ексцентрични скулптури в парка, която наистина има 
формата на бобено зърно. Автор е британският скулптор Аниш Капур. Това 
странно произведение се състои от 168 малки пластини от неръждаема 
стомана, тежи над 110 тона и отлично постига ефекта на... кривото 
огледало. Смяхме се от сърце на кривите си физиономии, макар на 
половината от групата, по вече споменатите причини, хич не им беше до 
смях. Беше вече късен след обяд, а вести за останалия на летището в 
Бъфало багаж на хората – никакви. 

Ирина се опита да се свърже с хотела за някаква що годе 
ориентираща ни информация, но уви! Добих чувството, че на персонала на 
хотелите в САЩ нещо май му хлопа дъската, защото почти навсякъде 
срещаме трудности с него. Накрая решаваме Ирина с Мария и Гергана да 
отидат направо в хотела, за да разберат на място какво става. 

След половин час Жоро Ахилеята – наш колега и приятел от Балчик, 
дойде при мен и с откровено заговорнически вид ми каза, че багажът е 
пристигнал в хотела, но ще е добре да се избъзикаме с Гошо Ямболиев, 
който страдаше безкрайно за любимите си цигари. Жена ми ми звъняла на 
мобилния телефон, но нали съм си глухар, нищо не съм чул, та се обадила 
на Жорето. За простотии, каквато ми предложи балчишкия ни колега, 
винаги съм готов и тутакси приклещих Гошо. „Гоше, викам му, току-що се 
обадиха от хотела. За съжаление багажът ти го няма на летището...” 
Последва крайно тъжна и отчаяна физиономия, Гошо беше окончателно 
съсипан. „Но пък, продължавам, ни казаха, че е пристигнал в хотела!” Гошо 
се ухили мигновено и нададе такъв вой на радост, сякаш беше станал 
тотомилионер! 
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„Царевичките” 

 

 
Чикагското крайбрежие на езерото Мичиган 
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Когато се върнахме в хотела, едни предпочетоха да продължат с 
шопинг, Гошо Ямболиев изпуши пред входа не по-малко от 5-6 цигари на 
един дъх, а ние двамата с Гергана и семейство Червенкови решихме да 
погледнем Чикаго отвисоко. Изкачихме се на 94-тия етаж на небостъргача 
Джон Хенкок тауър, където има обсерватория със специално пригодена 
наблюдателна площадка. Гледката е поразителна – под нас се разстилаше 
дългата плажна ивица край езерото Мичиган с цял букет от небостъргачи 
край нея! А самото езеро – ако не знаеш, че това е именно езеро, спокойно 
можеш да го сметнеш за море – отсреща бряг няма. 

Вечерта имах идея да посетим един от популярните в Чикаго джаз 
клубове. Отдавна мечтаех да се изкефим в Меката на джаза, където всяка 
година се провежда и международен джаз фестивал с участието на 
световни корифеи в тази музика. Дори бях избрал един от най-известните – 
Andy’s Jazz Club. Трябваше да повървим повечко, докато намерим клуба. Но 
пословичната българска туткавщина ни обърка работата. Тук местата се 
заемат най-късно до 19:30 – 20:00, а ние тръгнахме от хотела по никое 
време – вече беше минало 21:00. Тоз не се облякъл още, друг не се 
облекчил в тоалетната, трети си забравил връхната дреха, четвърти още се 
къпе... И естествено, когато пристигнахме в клуба, нямаше свободни маси. 
Трябваше да кесим на един крак с питие в ръка, което на местните не прави 
никакво впечатление, но на Мария такъв вариант не й харесваше. 
Представяла си обстановката по друг начин – нещо като нашенските пиано 
барове, където си седиш на стола, така с питие и мезе се кефиш на 
музиката, а не висиш прав като кон. На всичко отгоре ни поискаха по 20 
долара депозит, ако желаем да си запазим маси след 22:30, което 
окончателно ни разколеба и се преместихме в отсрещния италиански 
ресторант за вечеря. Така безславно завърши т. нар. вечер на джаза в 
Чикаго. На връщане намерихме лесно хотела, ориентирайки се по една от 
главните търговски улици в града – „Мичиган авеню”, която беше близо до 
„Афинията”. И хайде по леглата, че утре заминаваме за Лас Вегас, където 
според нюйоркския ни гид Миша вече е настъпил... ХХІІІ-тият век! 



 

 78

ЛАС ВЕГАС – В ЛОНОТО НА ХАЗАРТА 
Сутринта тръгнахме за летището с 30 минути закъснение. 

Американските хотели бързат да вземат депозит, но когато при чек аута 
трябва да ни го връщат, нещо започват да се мотаят, да мрънкат, че в 
момента нямат в касата достатъчно пари. Което в общи линии звучи 
изнервящо, когато гониш самолет. Логично след предизвикания по тази 
причина скандал започва едно събиране на пари, от което най-вече си 
изпати Стефка – бутнаха й цяла стотачка в купюри от по... 1 долар! 

Както и да е, излетяхме благополучно и след три часа се появихме в 
„Града на греха”. Тук трябваше да преместим часовниците си с още два часа 
назад, така че часовата разлика с България достигна своя максимум – точно 
10 часа! Докато самолетът плавно се спускаше за кацане, през люка на 
прозореца зърнах земния пейзаж. Пустиня, с накацали по нея тук-там по-
големи или по-малки езерца, благодарение на които този фантастичен град 
съществува. 

В Лас Вегас пристигнахме рано след обяд. Летището е много близо до 
града. Още с влизането в залата за пристигащи те посрещат... игрални 
машини. Дето се казва, още не си си взел куфара от багажната лента и си 
похарчил първата пачка в зелено. 

Екскурзоводът, който нашите партньори в САЩ ни бяха отредили за 
Лас Вегас, се казваше Валдес – наполовина руснак, наполовина латвиец по 
бащина линия. Млад човек, от 15 години живее в Лас Вегас, работил дълго 
време като... цирков артист. Той ни заведе до хотела и се разбрахме да се 
срещнем на лобито в 18:00, за да започнем нашата обиколка из лоното на 
хазарта. През деня такова нещо не се препоръчва, защото горещините са 
ужасни. Все пак рай – рай, ама в пустиня! 

Нашият хотел „Cosmopolitan Hotel of Las Vegas” 5* надхвърли 
очакванията ни! Изключително луксозен, това е най-новият хотел в Лас 
Вегас, единственият в града с балкони. Във всички хотели в Лас Вегас се 
работи на пълни обороти, денонощно. Такива изпълнения като чек ин в 
14:00 или чек аут в 10:00 тук не важат. Ние, например, пристигнахме в 
хотела в 13:40, а се настанихме след 16:00 – още нямаше свободни стаи. 
През цялото денонощие едни влизат, други си отиват! Депозитът е още по-
голям – по 300 долара на стая. А стаята е супер! С Мария бяхме настанени в 
нещо като студио със спалня и хол с мека мебел, работно бюро, кухненски 
бокс, два плазмени телевизора и диван на балкона. 
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Добре дошли в Лас Вегас 

 

 
Още на летището може да похарчиш първата пачка в зелено 

Като изключим ресторантската част, баровете и магазините, 
огромната територия от хотела е заета от ролетки, ротативки и всякакви 
други хазартни машинарии. Вечер тук е истинско гъмжило от хора, 
преследващи своя късмет. В ресторантите и баровете е пълно с разголени 
момичета, правещи компания на джентълмените в казиното, дошли да 
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похарчат някой долар. Точно така – да похарчат, защото в Лас Вегас малко 
се печели, много се губи! А по отношение на компаньонките, по принцип 
Америка е сравнително пуританска страна, но в Лас Вегас едва ли има 
прегради за най-древния занаят. Дори на улицата раздават картички с дами 
в оскъдно облекло, които недвусмислено подканят клиентите да се 
възползват и от тази услуга. В някои от хотелите – казина нон стоп вървят 
еротични програми. Например „Джубили” в казино Мираж или шоуто в 
казино Ескалибур. А само на 90 мили от Лас Вегас се намира един от най-
новите и „иновативни” публични домове Alien Cathouse (Извънземният 
бардак), в който баровците могат да си поръчат жени, облечени като 
извънземни. Тъй че не случайно Лас Вегас носи и прозвището „Град на 
греха”. 

Лас Вегас е основан през 1905 година, а 6 години по-късно официално 
е признат за град. Това е най-гъсто населеният град в щата Невада, тук 
живеят почти 570 000 души. Историята на неговото възникване е твърде 
интересна. Валдес ни разказа, че в началото на миналия век по тези места 
се движели много търговски кервани на път за Лос Анджелис. 
Преминаването им било истинско изпитание, защото този стратегически път 
минава през пустинята Мохава, носеща името на едно от местните 
индиански племена – махаве. Климатът е сух, през летните дни става адски 
горещо, понякога температурата на въздуха достига над 50 градуса по 
Целзий. Щатът Невада е разположен на 850 метра над морското равнище. А 
най-зловещото място в тукашната пустиня – Долината на смъртта, е на 63 
метра под морското ниво. Тази долина наистина изглежда страшно и 
напълно оправдава името си, особено със смразяващи кръвта названия като 
Прохода на мъртвеца, Каньонът на изсъхналите кости и пр. Преди хиляди 
години на това място е имало езеро, което се е изпарило от горещото 
време. Почвата е напукана като черупка на костенурка. Нямахме късмета да 
побродим из нея, но можахме да видим как изглежда въпросната долина от 
фотоизложбата на Питър Лик – млад, талантлив и много популярен 
художник-фотограф, представена в казино Венеция. 

Но да се върнем към разказа на Валдес. С един такъв керван се 
случило премеждие – търговците объркали пътя, в зловещата пустош 
останали без вода, заплашвала ги нелепа гибел. Тогава един мексиканец от 
кервана – Рафаел Ривиера, се наел с непосилната задача да открие вода. И 
случайно или не, но успял и така спасил живота на своите спътници. След 
време предприемчиви люде каптирали водния източник. По-нататък дошъл 
реда на ж. п. строителите, които се захванали да изграждат железопътната 
линия, свързваща Средния Запад с Калифорния. Построили и ж. п. станция, 
около която започнало да се оформя и бъдещото селище. Постепенно 
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изникнали и две улици – Мейн стрийт и Фримонт стрийт (по името на 
пътешественика Джон Фримонт). А на Ривиера, като откривател на водата, 
дали правото да избере име на бъдещия град. И той го кръстил Лас Вегас – 
„Ливадите”, заради мястото с вода, нещо като малък оазис сред пустошта. 
Скоро се появил и първият бар. Поради голямото разстояние до Лос 
Анджелис влакът спирал за дълго на ж. п. станцията в Лас Вегас и за да 
убият времето, пътниците си намерили и забавление – да играят карти и да 
пият уиски. Баровете започнали да се множат. Появил се и слух, че Лас Вегас 
е мястото на късмета, че с хазартните игри може да забогатееш. И както 
златната треска повлякла хиляди люде към мините със златни залежи в 
Дивия Запад, така и хазартът се оказал притегателна сила за не по-малко 
мераклии да се доберат до лесна печалба. Между другото днес на името на 
Ривиера е назован един от големите хотели – казина в града, с над 2100 
стаи, разположени в 23-етажна кула. Само игралната му площ надхвърля 
10 000 кв. м. 

 
Музеят на Кока Кола в Лас Вегас 

Пътуващите за Калифорния златотърсачи били главните клиенти на 
игралните барове. Когато едните печелили, а другите губели, почти винаги 
се стигало до препирни, които продължавали под дулата на оръжията. 
Пистолетът решавал проблема! Това обаче хич не се нравело на 
собствениците на заведенията и те решили да се справят по много 
елегантен начин. Вместо да гонят наежените си клиенти от игралните 
салони, те измислили друго: тъкмо започвала пукотевицата и изведнъж 
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изскачали... красиви танцьорки. Бабаитите спирали стрелбата и сядали да 
гледат шоуто. Така забравяли за свадата и и след танците, вече с напълнени 
очи, започвали отново да играят. Така постепенно в игралните салони се 
наложили и шоу спектаклите, които днес са неизменна част от живота на 
казината в Лас Вегас. В наши дни градът привлича хиляди посетители не 
само с игралните зали, но именно и с многобройни концерти, театрални 
представления, състезания за красота, с различни спортни прояви като 
например фестивала на каубоите, в който център на внимание се превръща 
традиционното американско родео. Цените на билетите за шоу спектаклите 
са доста високи – вървят от 50 до 200 долара. Разбира се, има и ценови 
рекорди: някакъв украинец купил билет за боксов мач на стойност цели 
8500 долара! В казино – хотел Цезар Палас шоуто е с участието на певицата 
Селийн Дион. И струва от 60 до 300 долара. Дамата дълги години се е 
подвизавала на договор в това казино и след раждането на детето си 
отново е на сцената там. Един от най-големите инкубатори на шоу 
спектакли тук е Сирк дю Солей. Програмата на този цирк гостува неотдавна 
и в България! Най-големият производител на шоу програми в Лас Вегас пък 
е MGM, като за най-добър спектакъл се смята шоуто „Звук и светлина” в 
казино Беладжио. MGM е и голяма киностудия. В Лас Вегас се снимат много 
филми. 

И така, благодарение на легализирания хазарт, алкохола, 
забавленията за възрастни, за които намекнах малко по-горе, Лас Вегас се 
радва на световна популярност като Развлекателната столица на планетата. 
Вечерната разходка из Лас Вегас си е истинско преживяване. Отвсякъде те 
заливат огромните неонови реклами на казина, ресторанти, различни 
спектакли. Лас Вегас е може би световен рекордьор по разход на 
електричество – над 6000 мегавата на денонощие! Вървят шоу след шоу – 
кое от кое по-интересно. Изключително атрактивно е шоуто на танцуващите 
фонтани пред светещото копие на Айфеловата кула. В казино Мираж пък 
провеждат битка на пиратски кораби. Друго шоу е изригващият „вулкан” със 
стичащите се потоци „лава”. Ако не си бил в някои от най-известните в света 
туристически дестинации, тук много от тях са събрани като на длан: 
Манхатън и Статуята на свободата от Ню Йорк, парижката Айфелова кула, 
двореца на крал Артур и др. Огромна бутилка от кока кола насочва 
вниманието към едноименния музей, Мадам Тюсо – и тя е тук с обичайната 
експозиция от восъчни фигури на популярни герои. 
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Едно от многобройните казина в Лас Вегас 
Основната атракция в Лас Вегас без съмнение са казината. Първото 

казино тук – Ел Ранчо Вегас, е открито през 1941 година, просъществувало е 
20 години, но въобще не може да се сравнява с гигантите, изникнали през 
последното половин столетие сред пустинния декор на тази част от щата 
Невада. Бумът в строителството на хотели-казина започва през 1969 година 
с откриването на казино Лас Вегас Хилтън. Най-известните от тях се намират 
на главния булевард Лас Вегас стрип, дълъг повече от 6 километра. Това 
название няма нищо общо с класическия стриптийз, а по-скоро 
символизира разсъбличане, но не на дреха, а на... портфейли. Нещо съвсем 
обичайно, което се случва в игралните зали или шопинг центровете на 
града. Сред по-известните хотели – казина са Луксор, Беладжио, Мандалай 
бей, Венеция, Монте Карло, Мираж, Ескалибур, Цезар Палас, нашият 
Космополитън, Фонтенбло, Париж, Ню Йорк – Ню Йорк и др., които са 
строени в далеч по-ново време и някои ги наричат тематични мегахотели. 
Стратосфера – съчетание от хотел, казино и кула, пък е най-високата сграда 
в града, пета по височина в САЩ. Всъщност към момента в Лас Вегас има 
над 220 хотела и 19 мотела, но това сигурно е предпоследна информация... 
Не по-малко са и параклисите, които не отстъпват по брой на хотелите. Те 
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правят от Лас Вегас и най-голямата сватбена дестинация в света. Годишно 
тук се сключват над 80 000 бракосъчетания, дневно 300 двойки 
потвърждават желанието си да свържат живота си в семейство. 

Преди обаче да влезем в някои от предвидените по програма казина-
хотели, първата ни задължителна спирка е под огромната шарена табела в 
началото на града с надпис „Wellcome to Las Vegas”. Тук се снимат всички 
новодошли туристи. Наоколо се въртят имитатори на познати от шоу 
бизнеса герои. И на първо място копие на Елвис Пресли, чието силно 
артистично присъствие по време на концертите му тук през 60-те години на 
миналия век е дало основание на мнозина да наричат Лас Вегас Градът на 
Елвис. Както дегизирания като знаменитата звезда младеж, така и други 
подобни на него имат тапии от казината, които им позволяват легално да се 
снимат с туристите срещу бакшиш. 

Първият хотел – казино, в който влизаме, се нарича Луксор. Построен 
е през 1993 година. 

 

Черната пирамида – хотел-казино Луксор 
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Казино Луксор 

Представлява висока 105 метра пирамида, покрита с черно стъкло. 
Всъщност това са стъклени блокчета – като каменните блокчета на 
пирамидите в Гиза, общо... 26 000 на брой. Стаите са 3050. Собственик е 
арменски американец на име Крикорян. Като млад бил боксьор, после 
летец на боен самолет, търговец, специализирал се в продажбата на 
самолети, бивш директор на киностудията MGM. Накрая открива бизнеса с 
казината. Успява да закупи 11 казина-хотели и е най-крупният собственик на 
такива обекти в Лас Вегас. Нещо подобно на съдържателя на много казина в 
Макао – Стенли Хю. 

Отпред Луксор се „охранява” от огромен сфинкс. На върха има 
пирамидална стъклена част с лазерно устройство, което всяка нощ „опъва” 
лазерен лъч в небето над града. Валдес казва, че лъчът може да се види и от 
разстояние в порядъка на 50 км. Хотелските стаи са разположени по стените 
на пирамидата, а в средата отвътре тя е куха. Там се кипрят типични за 
Египет символи: фараони, свещени животни и пр. Освен хазарта, в хотела 
кипеше и от разни шоута. Едно от тях, например, бе програмата „Титаник”. 
Експонирани са части от „автентичния” кораб, предмети, които са носили 
пътниците, има разбира се и парче от „айсберга”, в който злополучният 
лайнер се е блъснал фатално. С билетите за това шоу се разиграва странна 
томбола: всеки талон има номер, според който или ще останеш жив след 
катастрофата, или ще потънеш в ледените води на океана. Почти всички 
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вадят късмет да се качат на „спасителните лодки”, но има и „каръци” за уж 
по-голяма обективност. 

От Луксор може да се мине по топла връзка в Мандалай бей – също 
много класен хотел – казино. Тъкмо там търновецът Иван Цонев ни изгуби, 
заради което се разсърди здраво. Но нямаше право – все пак е мъж на 
възраст, а не първолак и много добре знае (не му е за първи път да пътува), 
че трябва да си отваря очите и да следва групата. При туристически групови 
обиколки в чужбина е така! 

Беладжио се оказа второто казино, което Валдес беше избрал да ни 
покаже. Ако не се лъжа, то беше и място на действието в една от сериите на 
филма „Бандата на Оушън”. Тук акцентът е италиански. Още с влизането в 
него правят неотразимо впечатление красивите композиции от свежи цветя 
и... тикви. Дизайнерите дори бяха сложили и плашило, а едно изкуствено 
дърво ни... зяпаше с човешка физиономия, която непрекъснато си въртеше 
очите. 

 
„Живото дърво” в казино Беладжио 

Беладжио е един от най-големите и най-луксозни хотели – казина в 
света. Казват, че луксът и разкошът тук са ненадминати, може да си 
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поръчате всичко, което го има по света, стига да ви стиска джобът. Това е 
един от малкото хотели на планетата, който е удостоен с престижната 
награда „Пет диаманта”. Хотелът е бил арена на финалите на Световните 
покер серии. Именно тук се намира и огромното изкуствено езеро с 
величествен фонтан, който изхвърля хиляди литри вода в минута. Всяка 
вечер след 20:00 започва шоуто на танцуващите фонтани „Звук и светлина – 
Беладжио”, озвучено със страхотните изпълнения на Андреа Бочели и 
Франк Синатра. 

Танцуващите фонтани пред казино Беладжио 
Стигаме и до третото, последно за тази вечер казино в Лас Вегас – 

Венеция, най-голямото и луксозно в света. Рекордьор по броя на хотелските 
стаи – 7200, разположени в три корпуса, само паркингът е на... 12 етажа! 
Когато се изкачиш с ескалатора на втория етаж, попадаш буквално в перлата 
на Италия. Кеф ти да се изкиприш за снимка на „Моста на въздишките”, кеф 
ти да се поразходиш с гондола из „Канале Гранде”, а лодкарят да те 
забавлява с „О, соле мио” и други подобни венециански песнопения. Кеф ти 
и да послушаш камерния концерт на „Площад Сан Марко”... За нас този 
хотел-казино не е новост, тъй като негово копие бяхме посетили в Макао. 
Както във всички останали казина, и тук не липсват безброй бутици и 
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всякакви други малки магазинчета с маркови стоки, които винаги и 
навсякъде изострят вниманието на нежния пол. 

Казино Венеция – най-голямото в Лас Вегас 
В Лас Вегас всеки може да си опита късмета, залагайки суми от 1 

долар до десетки хиляди. Годишно тук се оставят над 200 милиарда долара! 
И то не само в игралните зали, но и в хотелското настаняване, ресторантите, 
различните забавления, шопинга, екскурзиите – до Гранд Каньон или на 
други места. 200 милиарда – ако човек постои повече в Лас Вегас и за 
минута няма да се усъмни в подобни цифри. Тук не ти крадат парите – сам 
ги оставяш! Разбира се, не са рядкост и случаите, при които казиноиграчите 
са споходени от щастлива съдба. Валдес разказва за една пияна като талпа 
рускиня, която зорлем я сложили на игрална машина – едва се държала на 
крака. Дори й помогнали да натисне някакво копче. Да, ама жената с 
размътения мозък взела, че ударила кяр от цифром и словом 2,5 (два 
милиона и половина (долара! 

На една снимка съм заснел и нашата Гергана да седи пред ротативка. 
Доколкото си спомням заложи 1 долар и спечели 2! На снимката изглежда 
доволна, сякаш иска да ни каже: ”Абе отделих малко време и средства да 
изкарам някой долар, че да почерпя нашите с по една пържола... ” 
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Ето какво влече хиляди мераклии за печалба в Лас Вегас 

 
В „Харли Дейвидсън” сервират страхотно барбекю 

 
На Лас Вегас стрип освен ролетки и едноръки бандити има и хубави 

ресторанти. Избрахме си един от тях – Харли Дейвидсон, с огромен 
рекламен мотор над входа. Примами ни уханието на печено на грил месце 
и разбира се рекламата „Тне best BBQ”. Хапнахме и сме доволни. 
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ФЕНОМЕНЪТ ГРАНД КАНЬОН 
Рано сутринта, още в 07:30, нашият американски гид Валдес дойде да 

ни вземе за планираната екскурзия до една от най-големите природни 
забележителности на САЩ – Националният парк Гранд Каньон. Номиниран 
за едно от новите седем чудеса на природата. И за мен, както и за всички 
българи от групата ни, посещението на този уникален феномен е 
отдавнашна мечта. За да е пълно удоволствието, се разбрахме с Валдес да 
ни осигури... хеликоптер, за да видим каньона от въздуха. Това щеше да е 
черешката на тортата за този ден. 

Пътуваме по шосе № 215, което води право до Лос Анджелис. Дотам 
може да се стигне за 4-5 часа, разстоянието е около 260 мили. Пътят, казва 
Валдес, постоянно се ремонтира. Имало идея да се направи трасе за 
високоскоростен влак – подобен на „стрелата” в Япония, но кризата 
пресякла финансирането на проекта. Още не сме излезли от Невада, но 
научаваме, че ако Калифорния е известна с добива на злато, на Невада се 
пада среброто. Когато влизаш в щата, на голяма табела е изписано 
„Невада – сребърният щат”. 

Спираме за чаша кафе в Боулдер сити – малко градче, разположено в 
едноименната долина. Възникнало е за нуждите на работниците, строили 
през 30-те години на миналия век хидровъзела „Хувър”. На планинския 
хребет, ограждащ градчето, са „изписани” буквите ВС – така пилотите на 
самолети се ориентират над чия територия летят. 

Скоро навлизаме в съседния на Невада щат – Аризона, и не след 
дълго пристигаме на мястото, където трябва да сменим транспорта. До 
Гранд Каньон се пътува с автобуси „под китайска команда”. Въпросното 
място представлява пустинен декор, с някакви много странни дървета. Нито 
кактуси, нито нещо друго, познато от пътешествията ни из подобни 
географски ширини. Дървета с големи... бодли, които според Валдес за 
нищо не стават. Наричат ги джошуа, което всъщност е превод на 
библейското име на Св. Йосиф. Някога по тези места бродели испански 
мисионери, които се изгубили в пустинята и въпреки молитвите им към 
Всевишния само благодарение на прочудливите „бодливки” успели да 
намерят верния път. Цялата местност е пълна с такива дървета, но се 
съмнявам, че не стават за нищо. Я отнякъде да се появят нашите мургави 
сънародници, пък да видим тогаз... Та тук трябва да оставим микробуса – 
има нещо като импровизиран паркинг, сувенирен магазин, табела с надпис 
„Мотел” и една каруца с чергило и подпряно до капрата дървено колело. 
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Всичко това може спокойно да служи за фон на филм от рода на „Едно 
време в Америка”... 

 
Дървото зад мен - бодливкото Джошуа 

След малко пристига голям бял автобус, почти пълен с китайци, в 
който трябва да се прехвърлим, за да стигнем до каньона. Дотам са около 
20 километра черен път. Тези автобуси превозват туристите до Гранд 
Каньон по много строг график и ако закъснее групата, бая време ще чака до 
следващия курс. Автобусите отдавна са прехвърлили първата си младост и 
затова през целия път вътре се вдига страхотна пушилка от прах. На каньона 
вече щафетата поемат индианците – потомци на местното племе хуалапайо. 
Китайско-индианската машина на този бизнес действа безотказно. 

Вече сме пред каньона и Валдес предлага най-напред да направим 
полета с вертолета, а след това да отидем на главната наблюдателна 
площадка Sky Walk. Речено – сторено. Няколко фирми осъществяват с 
хеликоптери полетите над каньона. Предлагат се различни видове 
въздушни разходки. Например от Лас Вегас до Гранд Каньон с приземяване 
за кратка почивка с обяд. Ние нямаше как да ползваме такава услуга, 
защото вече бяхме с наш транспорт, с включен обяд на скай уолка. И 
единствено можехме да изберем тънкия вариант – 15-минутно кръгче от 
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летателната площадка до каньона и обратно. Вертолетите са с капацитет 5 
или 6 места (без пилота), управляват се от много опитни бивши военни 
летци. Обикновено се лети по протежение на каньона, но често машините 
се „гмурват” в него по желание на клиентите, за което наистина от пилотите 
се иска опит и професионално майсторство. 

 
Гранд Каньон с реката Колорадо 

За удоволствието да летим над каньона плащаме по 141 долара на 
човек. Разделяме се на две групи, като с изключение на Жоро Ахилеята като 
бивш пилот всички за пръв път се качваме на хеликоптер. 

Този каньон е най-големият в света. Дълъг е над 300 км, на места 
достига височина 1800 метра! Отдолу, между скалите, тече река Колорадо, 
която паралелно с ерозията в продължение на милиони години е дълбала 
земните пластове, за да се получи огромната и пъстроцветна пропаст. 
Отгоре реката изглежда жъртокафява, сякаш помътняла след обилен дъжд. 
А такъв по тези места рядко има. От хеликоптера ясно се виждат 
намиращите се един над друг скални пластове с различен във времето 
произход. В зависимост от падащата върху тях светлина, те променят и 
цветовете си – стават ту червеникави, ту синкави или преминават в 
жълтеникави тонове. През 1540 година каньонът за първи път е видян от 
европейци, а от 1880-та е разработен като туристическа дестинация. Най-
впечатляващата му част е обявена за Национален парк още през 1919 
година. 
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Въздушен „десант” над Гранд Каньон 

От вертолетната площадка се пренасяме направо на скай уолка, което 
в превод означава „небесна разходка”. Това е стъклена тераса с формата на 
подкова, която излиза на метри от ръба на каньона, висейки на височина 
950 метра от зейналата долу пропаст! Съоръжението е построено от немци 
и е открито за посетители през 2007 година. Управлява се от индианци, 
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които са въвели железен ред за защита на бизнеса си. Те не разрешават на 
туристите да си правят снимки сами – има специално наети фотографи, 
които заснемат по 4-5 кадъра и после ако искаш може да си купиш от тях. 
Снимките се поставят в красиво изработени рамки с формата на албум. За 
да няма гяволии, персоналът щателно претърсва посетителите за укрити 
фото- или видеокамери, мобилни телефони, т. е. всичко, с което може 
инкогнито да се направят снимки. Апаратите се държат в сейф, докато 
посещението на скай уолка не свърши. Освен това, обуваш платнени 
калцуни с цвят на куче – далматинец, за да се разходиш из стъклената 
тераса. Смеем се, че така потомците на Винету и Оцеола икономисват пари 
за заплата на чистачка. Ние излъскахме терасата до блясък! 

 

 
На скай уолка – 900 метра над пропастта 

И понеже отворих дума за индианците, днес само 1% от жителите на 
САЩ са представители на коренното население. Когато през ХVІІ – ХVІІІ век в 
страната се заселват първите европейци, те наброяват почти 13 милиона! 
Донесените от преселниците болести и въоръженото превземане на 
индианските територии нанасят непоправими беди на местното население. 
Индианците имат особен ореол от произведенията на писатели като Майн 
Рид, Карл Май и др., продиктуван от справедливата им кауза да защитят 
свободата си. Но погледнато обективно, те просто не са имали избор – 
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примитивният им начин на живот не е могъл да спре темповете, с които 
младата американска държава е тръгнала да се развива икономически. 
Може да звучи еретично, но там, където е стъпил белият човек, там се е 
установила цивилизацията, там се е развило обществото. Другото е 
романтика! Днес индианците в САЩ са около 2 милиона, живеят в 250 
резервата. И въпреки че от 1924 година имат официално американско 
гражданство, а от 1934 година и правото на самоуправление, те си остават 
губещите в съвременното американско общество: бедност, липса на добро 
образование, висока безработица бележат техния живот. 

 

 
Мемориалът на индианците хуалапайо 

Трябва да призная, че след полета с хеликоптера загубих интерес да 
надничам в каньона от други наблюдателни площадки. Стига ми и скай 
уолка. 

По програма трябва да обядваме в някакво индианско ранчо. Оказват 
се няколко мизерни вигвама и маси, наредени отвън, изложени на жаркото 
слънце. Като седнат 4-5 души, все някой от тях ще е капо и ще се чуди къде 
да се скрие на сянка. Предлага се някакво готвено пиле с картофи – общо 
взето вкусно, но като за... масови туристи. 
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Време е да се върнем обратно, но трябва половин час да чакаме 
няколко китайски туристи да се натуткат и качат в автобуса. Да се извинят за 
закъснението си – забрави. 

От „градината” с джошуа се прехвърляме на микробуса и потегляме 
за язовира „Хувър”, известен с названието Hoower Dam. Това е най-голямото 
хидроенергийно съоръжение в САЩ, което захранва с вода от река 
Колорадо и с електричество цели четири щата. 

 

 
Язовирът Хувър дам 

Язовирът носи името на 31-ия американски президент Хърбърт Хувър. 
Тук той е работил като хидроинженер и едва след като поема 
президентския пост дава тласък за изграждането на язовира, чието 
строителство е продължило 7 години. А той се намира точно между двата 
щата – Невада и Аризона, на 28 км от Лас Вегас. Площта му е около 130 
хектара, дълбочината му достига до 50 метра, а язовирната стена е висока 
224 метра. Тя е най-голямата от 11-те стени, изградени по протежение на р. 
Колорадо. Тази река е от най-големите в САЩ, много мощна – когато 
например се топят снеговете, скоростта на течението й достига до 45-50 
км/час. Изграждането на язовира „Хувър” се счита за едно от най-големите 
постижения на инженерната мисъл, още повече, че се строи в много труден 
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за Америка период – времето на Голямата депресия. Реката е била 
отклонена, за да се оформи фундаментът на язовира. В почистването на 
отводненото дъно преди полагането на бетона са участвали над 8000 души! 

Край язовира е създадена и необходимата туристическа 
инфраструктура: паркинг, тоалетни, музейна експозиция с подробна 
информация за историята на съоръжението. Фронтално срещу язовирната 
стена се простира дълъг мост, успореден на шосето за Лас Вегас, на който 
посетителите имат възможност да избират най-доброто местоположение за 
снимки. 

Преди да стигнем язовира, обаче, имаме премеждие – пукаме гума. 
Шофьорът – китаец сам не може да се справи и звъни в офиса си да пратят 
друга кола. Тъкмо сме отбили буса от пътя встрани до банкета, когато зад 
нас цъфва полицейска кола. Не са минали и десетина минути, а полицаите 
вече знаят (не знам по какъв начин!), че има инцидент. Следва бърза 
проверка и нареждане на шофьора да потърси друго място за колата, а не 
да стои на пътя. Така лека-полека се дотътряме до паркинга на язовира, 
откъдето друг микробус ни взема за Лас Вегас. Що се отнася до китайчето, 
съдено му е да се оправя само. В Америка не са много щедри да пращат при 
подобна авария сервизна кола. От офиса нареждат на китайчето да си идва 
в града, макар и по капли, там ще му оправят колата. 

Толкова за пътешествието до Гранд Каньон. Утре ще летим за другия 
голям национален парк на Съединените щати – Йелоустон. 

 

 
От Аризона – отново в сребърния щат Невада 
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ПРЕЗ СОЛЕНОТО ЕЗЕРО ДО ЖЪЛТИЯ КАМЪК 
Днес ще сменим напълно декора – от пустинята в Невада ще се 

пренесем в планината, сред прелестите на Националния парк Йелоустоун. 
Ще летим от Лас Вегас до Солт Лейк сити, където ще сменим самолета за 
Уест Йелоустоун. Избрах това градче като най-близко разположено до 
основните забележителности на Жълтия камък (това означава в превод 
Йелоустоун). Намира се откъм западната част на парка, на територията на 
щата Монтана. 

Солт Лейк сити е град, добре известен на българите от моето 
поколение. Там през 80-те години на миналия век по време на зимните 
олимпийски игри нашият представител в дисциплината ски дълго бягане, 
сегашният кмет на Велинград Иван Лебанов, извоюва бронзов медал за 
България. Това беше много голям успех за страната ни и до ден днешен се 
гордеем с него. Солт Лейк сити е известен и като Столицата на мормоните. 
Край това градче, където зимно време прииждат хиляди любители на 
зимните спортове, се намира уникалното Голямо солено езеро. То 
представлява остатък от ледниково езеро. Покрива площ от 2500 до 6000 кв. 
км и достига дълбочина до 15 м. Реките и потоците, които се вливат тук, 
носят големи количества неразтворени минерални соли, които се наслагват 
от изпаренията на водата. Езерото е безоточно и по тази причина е идеално 
за добив на промишлени количества сол. Казват, че Голямото солено езеро 
е три пъти по-солено от водите на океана. В него риба няма, но както на 
Мъртво море, така и тук на определени места може да се плажува и да се 
използва солената вода за къпане, без никаква опасност човек да потъне. 

От прозореца на самолета ясно се виждаха натрупаните отлагания на 
сол и голяма част от ландшафта на езерото, която би изкушила всеки 
уважаващ себе си фотограф. На летището в Солт Лейк сити престояхме 
кратко. Отлетяхме за Уест Йелоустоун с малък самолет – я има, я няма 30-35 
места. Но пък стюардесата беше много чаровна и с тънък усет за хумор, след 
като приемаше с добро настроение закачките ми за сервиране на топъл и 
вкусен обяд. Разбира се, че такъв не ни се полага, но не мога да не призная, 
че за разлика от Юнайтед еърлайнс авиокомпанията Делта, с която летяхме 
сега, излезе далеч по-щедра от конкурента си – вместо чаша вода, 
получихме бисквитки и сок. 
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Голямото солено езеро 
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Летището на Уест Йелоустоун, което меко казано е миниатюрно, ни 
посрещна с ароматен въздух и пълна тишина. До градчето, камо ли до 
нашия хотел, няма шатъл, както ни обещаваха колегите от RSB преди да 
полетим за САЩ. Ами сега? Как да се придвижим? Един полицай предложи 
услугите си, стюардесата също се опита да ни вдъхне надежда, че няма все 
пак да си тътрим куфарите пеш до града. Междувременно Мария вече беше 
позвънила на RSB и не след дълго довтаса едно микробусче, собственост на 
хотел Холидей ин. Шофьорът ми напомни за моето детство с един 
позабравен герой от филма „Вилхелм Тел”. Казваше се Геслер, който със 
своите над 150 кг беше обогатил речника на българите със синоними за 
дебелак. Та Геслер слезе от бусчето, отвори вратата на багажника и зачака 
да си сложим куфарите, демек да не вземе да му спадне шкембето. Добре, 
че зет ми Митко е факир да подрежда багаж в кола. Така, леко натъпкани 
като сандвичи в бусчето, се понесохме към града. Трябваше да се 
развикаме, когато шишкото понечи да ни свали пред Холидей ин, а не пред 
нашия хотел. А хотелът ни се оказа бонбон! 

„Grey Wolf Inn & suites” 3* се казваше хотелът, в който щяхме да 
прекараме две нощувки. Давам му направо повече от 3 звезди: стаите – 
широки и кокетно обзаведени, леглото – удобно, диван, телевизор, хубава 
баня. А като отвориш прозореца, те лъхва божествен аромат – наоколо се 
реят безкрайни борови гори. И още: басейн, сауна, а в ресторанта – приятна 
изненада: в цената на нощувката имаме закуска с вода, сокове, чай и кафе 
на корем. Направо ол инклузив! 

Самото градче Уест Йелоустоун си е чиста проба селище от типичния 
американски Запад. Една основна главна улица и край нея чинно подредени 
нискоетажни сгради, облицовани с дървени талпи. Има няколко светофара 
и една-две зебри, които, както е известно, за българите нищо не означават. 
Подозирайки това, американските шофьори благоразумно спираха да ни 
дадат път. 

Времето беше прекрасно – слънчево, топло за планина, но летният 
сезон приключваше и повечето заведения и магазини вече спускаха 
кепенци. Работеха шоповете за сувенири и особено магазините, в които се 
продават атрибути от бита на каубоите и коренното индианско население: 
ботуши, широкополи каубойски шапки, шпори, стрели с или без колчани, 
лъкове, дори томахавки, както и всякакви бижута от натурални продукти, на 
които естествено най-много се зарадва жена ми. 
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Уест Йелоустоун – типично градче от американския Запад 

 
Малко кич не е излишен! 
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На много места можеш да видиш скулптури на основните 
представители на местната фауна: бизони, мечки гризли, вълци. И докато се 
щракахме с фотоапаратите край тях, попаднахме в едно ателие за ретро 
уестърн снимки. Тук се пренасяш в Дивия Запад, като имаш четири 
възможности за ретро фото: да яхнеш елен с огромни рога, бизон, гризли 
или див мустанг. Аз пръв се престраших да се пренеса в онази любима от 
приключенските романи епоха и избрах да се снимам на гърба на дивия 
кон. Веднага ме облякоха в каубойски дрехи: кожени гамаши, черен кожен 
елек, черна каубойска шапка и червена кърпа около врата. Липсваха ми 
само обичайните чизми с шпори, но гамашите бяха достатъчно дълги да 
покрият летните ми обувки. По стълбичка се изкачих до седлото, след което 
една госпожа с фотоапарат започна да щрака, раздавайки команди от рода 
на „Усмихнете се, сър”, „Развейте си шапката, сър”, „Опънете юздите, сър” и 
т. н. За три броя снимки и диск с оригинала платих 60 долара (по 20 на 
парче) и си прибрах един приятен спомен от Уест Йелоустоун. После иди 
кажи, че не съм участвал в родео! 

След мен се пробваха Гери и Марги. Не знам защо и двете решиха да 
се качат заедно на бизона, дадоха им по една пушка да „стрелят” по 
гризлито и госпожата почна да снима. Снимката излезе много интересна: 
докато Марги се целеше където трябва, т. е. по разярената мечка, Гергана 
имаше късмета, че в оръжието й няма патрони. Иначе направо щеше да 
гръмне... фотографката! 

 
Ретро фото от Дивия Запад 
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Кой казва, че не съм бил на родео! 

С кръчмите в Уест Йелоустоун обаче претърпяхме разочарование. 
Повечето ресторанти, на които се спряхме след преглед на пътеводителя, 
работеха до... 21:00 часа! И в „Трите мечки”, и в „Тимбърлейн” ударихме на 
този камък. Само „Старата поща” приемаше клиенти до 22:00, предлагат 
разни вкусотии: пресна сьомга, стекове от бизон и пр. , но не сервират 
алкохол! Дори и бира! При вида на унилите ни физиономии след тая вест, 
една от сервитьорките съзаклятнически ни подсказа, че все пак може да си 
вземем нещо за пийване от съседния магазин, тя ще ни даде и чаши. Уха-а! 
Митко и Жоро изскочиха като тапи и след малко донесоха бутилка червено 
калифорнийско вино и кашонче (на бутилки не продават!) бира с марката 
„Корона”. Точно 12 шишета, които заминаха за нула време. Тази марка бира 
се хареса на групата и се пиеше главно от нея. 
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Така поминахме и този ден. Утре имаме обиколка на Йелоустоун – 
третият природен феномен в програмата ни. Кой знае дали пък няма да 
срещнем някоя мецана… 

 
Укротяване на опърничавата 

 

 
Ако мечката е непослушна, ето какво я очаква... 
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ЙЕЛОУСТОУН – ЦАРСТВОТО НА ГЕЙЗЕРИТЕ 
Пред хотела ни очаква нов жълт автобус „Форд”, с който днес ще 

обикаляме Йелоустоун. Шофьор и едновременно гид е мистър Брад, млад и 
симпатичен американец, местен човек, посветил професията си на 
великолепната природа в тази част на света. По програма трябва да посетим 
два от най-важните обекти в парка – горещия извор Мамот Хот Спрингс и 
гейзера Олд Фейтфул. Брад обаче промени маршрута поради голямата 
отдалеченост на Мамот-а и избра по-рационален вариант, за да се вместим 
в рамките на 8-9 часа тур. Накратко: тръгваме от Уест Йелоустоун по 
поречието на река Йелоустоун – спираме до един от многобройните 
водопади в парка – продължаваме към тукашния Гранд Каньон – стигаме до 
езерото Йелоустоун – обядваме в хотел „Олд Фейтфул” – наблюдаваме 
изригването на едноименния гейзер – продължаваме покрай горещите 
извори към Националния парк Гран Тетон – връщаме се в хотела. С две 
думи – една немалка като километри окръжност, но даваща почти пълна и 
ясна представа за парка. Така и се получи, а всички без изключение 
останахме страшно доволни. Сега подробностите. 

 
Националният парк Йелоустоун 

Йелоустоун е първият национален парк не само в САЩ, но и в света. 
Намира се в северозападната част на страната, като 96% са на територията 
на щата Уайоминг, но обхваща и отделни части от щата Монтана и 
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Скалистите планини в щата Айдахо. Разположен е на площ от 8980 кв. км и 
представлява първата в света защитена природна територия. 

Първите заселници – индианците, са ловували и ловили риба тук 
преди стотици години. Археологическите проучвания показват, че за 
изработка на сечивата си те използвали най-често обсидиан. Това е вид 
скъпоценен камък, представляващ вулканично стъкло. Среща се в различни 
разцветки: тъмносиво, оранжевожълто, черно с бели нишки като снежинки, 
най-често използван цвят в бижутерията. 

Първите бели изследователи идват по тези места през 1805 година с 
прочутата експедиция Левис и Кларк, организирана по поръчение на 
президента Томас Джеферсън. Тя била изпратена да изследва земите на 
северозапад от р. Мисисипи. През следващите години отделни ловци 
разказвали за необикновени гледки, на които попадали: кипяща кал, реки 
от пара и др. Отначало хората са ги приемали като измислени истории. След 
още няколко експедиции, през 1871 година геологът Фърдинанд Хейдън 
изготвя до американския Конгрес специален доклад за наблюденията си в 
Йелоустоун. На 1 март 1872 година тогавашният президент Юлиус Грант 
подписва закон, който провъзгласява създаването на Националния парк 
Йелоустоун. На 8 септември 1978 година паркът влиза в Списъка на ЮНЕСКО 
за световно културно и природно наследство. 

Паркът е разположен на плато с надморска височина около 2400 
метра и представлава част от голяма екосистема от планински масиви, гори, 
реки, езера. 80% от флората са гори, 5% са реките, като най-известна е река 
Йелоустоун, покрай която започва и нашият поход из парка. 290 на брой са 
водопадите, като най-красив и внушителен е този в Гранд Каньон. Хареса ни 
повече от този в Аризона! Най-разпространеното дърво в парка е борът 
конторта – с право стебло, стигащо до 25 метра височина. Индианските 
племена са го използвали за носеща конструкция на техните жилища – 
шатри, наречени типи. Езерото Йелоустоун пък е най-голямото в парка с 
площ от 352 кв. км и дълбочина 122 метра. Водата му е много студена и не 
става за къпане. Всяка зима замръзва и чак през май-юни ледът се топи. 
Край това езеро се намира първият местен хотел „Йелоустоун Лейк хотел”, 
открит през 1890 година. Тук е изложен и най-старият жълт автобус, 
произведен през 1903 година, с който са разхождали туристи като нас из 
парка. 

В Йелоустоун има 300 гейзера, което представлява 2/3 от всички 
гейзери в света. Най-големият е Стийм боут (Парна лодка), а най-
известният– Олд Фейтфул (Старият верен), наречен така заради точността на 
изригването му/на всеки 92 минути). Едно изригване на Стария верен 
изхвърля между 14 000 и 32 000 литра гореща вода на височина от 30 до 55 
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метра и обикновено трае между 1, 5 и 5 минути. За да видим този гейзер 
Брад ни избра чудесно за наблюдение място и наистина, когато врящата 
вода започна да се изстрелва нагоре, картината беше впечатляваща. 

 
Старият верен гейзер 

Горещите извори пък са изключително разнообразни. Има такива, 
които представляват горещ басейн, в средата оцветен в ярко синьо, 
оградено по краищата с жълтокафеникав „шлейф”. Други пък са оцветени в 
розово. Трети представляват светлосива вряща кал, от която нон стоп 
изскачат мехури. Цветовете се дължат на различни видове бактерии, които 
живеят във врящата вода. Домакините от парка са се погрижили да изградят 
покрай горещите извори дървени понтони за придвижване на посетителите. 
На един такъв понтон се заприказвах с две полицайки от охраната на парка. 
Бях си сложил на гърдите купената от някакъв сувенирен магазин жълта 
значка на... щатски шериф. Униформените мацки се подхилваха заради 
значката, а аз им казвах: ”Момичета, пред вас е първият българин – 
американски шериф!”, на което те отговаряха с... доброжелателно 
намигване. 
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Първият български щатски „шериф” 

И до днес земетресенията са често явление в региона, но са твърде 
слаби, твърдят сеизмолозите, и не се забелязват от туристите. Но е добре да 
се знае, че в праисторическите времена тук е имало големи вулканични 
изригвания. Всъщност Йелоустоун се определя от учените като един от най-
големите супервулкани на Земята. Те се образуват, когато магмата се надига 
от мантията на земята, но не изригва веднага. Така се набира огромна 
енергия и ако вулканът „гръмне”, може да предизвика страхотен 
катаклизъм. На тази тема има много какво да се види и прочете в един от 
посетителските центрове в парка. 

В Йелоустоун виреят 1700 различни видове растения и дървета. Но не 
по-малко богат и интересен е животинският свят. Регионът е известен с 
чифтокопитните си бозайници: бизони, елени, лосове, сърни, дългороги 
диви овце. Най-популярен е бизонът, а от хищниците – мечката гризли и 
сивият вълк. Бизонът, наричан още бъфало, в миналото е имал огромна 
популация – милиони животни, но поради масовото му избиване към края 
на ХХ век е почти на изчезване. В момента в Йелоустоун има около 3700 
бизона. Няколко пъти съзирахме от колата единични екземпляри или малки 
стада на водопой, докато накрая ни се отвори парашутът – цяло стадо 
пасеше невъзмутимо на метри от автобуса. Слязохме от него и спокойно 
направихме цяла серия от атрактивни снимки. Разбира се, подхождайки 
разумно и с нужния респект към тези животни, защото бизонът е много 
опасен, когато се раздразни. 
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Емблематичните за Йелоустоун бизони 

 
Фотосесия като за Енимал Планет 
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Такива са и мечките гризли – диви и опасни. Брад ни разказа, че само 
през това лято жертва на нападение от гризли са станали двама туристи. 
Очаквахме да срещнем някоя мецана по пътя ни из парка, но според Брад 
това е възможно да се случи най-вече през май или юни, когато мечките са 
изгладнели след зимния им сън. Сега се занимават с шишарки и туристите 
много – много не ги интересуват. 

 
Двете мечки гризли въобще не ни обръщат внимание 

Мечки, все пак две! видяхме с Гери в посетителския център за 
изучаване на гризли и сивите вълци. Намира се съвсем близо до хотела ни в 
Уест Йелоустоун. Не ни обърнаха никакво внимание, бяха се надупили и не 
желаеха да се запознаем. Със същото безразличие се отчете и единственият 
в клетката на центъра вълк. И понеже стана дума за мечки, Брад ни разказа 
една комична история. По време на горски пожар един от пожарникарите 
тъкмо насочвал водната струя към горящите дървета, когато от гората 
изскочила мечка. Насочила се към него, но вместо да го схруска, само го 
бутнала с лапа и продължила да бяга – толкова се изплашила от пламъците. 
А пожарникарят се въргулнал и така си останал по задник – безмълвен, със 
схванато чейне и оцъклен от шубето поглед. Какво обаче е имало в гащите 
му, Брад не каза, но се подразбира... 

Сивият вълк е другият най-популярен хищник в Йелоустоун. През 
последните две столетия е бил подложен на яко изтребване. Едва през 1991 
година американският Конгрес решава да се отпуснат средства за 
възстановяване на популацията. Пет години по-късно първите сиви вълци от 
новата генерация са транспортирани от Канада и пуснати на свобода в 
парка. 

Има и към 15 000 елени. По време на обиколката ни в Гран Тетон 
срещнахме кошута, а истински богатир с великолепни, направо трофейни 
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рога, се криеше под сянката на дърветата, на поне 150 – 200 метра от нас. С 
телескопа на Брад успяхме да го видим „отблизо”. 

Климатът се отличава със сериозни температурни амплитуди през 
отделните сезони. Зимите са много студени – най-ниската температура 
може да достигне минус 50-58 градуса! През лятото пък е топло и много 
приятно за туризъм. Ние попаднахме на типично ранно есенно време: 
сутрин имах чувството, че термометърът не показва повече от 10 градуса и 
ми беше добре да съм със зимно яке. После слънцето без колебание те 
разсъблича. 

Паркът разполага с широка мрежа от пешеходни пътеки и 
автомобилни пътища. Домакините са се погрижили за разнообразни форми 
на забавление: пешеходни преходи, велосипедни турове, конна езда, 
риболов, фотосафарита, разходки с лодка и пр. , през зимата – ски 
маршрути. Няколко посетителски центъра са на разположение с 
информация и възможности за организиране на различни атракции. 

 
Първият туристически автобус в Йелоустоун 

Вечерта отпразнувахме 73-ия рожден ден на бай Иван Цонев. Купихме 
му каубойска шапка, а той ни почерпи с домашна ракия. 
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АГЕНТИ РОВЯТ В КУФАРИТЕ 
Днес ще летим за Сан Франциско. Шатълът от Холидей Инн дойде да 

ни вземе, след като му се обадиха от нашия хотел. Геслер обаче го нямаше, 
пратиха друг и далеч по-услужлив шофьор. 

На летището пак ни чакаше изненада – крайно неприятна процедура с 
багажа. Пропуснах да спомена, че когато след пристигането ни в Уест 
Йелоустоун понечих да си отворя куфара, видях, че катинарчето ми го няма. 
Вътре: дрехи, обувки и пр. – направо мазало. Най-отгоре се мъдреше 
бележка, в която американските служби ми съобщават, че в съответствие с 
налагащите се мерки за сигурност е направена проверка на багажа ми, но те 
не носят отговорност за евентуалните поражения, които биха възникнали по 
време на огледа. С две думи – за да ти отворим куфара, трябваше да ти 
строшим катинарчето, но сме непричом за тази работа, сори – това е 
положението. Ако не си доволен – оплачи се на арменския поп. С багажа на 
Гергана – същата работа! 

Когато пристигнахме на летището за полета до Сан Франциско, ни 
накараха да оставим багажа си незаключен. После пак намерих познатата 
бележка и разбира се същия панаир в куфара. 

След 11 септемви 2001 година американците ги е хванала истинска 
параноя. Няколко пъти имах повод да отбележа драконовските мерки на 
летищата, включително облъчването с рентгеновия апарат за „стриптийз” на 
пътниците. Разбирам, че в съвременния свят, когато всякакви идиоти са 
готови да гръмнат и хората наоколо, и себе си, за да отидат в рая, такива 
крути мерки за сигурност са неизбежни. Хората, включително и всички от 
групата ни, проявяваха разбиране. Но честно казано, много е неприятно! 
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САН ФРАНЦИСКО И ЗАТВОРЪТ АЛКАТРАС 
На летището в Сан Франциско ни посрещнаха като... клиенти на 

казино! Настаниха ни в дълга 8 метра лъскава лимузина, облицована 
отвътре с черна кожа, естествено и с бар. Посрещачът ни се казваше 
Леонид, той щеше да ни бъде и шофьор на следващия ден. Пуснах групата 
да пътува за хотела, а ние с Льоня натоварихме багажа в друга кола. И двата 
автомобила носеха логото Capital. 

Настанихме се в хотел Hilton San Francisco Union Square 4*. Приличен 
хотел в централната част на града. За наша радост тук не ни взеха депозит. 
Вечеряхме в приятно заведение – „Санторини”, афиширащо средиземно-
морската кухня, която по-скоро се оказа гръцка. С Жоро не ни хареса 
мусаката и я заменихме със сувлаки. Продължихме да честваме рождения 
ден на бай Иван Цонев, което означава, че му допихме ракията. 

За днес е планиран близо 9-часов тур из Сан Франциско. С Леонид 
пристигна и екскурзоводът Александър, който не спря да говори през целия 
път. Не беше удобно да го прекъсвам, за да си починем за малко от 
словесното торнадо. Но все пак сме му благодарни, че за краткия ни 
престой научихме толкова много неща за града. 

 

 
Така ни посрещнаха в Сан Франциско 

Името на Сан Франциско се свързва с църковните мисии, които се 
установяват в тази част на Америка. Най-старата църква в града е „Мисия 
Свети Франциск от Асизи”, съществува от края на ХVІІІ век, носи името на 
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монах, представлявал по онова време францисканския орден. Сан 
Франциско е разположен на Западното крайбрежие на САЩ с излаз на 
Тихия океан и е един от главните градове в щата Калифорния. Истинското 
му и бурно развитие започва след откриването на златните залежи през 
1849 година. Тогава хиляди авантюристи, обзети от златната треска, се 
насочват към тези места. Само за пет месеца след идването на жадните за 
забогатяване европейци, с развитието на минното дело и бизнеса, животът 
в града се променя кардинално. Дотогава тук са живеели около 25 000 
души, а след златния бум населението му се увеличава в пъти. 

Това шеметно начало е увековечено чрез един забележителен 
паметник в центъра на града. На него са изваяни фигурите на трима 
златотърсачи, изписани са имената на първите по-влиятелни хора с принос 
за развитието на града, а на върха е поставена статуя на древноримската 
богиня на мъдростта и войната, дъщерята на Юпитер Минерва. Цялата 
композиция изразява силата на откривателството и мощното развитие на 
селището след това. 

Непосредствено срещу този величествен паметник се намира сградата 
на Кметството, която удивително прилича на Капитолия във Вашингтон. 
Построена е след унищожителното земетресение през 1906 година и 
последвалия пожар, изпепелил ¾ от града. Проектирането на сградата било 
възложено на млад архитект, завършил училище по изкуствата. И 
действително – погледнато отвън, Кметството на Сан Франциско си е 
направо произведение на изкуството. 

Земетресенията не са никак рядко явление в Калифорния. Александър 
дори спомена, че се прогнозира до 2030 година земята в района отново да 
се разбуни и това кара местните хора непрекъснато да са нащрек. Когато се 
разхождахме из Сан Франциско ни направи впечатление, че с изключение 
на центъра повечето сгради са на по 2, максимум 3 етажа. След 
катастрофата през 1906 година се е наложил специфичен архитектурен стил 
на сградите и нова технология на строителството им. Почти няма къща без 
еркери, по-високите жилища задължително разполагат с аварийно метално 
стълбище отвън на фасадата, както това се изисква за хотелите и у нас. 
Нискоетажните домове се строят от дърво, замазват се отвън с гипс или по-
устойчива мазилка, боядисват се в красиви ярки цветове, слагат са разни 
гипсови орнаменти и... готово. Ако стане земетресение, няма тежки 
конструкции, които да застрашат живота на хората. Висока степен на 
сигурност е вложена и в изграждането на небостъргачите, без които и град 
като Сан Франциско не може. Визирам например внушителната сграда на 
Пирамидата (255 м висока), в която се помещава най-голямата 
застрахователна компания в Калифорния – Трансамерика. 
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Паметникът на златотърсачите 

 
Кметството на Сан Франциско 

В момента Сан Франциско наброява около 820 000 жители. Изненад-
ващо малко с оглед мащабите на града. Златната треска е довела хора от 
най-различни националности, които постепенно с нарастване на 
съответната диаспора са обособили и свои етнически квартали. Тукашният 
Чайна таун е най-големият и най-стар китайски квартал в Америка. Ричмънд 
е руска територия. Норт бийч е средище на пришълците – „макаронаджии” 
от Ботуша. Мишън събира латиноамериканците, сред които най-много са 
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имигрантите от Мексико. Виетнамците пък имат своя Тендерлойн. Има и 
квартали, които не са се обособили по етнически признак. Например 
тузарите имат Телеграф Хил, Президио, Марина. Хейт Ашбъри е кварталът 
на хипитата от 60-те години на миналия век. А Кастро е съвсем в духа на 
„новото” време – тук е царството на обратните. Педерастията е издигната в 
култ. В този квартал може да се види огромен шарен като цветовете на 
дъгата байряк да се вее насред улицата, за да легитимира хората с различна 
сексуалност. Такива знамена дори висят демонстративно от балконите на 
някои къщи – сиреч вижте ни, ние сме различни и живеем тук! В 
предизборната си кампания досегашният американски президент Барак 
Обама обеща да подкрепя хомосексуалната общност в САЩ и го прави, като 
настоя и за признаването на еднополовите бракове в страната. Въобще в 
Америка има голяма толерантност към обратните. Висши чиновници не се 
притесняват да обявяват публично своята съпричастност към гей 
обществото. Вероятно такава връзка може да се окаже и като причина за 
убийството на един от най-известните кметове на Сан Франциско – Харви 
Милк. Написан е роман по този случай, има и филм със заглавието „Милк”, 
като в главната роля се превъплъщава актьорът Шон Пен. 

Калифорния е 31-ият американски щат и провъзгласяването му 
съвпада с голямо събитие през 1914 година. Тогава в ротондата на 
новопостроения в римски стил изложбен център в Сан Франциско е обявено 
откриването на Панамския канал. Край тази ротонда има много живописно 
езеро, а край него се подредени красивите жилища на едни от богатите 
хора в града. Не, Леонид ме поправя – на едни от много богатите хора! През 
1945 година пък в Сан Франциско е учредена Организацията на 
обединените нации – ООН. 

Един от първите атракциони в Сан Франциско, където ни отвежда 
Александър, е Музеят на кабелния трамвай. Тук може да се види първата 
трамвайна мотриса, механизмът, по който се задвижва този уникален 
представител на градския транспорт, има и много сувенири. Особеното в 
този трамвай за разлика от традиционния, както у нас, е, че между двете 
релси има трета, в която е „вмъкнат” задвижващия кабел. Има няколко 
станции в града, откъдето се „врътват” металните въжета. Трамваите на 
външен вид са си класически ретро модел, приличат на първите мотриси, 
които са се носили из софийските улици в началото на миналия век. Повече 
от тях са с пейки на открито, някои пътници предпочитат да се возят на 
стъпалото – също както правехме едно време у нас като ученици. 
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Кабелният трамвай – една от атракциите на Сан Франциско 

 

 
За да тръгне обратно, трамваят се мести „на ръце” 

Откриването на първата трамвайна линия в Сан Франциско става през 
1873 година. Създател на трамвая е английският инженер Ендрю Халиди, 
който пристигнал в САЩ през 1852 година. Работел на златните рудници в 
Калифорния и движението на вагонетките в мината му дало идеята за 
трамвая. Още 19-годишен той проектира и строи 200-футов въжен мост над 
р. Америка в Сакраменто. След това създава кабелната система за 
придвижване на вагонетките, подир което се ражда и кабелният трамвай. 
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След Втората световна война се е водела оживена дискусия за 
съдбата на трамвая – едни искали да го закрият, други да остане. Активната 
обществена намеса обаче спечелила местната власт, били събрани и 
значителни дарения за поддръжката на съоръжението. И трамваят оцелял, 
като днес издръжката му е под закрилата на американското правителство. 

Когато завършихме обиколката на Сан Франциско, поискахме от 
нашите водачи да ни оставят на спирка на трамвая, за да се приберем с него 
в хотела. Гледахме, снимахме, как да не се и повозим! 5 долара е билетчето, 
продава се в мотрисата от кондуктор. Леонид и Александър ни оставиха на 
последната/началната спирка. Там наблюдавахме много интересна 
маневра. За да тръгне по обратния път, трамваят не прави завой, а стъпва на 
голям въртящ се кръг. Той се задвижва ръчно, т. е. чрез бутане от двама 
едри чернокожи мъжаги, да ги наречем тласкачи. Бутайки мотрисата, тя по 
някое време „щраква”, сиреч се намества на релсите и така е готова да 
тръгне вече от началната спирка. Ега ти техническия прогрес! 

В първите години мотрисите са се движели твърде бавно – със скорост 
около 4 мили в час. Сега също не бързат, защото улиците на Сан Франциско 
в преобладаващата си част имат една важна особеност: много са стръмни. 
Една улица, например, се спуска почти под ъгъл 45 градуса, след това стъпва 
на равно – това е съответната пряка, после пак продължава да слиза надолу 
до следващата пряка и така нататък. Все едно се спускаш със ски и 
прескачаш трамплини! Това е така, защото градът е разхвърлян на цели 43 
хълма! Надолу е лесно, но нагоре – жална им майка на хората, които живеят 
на високото и трябва ежедневно да се катерят дотам! Добре, че тук снегът е 
изключителна рядкост – Александър казва, че за последен път сняг е валял 
през... 1976 година! Зимата е сравнително мека – до 15 градуса, лятото с 
прилични температури – около 22-23 градуса. Гидът ни беше удивен от 
хубавото време, което се отвори за нашия тур. А така беше и през всичките 
дни на пътешествието ни из Америка. В Сан Франциско дори нямаше 
обичайната за утрото и вечерта мъгла. Това е много характерно за този 
град – дори често се случва в единия му край да се прокрадва слънце, а 
другият да тъне под пелената на мъглата. 
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Улиците в Сан Франциско са градени под наклон 

 

 
Ломбард – най-кривата улица в света 

Като стана дума за стръмните улици, една от тях няма аналог в света. 
Това е улицата „Ломбард”, назована така по името на известната 
италианска област Ломбардия с главен град Милано. Логично е да носи това 



 

 120

име заради наличието на много италианци, живеещи в този район. Казват, 
че това е и „най-кривата” улица на света. Тя се спуска към пристанището на 
зиг-заг, трасето й е оградено от двете страни с разкошни букети с цветя, а 
самото платно е постлано с издръжлива на хлъзгане настилка. Колите се 
движат много бавно, имаш чувството, че гледаш слалом, но без да се гони 
бързина и време. Уникална измишльотина! 

Преди да отидем на пристанището за пътуването с корабче до остров 
Алкатрас, се изкачваме на един от хълмовете, където стърчи „коминът” на 
висока кула. Нарича се Coit Tower, носи името на дама, която е дала парите 
за построяването й. Това е паметник, посветен на пожарникарите, участвали 
в гасенето на пламъците след земетресението през 1906 година. Във 
фоайето на кулата има портрет на тази жена, г-жа Лили Хичкок Койт, 
облечена в официална дамска рокля, а на главата – с... пожарникарска 
каска. До най-високата точка на кулата води асансьор, оттам може да се 
види целия град. Фоайето е покрито със стенни рисунки на местни 
художници, които изобразяват живота в Сан Франциско в началото на ХХ 
век. Така може със средствата на изобразителното изкуство да се проследи 
развитието на местната икономика – индустрия и селско стопанство, на 
образованието, на местното самоуправление и пр. Специално внимание е 
отделено и на производството на вино като едно от важните пера в 
икономиката на Калифорния. Затова през следващите дни още по-усърдно 
опитвахме от калифорнийските червени вина. 

От Coit Tower се спускаме към пристанището – Pier 33, откъдето 
тръгват круизните корабчета до остров Алкатрас, станал изключително 
популярен заради съществувалия през ХХ век непристъпен затвор. Алкатрас 
означава пеликан, Алкатрас айлънд – Островът на пеликаните. Вероятно 
някога е имало такива птици, но сега можахме да видим само корморани. 

В средата на ХІХ век на острова било изградено военно укрепление, 
което по-късно местните власти започнали да използват като място за 
задържане на пленници и на хора, изпращани тук за наказание – главно 
дезертьори от армията, непокорни индианци и др. След Голямата депресия 
и развитието на контрабандата с алкохол, с нарастването на организираната 
престъпност, американското правителство взема решение за превръщането 
на Алкатрас в затвор с особено тежък режим. Този затвор, в известния му 
страховит вид, за който се носят легенди, е открит през 1934 година. Тук са 
въдворени криминални престъпници, осъдени за отвличания срещу откуп, 
извършители на грабежи, обирджии на банки, контрабандисти на алкохол и 
други, престъпили закона. 
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Алкатрас – островът-затвор 

 
Бродуей – улица на театрите в Ню Йорк,  

а на Алкатрас – улица в затвора 
Най-известният от тях безспорно е бил гангстерският бос Ал Капоне, 

осъден не за криминални престъпления, а за укриване на данъци. Ал 
Капоне лежи 5 години в Алкатрас, след което е освободен, но тежко болен. 
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Не след дълго умира, като в затвора е давал пример за добро поведение. 
Килията му под № 181 е специално означена, намира се на втория етаж. 

Затворът Алкатрас е разполагал с 250 килии и няколко карцера. 
Килиите са с размери 3 Х 1.70 метра, като във всяка има легло, малка мивка, 
тоалетна чиния и рафтове за най-различни лични предмети. Тук са лежали 
престъпници с присъди от по 20-25 години. Има няколко килии, в които на 
леглото е поставена кукла, завита с одеало – имитация на спящ пандизчия. 
Килиите са разпределени в четири блока на три етажа. Коридорите между 
тях са означавани с названия на улици и площади като например Бродуей, 
Таймс скуеър и др. Затворът е имал обща баня с душове, свързана с 
помещение за подновяване на бельото, както и обширна столова, където 
сега е изложено менюто на затворниците за закуска в последния ден преди 
закриването му през 1963 година. Затворниците са разполагали и с 
библиотека (15 000 тома), но е било забранено да се предлагат книги със 
съдържание, предполагащо насилие. 

Затворът е бил изключително строго охраняван. Не е била допускана 
никаква гласност какво се случва зад стените му. Единствено през 1942 
година, когато затворниците вдигат бунт заради нечовешките условия, 
управата била принудена да допусне репортер на един от вестниците в Сан 
Франциско. Около острова са били пръснати шамандури, които означавали, 
че зад тях нито един плавателен съд няма право да пристъпва. По начало 
морската вода тук е много студена заради постоянните силни течения с 
ниска температура и е било много трудно да се бяга с плуване от затвора. 
Даже в резервоарите за сладка вода нарочно се е поддържала температура 
от 30 градуса, за да не се закаляват затворниците и да опитват бягство 
оттам. В цялата история на затвора има 14 опита за бягство (показаха ни 
шахтата, през която най-често са правели опити да се измъкнат). Най-
дръзкият, станал и сюжет на холивудската кинопродукция „Бягство от 
Алкатрас”, е на тримата пандизчии Франк Морис и братята Джон и Кларънс 
Англин през 1962 година. Не е известно какво по-нататък се е случило с тях – 
дали са стигнали обетованата земя или са нахранили рибите. Никой повече 
не ги е видял... 
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Килията на гангстерския бос Ал Капоне 

 

 
Самият Ал Капоне 
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Повечето затворници са изтърпявали наказанията си при много строг 
тъмничен режим – между 16 и 23 часа нон стоп в килията. Има широк плац, 
където са ги извеждали за всекидневната едночасова разходка. Там са 
провеждали и състезания по бейзбол. 

За 250 затворници е бил използван три пъти повече персонал. Като 
теглили накрая чертата, американските власти стигнали до красноречиво 
заключение, което решило съдбата на затвора. Оказало се, че от 
направените разходи за храна, доставка на вода, поддръжка на 
затворническия инвентар, издръжка на персонала и пр., сметката излизала 
доста по-голяма, ако престъпниците са били държани в... приличен хотел в 
града. Ето защо, принудени от тежкия харч, властите решили да приключат с 
този зандан. След неговото закриване започнали да се строят нови и много 
по-големи места за изтърпяване на наказания. Едно от тях например е 
разположеният недалеч от Сан Франциско затвор Сан Куентин, където 
лежат 5000 души. 

До Алкатрас и обратно пътуването с ферибота е по-малко от по 20 
минути. На връщане от палубата се открива прекрасна гледка към града. 

 

 
Изглед към Сан Франциско на връщане от Алкатрас.  

Островърхият небостъргач в средата – сградата на Пирамидата 
За да не губим много време за обяд, гидът ни предложи да хапнем в 

Boudin Bakery and cafe. В това заведение от типа бързо хранене предлагат 
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интересен специалитет: питка, издълбана отвътре и напълнена със... супа. 
Има различни варианти, но ние с Мария си избрахме супа с морски дарове. 
Беше много вкусно на фона на джаза, който се разнасяше от уличните 
музиканти на пристанището. 

След като понапълнихме стомасите, поехме с микробуса към моста 
Голдън гейт бридж – един от символите на Сан Франциско, смятан за едно 
от чудесата на света, сътворено от човешкия гений. Този гигантски мост, 
известен като Мостът Златната порта, свързва града с един от баровските 
квартали – окръгът Марин, където живеят ред американски знаменитости 
като Франсис Форд Копола, Джордж Лукас и др. Мостът има и пешеходна 
част, така че може да се видят и много хора – туристи от цял свят, накацали 
по него да щракат с фотоапарати. 

 

Мостът Голдън Гейт Бридж – символът на Сан Франциско 
 
Строителството на моста е предшествано от широки дебати: дали да 

се строи въобще такова съоръжение при положение, че точно тук си дават 
среща силни ветрове и гъсти мъгли, не е ли уязвимо движението на 
корабите и особено на военните съдове, ако се предизвика, пази Боже, 
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саботаж, на каква височина да се строи над морската вода и пр. Стигнало се 
е дори до съдебни процеси заради заплахата за съществуването на 
тогавашния фериботен флот, който е свързвал десетилетия наред града с 
разположените отсреща му райони. 

Конструктор на моста е Джоузеф Щраус, по професия инженер, 
проектирал дотогава 89 – километров железопътен мост над Беринговия 
проток. Огромното съоръжение е открито през 1937 година. Това е входно-
изходната врата, която свързва залива Сан Франциско с Тихия океан. 
Дължината му е над 2 километра, 1280 метра е отворът му между двете 
подпорни кули, а височината над водата – 230 метра, което за съжаление 
превръща моста в едно от най-предпочитаните места за... самоубийства. 
Червеникаво – оранжевият цвят е избран за по-лесно ориентиране на 
корабите, а дизайнът на високите над 740 фута подпорни кули, на уличното 
осветление, перилата и другите декоративни елементи са дело на местния 
архитект Ървин Мароу. 5 долара е таксата за преминаване на автомобил по 
моста. 

По-голям от него обаче е другият мост – Бей Бридж, който свързва 
град Оукланд със Сан Франциско. Построен е през 1936 година и е дълъг 
над 7 километра. Ежедневно по него се придвижват над 270 000 превозни 
средства. През 30-те години на миналия век тук става голяма трагедия – 
загиват над 400 пътници във влак, който заради силен ураган пада от моста. 

Под Бей Бридж, на около 30-тина метра в тунел под водата, минава... 
метрото на Сан Франциско! Дължината на трасето, по което се движи „под... 
водната” железница, е около 120 мили и свързва града с аерогарата. 

След като направихме куп панорамни снимки към града от Голдън 
гейт бридж, на ред е зелената зона на Сан Франциско – парковете. 
Президио е едно от най-привлекателните места за отдих. Целият парк е 
залесен с евкалиптови дървета и монтерейски кипариси. Има и голф 
игрище. Могат да се видят много хора, посветили свободното си време на 
джогинг из алеите. След Президио пък започва перлата на Сан Франциско – 
Голдън гейт парк или в превод Паркът на златната порта. Това е най-
големият парк в Сан Франциско – разположен е на площ от над 4 кв. км, има 
правоъгълна форма и е по-голям от нюйоркския Сентрал парк. Това място 
не е само пищно със зеленина – тук самото озеленяване е превърнато в 
изкуство. Сред този фантастично красив парк се намира Музеят на Пикасо, 
разкошната Японска чайна градина – най-старата японска градина в САЩ с 
неизменната къща за чайни церемонии, езерото Спрокълс, където може да 
се наеме яхта, Ботаническата градина на Сан Франциско с близо 7500 
представители на растителния свят и голям разсадник за цветя, резерватът 
за бизони, създаден още през 1891 година... Изграждането на парка е 
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започнало още през далечната 1870 година и днес местните жители се 
гордеят, че този е третият по посещаемост парк в Съединените щати. 

Финална точка на обиколката ни из този забележителен град в 
Калифорния е на един от най-високите хълмове на Сан Франциско. Хълм, 
чието име е добре познато от киното – Туинпийкс. Оттук идеално се вижда 
целия град, когато имаш и късмет да не изплува мъглата. 

Тази вечер избрахме да хапнем в „Дейли грил” – верига от 
ресторанти, предимно с американска кухня. И тук, както и на всички 
посетени досега места, нямаме никакво основание да се оплачем от храната 
в САЩ. Тъпкането с бургери, чипс и ГМО е мит и смятам, че на 
американската кухня несправедливо е лепната лоша репутация. В големите 
градове има достатъчно превъзходни ресторанти, предлагащи ястия от 
всички световни кухни. Навсякъде безплатно се поднася вода, 
задължително с лед. Между другото всички безалкохолни напитки се 
поднасят с обилно количество лед! Навсякъде се предлага плодова салата 
от диня, пъпеш, ананас, грозде, манго. Има голямо разнообразие на супи и 
сандвичи. На вечеря можеш да поръчаш стек (от говеждо, от бизонско или 
от пилешко), рибата варира между сьомга и американска пъстърва. За 
напитките има два варианта: топъл – кафе, което американците пият в 
големи количества, но няма нищо общо с вкуса на лавацата, и студен – 
естествено кока кола с лед. Калифорнийските вина заслужават внимание, а 
вече писах, че бирата „Корона” стана хит сред нашата група. В ресторантите 
не можеш да се намъкнеш ей така и да се курдисаш на някоя маса. 
Изчакваш да дойде съответния служител и да те настани. Обикновено 
келнерите включват бакшиша си в сметката – може да е 18-20% от 
стойността на менюто, но се кефят, когато им оставиш нещо отгоре. Цената 
обаче никога не отговаря на сметката. Това е така, защото освен бакшиша 
сервитьорите начисляват и съответния данък. А той във всеки щат е 
различен. Така е при покупка на стоки в магазините, при плащането на 
други услуги. Всеки от щатите си води самостоятелна фискална политика. 
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ЛОС АНДЖЕЛИС – ГРАДЪТ НА АНГЕЛИТЕ 
Днес е полетът ни до Лос Анджелис – крайната дестинация от нашия 

дълъг американски маршрут. Това е и последният ни полет с някоя от 
американските авиокомпании – в случая Юнайтед еърлайнз, които 
обслужват вътрешните авиолинии на САЩ. 

Времето е прекрасно и след час и половина полет вече сме в Ел Ей. 
Часовата разлика с България се заковава на числото 10! Добре е да се знае, 
че страната е разположена в зоната на 6 часови пояса. В източните части 
(Ню Йорк, Вашингтон, Филаделфия, Бостън) разликата с нашата родина е 
минус 7 часа, т. е. ако в България е 15:00, там е 08:00. В централните райони 
(Чикаго, Сейнт Луис, Мемфис, Ню Орлеан) тя е минус 8 часа. В планинските 
райони (Денвър, Финикс, Солт Лейк сити) – минус 9 часа, на Тихоокеанското 
крайбрежие (Сан Франциско, Лос Анджелис) – минус 10 часа, а на Хаваите, 
които също са част от САЩ – минус 13 часа! 

От летището до хотела ни е половин час път. Докато се движим към 
Холивуд, защото тъкмо там ще прекараме последните си две нощувки в 
САЩ, край нас се появява цяла кохорта от нефтени сонди, ритмично 
поклащащи „човки” нагоре-надолу. За мен това беше изненада – не 
предполагах, че Меката на киното е заобиколена от находища на черно 
злато! 

Настаняваме се в един от най-известните местни хотели – Renaissance 
Hollywood Hotel & Spa 4 *. Не е в първа младост, но предлага достатъчно 
удобства и най-важното – има перфектно местоположение, тъй като на 
крачки от хотела са повечето топ забележителности с марка Холивуд. 
Съдете сами: на минути пеш от хотела са Кодак театър, Китайският театър, 
Вавилонската кула, Музеят на Мадам Тюсо, Музеят на Гинес, хотел Рузвелт 
и пр., както и многобройните бутици на МОЛ-а „Н & Н”. Подробностите – по-
нататък. Само ще добавя, че в този звезден периметър е и прочутата Алея 
на славата, където всяка вечер чакат за снимки имитатори на ред герои от 
киното и шоу бизнеса: Батман, капитан Джак Спароу, Чарли Чаплин, Джими 
Хендрикс и разбира се Майкъл Джексън. 

Лос Анджелис е вторият по големина след Ню Йорк град в САЩ. 
Наброява над 4 милиона жители. През 1781 година испанският крал Карлос 
ІІІ решава да завземе пустеещите земи северно от Мексико. Дава обещание 
да дари безвъзмездно земя и оръдия на труда на всеки, дръзнал за поеме 
риска и да се засели за постоянно на тези места. Сред първопроходците са 
11 семейства, които се установили тук, преодолявайки страхотни несгоди. 
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На мястото, което избрали за свой дом, течала река. Назовали я Кралицата 
на ангелите в чест на Божията майка и вярата, с която тези хора започнали 
своя нов живот. По-късно, когато селището, основано от тях, се разраства, 
добива името Лос Анджелис – Градът на ангелите. Днес реката продължава 
да носи старото си име, но по цялото й течение е впримчена в бетоново 
корито. 

Утре ще се запознаем подробно с него. За днес – толкова плюс 
приятната вечеря, която направихме в лосанджелиското издание на 
ресторантската верига „Дейли грил”. 

 

 
Изглед от центъра на Лос Анджелис 
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ХОЛИВУД – ЗВЕЗДОМАНИЯ В ЕЛ ЕЙ 
По програма днес имаме 4-часова обиколка на Лос Анджелис, която 

ще включва някои от топ дестинациите в града: Холивуд, Бевърли Хилс, 
Родео Драйв и др. Това време обаче няма да е достатъчно да посетим и 
култовите плажове като Санта Моника, Лонг бийч и най-вече Малибу. 
Екскурзоводката Роза, която е дошла тук преди 16 години от Узбекистан, ни 
обясни, че тези плажове се намират доста далеч – отиване и връщане около 
80 км, и няма да ни стигне времето да видим по-важните неща в Ел Ей. 
Тогава за какъв дявол от RSB ги бяха включили в програмата? После 
наистина се убедихме, че това няма как да стане в рамките на полудневна 
екскурзия. Това ни създаде само ядове с вечно недоволния байганьовец от 
Търново Иван Цонев, та се стигна чак до скандал с него. 

И така, поемаме с микробус из прочутия град, добил световна 
известност като място за забавления, блясък и лукс. По площ надминава 
Чикаго! Заобиколен е от малки населени места със свое самоуправление. 
Статут на град има от 4 април 1850 година. Разположен е на Тихия океан, в 
„обятията” на планински хълмове с надморска височина над 1500 метра. 
Радва се на огромно количество слънчеви дни – около 320, и скромни 
валежи, но както в Сан Франциско, така и тук проблем е мъглата. По 
времето, когато ние пътувахме из САЩ, в Лос Анджелис беше доста топло – 
не по-малко от 30 градуса през деня. 

Освен нефтените кладенци, направили доста хора милионери, в 
района на Лос Анджелис се развиват и още много други перспективни 
отрасли на американската икономика: космическа и военна индустрия, 
самолетостроене, биомедицина, високи технологии и пр. Туризмът също 
заема важен дял: годишно около 25 милиона туристи от цял свят посещават 
Лос Анджелис, а в бранша са заети над половин милион души. И въпреки 
всичко това, Лос Анджелис си остава най-популярен като снимачната 
площадка на света, световната столица на киното. Няма друго място на 
планетата, където кинематографията да има толкова силни позиции, 
толкова популярност и продуктивност. Всеки ден някъде из града – по 
улиците, в кварталите, в хотелите и пр., се снима някакъв филм. Докато 
обикаляхме града имахме възможност да бъдем многократно свидетели на 
тази картина – някой някъде снима филм. Затова и най-популярните 
личности тук са актьорите и звездите от шоу бизнеса. Ами да погледнем, 
например, и имената на световноизвестни киноактьори, в чиито паспорти 
като родно място е посочен Лос Анджелис: Мерилин Монро, Леонардо ди 
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Каприо, Джоди Фостър, Вал Килмър, Анджелина Джоли... Целият град 
живее с ритъма на киното. Има дори една църква – Grace Catedrial, която 
прилича на Уестминстърското абатство в Лондон, наградена е с... Оскар за 
това, че в нея са снимани цяла поредица филми! 

 

 
Всеки ден някъде в Ел Ей се снима филм 

Тръгвайки от хотела, пред нас най-напред се появяват островърхите 
кули на Американската академия за магически изкуства. Има вид на замък, 
от 1963 година е средище на илюзионисти от световна класа, сред които на 
най-голяма известност се радват знаменитият фокусник Дейвид 
Копърфийлд и звездни магове като Дай Върнин, Джей Оз, Марк Уилсън и 
др. Вълшебният замък, както наричат академията, е построен през 1909 
година по проект на Ролин Лейн и... няма врати – в него може да се влиза 
само през таен вход, известен на много ограничен кръг от хора. 

Първата спирка, предвидена в обиколката, ни пренася директно в... 
Мексико. И това не е случайно – мексиканците съставляват най-голямата 
диаспора сред испаноговорящото население на Лос Анджелис. На една 
малка уличка с името Олвера е събран едва ли не целият шопинг колорит на 
страната на ацтеките. Безбройните сувенири, накачулени по сергиите, както 
и самата атмосфера на уличката сякаш служат за примамка не само на 
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купувачите, които са гости на града днес, но и на потенциални посетители 
на самото Мексико. Още тогава с децата си казахме, че на всяка цена трябва 
да организираме пътуване до Мексико. 

 

 
Духът на Мексико 

Встрани от уличката, сред малък живописен парк, се издига паметник 
на крал Карлос ІІІ, а по-нататък – най-старият хотел в града, превърнат в 
картинна галерия. Оттук се вижда и високата бяла сграда на Кметството, 
както и силуетите на небостъргачите, които и в Ел Ей са част от градския 
пейзаж. Всъщност небостъргачите са изключение – 90% от жилищния фонд 
на Лос Анджелис са нискоетажни къщи и това е логично, тъй като градът 
попада в зона със силно изразена сеизмична активност. Годишно тук се 
регистрират около... 10 000 земни труса! През миналия век е имало и 
няколко силни земетресения, които се помнят и до днес – през 1971, 1987, 
1994-та година. Що се отнася до небостъргачите, които се намират само на 
територията на центъра – в Даунтаун, за първи път се появяват през 1960 
година. Американците възлагат строителството им на японски компании. Но 
след като усвояват технологията, им бият шута и започват да се оправят 
сами. Подличко, както се казва! 

Вече стана дума за мексиканците. Срещаме ги навсякъде – и на 
улицата, и като част от персонала в хотела ни. Но има и други имигранти в 
Лос Анджелис – от 140 страни, говорят се 20 различни езика! Освен 
традиционно познатите етнически общности, които по правило са се 
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разположили в големите градове, тук има и екзотика: корейци, арменци, 
японци. Така са се появили и квартали от типа Литъл Токио, Корея таун и др. 

Навлизането на големи групи от различни националности и 
развитието на града са резултат от три важни събития, каквито по принцип 
са характерни и за цяла Америка: златната треска, откриването на 
нефтените находища и изграждането на трансконтиненталната железопътна 
линия, свързваща Тихоокеанското крайбрежие с вътрешността на страната. 
Тези фактори са причина хиляди авантюристи да се насочат към тази част на 
Америка, за да постигнат мечтата си – да станат богати. В стария 
лосанджелиски квартал Олд мъни живеят наследници именно на тези 
първи заселници. 

В панорамната ни обиколка из града стигаме до футуристичната по 
формата си спортна зала Стейпълс сентър. Тук се подвизава прочутия 
местен баскетболен клуб Лос Анджелис лейкърс, провеждат се и състезания 
от програмата на Националната хокейна лига. Американците са много 
запалени по спорта. Нормално е да видиш почти навсякъде фенове на 
джогинга. От спортовете най-популярни са баскетболът, хокеят на лед, 
бейзболът и американският футбол. Да си припомним, че Лос Анджелис два 
пъти бе домакин на летни олимпийски игри – през 1932 и 1984 година. А в 
квартала Пасадена се намира стадионът Роуз Бол, където през 1994 година 
се игра финалът за световната купа по футбол между националните отбори 
на Бразилия и Италия, спечелен от кариоките след дузпи. Американският 
футбол е е много странен спорт. Наподобява ръгби, но не е. По-скоро едно 
дотягащо кюскане, от което буквално ми играе кръвното. А телевизиите по 
цял ден въртят кадри от това състезание. Върнах се в България зажаднял за 
футбол, ама за истинския, а не американски. Може би едва след световното 
първенство през 1994 година, когато нашите национали станаха четвърти в 
света, се е повишил интересът към нормалния футбол. Например женският 
им национален отбор е сред световните фаворити. Само че в Америка за 
тази игра думата футбол не съществува. Заместват я с друга – сокър! 

След спортната зала се показва известният Convention Center, където 
се провеждат големи корпоративни мероприятия: тематични търговски 
изложения, конгреси, семинари и пр. Например едно от големите 
изложения е в сферата на електрониката, казва се Electronic Entertanment 
Expo. Продължаваме по известния булевард Уилшир, дълъг почти 32 км, 
стига чак до океана. В отсечката Мюзиъм роу са разположени шест 
различни по тематика музеи. А малко по-нататък се пренасяме в... 
праисторията, сред прочутите катранени ями. Преди хиляди години, когато 
нефтените залежи пробили земната кора, оформили плитки езера, в които 
петролът забъркал нещо като черна каша, катран. Много бозайници, 
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идващи на водопой, намерили в тези езера смъртта си, увлечени от 
лепкавата маса. Изследователите са открили тук над 600 останки от 
животни, птици, влечуги, растения и пр. от ледниковата епоха. Днес всички 
те са изложени в музея „Джордж Пейдж” в Лос Анджелис за кеф и на 
любителите на палеонтологията. 

Продължаваме през Корейския квартал, разсъждавайки с Роза и по 
любопитната тема къде е най-скъпо да се живее в Лос Анджелис. Във всеки 
случай не в Олд мъни, макар че някои собственици на старинни домове 
изкарвали и по 80 хиляди долара на ден, за да им снимат къщите. Там обаче 
най-скъпият дом не можел да надхвърли цена от 7 милиона долара заради 
по-евтината земя. Виж, в Бевърли Хилс е друго – престижно място, където 
цената на земята пробива тавана. За Бевърли Хилс е писано толкова много, 
че може да изпадна в неудобното положение да откривам топлата вода. 
Има специална табела за влизане в този звезден квартал. Най-общото 
впечатление е за едно спокойно място с разкошни къщи, потънали в 
зеленина, оградени с декоративна растителност, а не с бетон като родните 
боянски крепости. Такъв приятен оазис се оказа домът на актьора Шон 
Конъри, например, където е прекарал последните си дни Майкъл Джексън. 
Шетайки из царството на богатите, попадаме на две култови места: хотел 
„Бевърли Хилс” и улица „Родео Драйв”. Хотелът е най-старият и най-
романтичен в квартала. Изграден е в колониален стил с розов цвят на 
фасадата, заради което го наричат Пинк палас. Разполага с 200 стаи. В една 
от тях Мерилин Монро тайно се е срещала с президента Джон Кенеди. А 
улица „Родео Драйв” се счита за една от най-скъпите в света. Тук се намират 
бутици на най-реномираните модни марки. Според нашата екскурзоводка, 
цените на стоките в магазините на улицата са паднали до нивото на 
европейските. Но въпреки това реномето й остава – любителите на модния 
дизайн по света знаят, че ако в Милано или Париж нещо по вкуса им не 
могат да намерят, ще сторят това на „Родео Драйв”. 

Малко преди да се разходим по „Родео”-то, Роза ни обръща 
внимание на един шикарен хотел, където се е снимал филмът „Хубава 
жена” с Джулия Робъртс. Има и една малка уличка в типичния за 
италианските градове архитектурен стил. След снимките на това наистина 
романтично „сокаче”, правим още една и на „Родео Драйв” пред лъскаво 
бугати. С Митко си чешем крастата по шикарните автомобили и на снимката 
излиза, че току що сме направили сделка – някой е продал и другият е 
купил автозвяра. 
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На марковата улица Родео драйв колите са от лукс нагоре 

 
Хотел Бевърли Хилс в едноименния култов квартал 

Пряка на „Родео Драйв” е улицата „Санта Моника”. По нея може да се 
стигне направо на океана. 

Помотахме се още тук и там и хайде обратно към Холивуд. Преди да 
се потопим в света на кинозвездите, спираме на една височина да 
погледнем града отвисоко. Всъщност идеята е да се снимаме на фона на 
отсрещния хълм, Маунт Лий, където се разстила знаменитият надпис 
HOLLYWOOD. Дълъг е 15 метра, всяка от буквите му е висока 4 метра! 
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Отдалеч тези любопитни за туриста размери не са разпознаваеми, но 
наистина са такива. 

 
За да стигнем до пъпа на Холивуд, се движим по бул. „Сънсет стрип”, 

където са пръснати ред кафенета, ресторанти, барове и кипи бурен нощен 
живот. Тук се намира и хотелът на известната манекенка Синди Крауфорд. 
Вечерта Жоро и Стефка се срещнали със свои познати в бара на този хотел, 
изпили една бутилка уиски и платили за нея... 550 долара! 

Холивуд е символът на американската развлекателна индустрия. Тя 
възниква и се развива основно през миналия век. Създава се нова култура и 
продукт, който намира изключително широко приложение на световния 
пазар. Холивудските филми, мюзикъли, музикални клипове и компютърни 
игри, звездите от Франк Синатра и Елвис Пресли до Мадона и Бионсе са 
плод именно на тези постижения в шоу бизнеса. 

Големите филмови студия се създават в началото на ХХ век – през 20-
те години. Първоначално е бумът на немите филми и знаменития 
комедиант Чарли Чаплин. През 1927 година се появява и първият озвучен 
филм. След комедиите масово навлизат гангстерските филми, както и 
първите анимационни продукции на Уолт Дисни. След Втората световна 
война Холивуд изпада в криза, но през 60-те и 70-те години филмовата 
индустрия отново е на крака и създава филми-шедьоври. За всички времена 
обаче абсолютен касов хит и до днес си остава „Титаник”! И в наши дни 
американското кино е барометърът за филмовите продукции. „Оскар”-ът си 
остава най-престижната филмова награда в цял свят. Всяка година тя се 
връчва именно тук, в Холивуд. 
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Кодак театър 

 
Китайският павилион 

Пет са филмовите студия в САЩ, които диктуват филмовия бизнес в 
света: Метро Голдуин Майер, Парамаунт Филмс, Туентиът Сенчъри Фокс, 
Уорнър Брадърс и Кълъмбия Филмс. През 20-те години на миналия век е 
имало 21 000 кина, които са посещавани от над 60 милиона зрители. 
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Имитатори на филмови герои „дежурят” по Алеята на славата 

 
И така може да се стигне до Холивуд 

Днес в Холивуд може да се види малка част от стария блясък. С Мария 
си говорим, че наблюдаваме една позастаряла дама, която от време на 
време (при номинациите за Оскарите) се понакипря с повече лустро, за да 
блесне и парадът на червения килим. Нещо като Лазурния бряг, който също 
е казал чао на първата си младост. И все пак за чужденците, за тези като 
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нас, идващи за първи път на това прочуто място, Холивуд все още носи 
старата си слава и чувстваш удовлетворението на пътешественика, че си 
имал шанса да се докоснеш до мечтата на толкова хора по широкия свят. 

Вече сме на булевард „Холивуд”, най-известното място в Лос 
Анджелис. Влизаме в Кодак театър, където от 2002 година насам се 
провеждат официалните церемонии по връчването на филмовите награди 
„Оскар”. Инвестицията за изграждането на театъра е дело на фирмата 
„Кодак”, затова той носи нейното име. По стълбището от булеварда до 
входа на Кодак театър се опъва прочутият червен килим, а от двете му 
страни се редуват имената на наградените с „Оскар” филми от 50-те години 
на миналия век до днес. Скоро след като се върнахме в България 
знаменитият театър се сдоби с ново име Долби, с което приключи и ерата на 
Кодак в Холивуд. 

Само на крачки от Кодак (вече Долби) театър се намира хотел 
„Рузвелт” – един от най-старите в Холивуд. През 1928 година тук се 
провежда първата церемония по връчването на наградите „Оскар”. 
Финансирането й е дело на Чарли Чаплин, затова на фасадата на хотела е 
поставен барелеф с фигурата на великия артист. 

До построяването на Кодак театър ролята на дом на оскарите е играел 
Китайският театър. Това е най-известният кинотеатър в света, неизменна 
част от историята на световното кино. Неговата поява в Холивуд е плод на 
творческото въображение на един от известните в миналото шоумени – Сид 
Громан, основател на Академията за кинематографически изкуства и науки. 
Театърът има формата на голяма китайска пагода. Открит е през 1927 
година и в наши дни си е останал с привилегията да представя премиерите 
на най-новите холивудски филми. Пред входа му се намира прочутата 
колекция от стъпки, отпечатъци от длани и автографи на най-известните 
холивудски кинозвезди. Първи са направили това през 1929 година Дъглас 
Феърбанк и Мери Пикфорд. По протежение на двата тротоара на булеварда 
„Холивуд”, по Алеята на славата, се точат над 2500 звезди от месинг, на 
които са изписани имената на стотици знаменитости от киното и шоу 
бизнеса. 
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Мечтата на всеки актьор – статуетката „Оскар” 

 
Във вихъра на танца с „Елвис Пресли” 
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На всяка звезда има означен символ, който показва от коя сфера е 
въпросната знаменитост: киното, театъра, музиката, балета и пр. Безспорно 
най-много снимки се правят пред звездата на Майкъл Джексън. Всеобщо е 
признанието, че един от върховете в кариерата на тези популярни 
изпълнители е именно присъствието на имената им на Алеята на славата. 

На площадката между мола и Кодак театър е поставено едно странно 
легло, а край него се вият като серпантина гравирани размишления и 
откровения на различни участници във филмовото производство: 
сценаристи, режисьори, оператори, актьори... На това легло почти няма 
турист от нежния пол, който да не си направи снимка. Не е трудно човек да 
се досети какъв символ е вложен в поставянето на това симпатично 
креватче на публично място: навярно от него е започвала кариерата на не 
една и две холивудски актриси. 

Вечерта отново имахме повод да празнуваме. Този път рожден ден 
имаше Жоро Ахилеята – момчето ни покани на вечеря в едно от 
заведенията на Холивуд. Както винаги досега, семейство Червенкови не се 
присъединиха, но се нагласи да хапне и пийне нашият бай Иван. За подарък 
на Жоро събрахме пари, само бай ти Иван се направи на ударен и не даде 
нито стотинка. Иначе се нагости добре! 

След хубавата вечеря едни отидоха да гледат шоуто на Сирк дю 
Солей, сред тях и Гери, а други като нас с Мария пошетахме из магазините. 
Просто не си падаме по вариетето. Герганчето не остана очарована от 
спектакъла, но нали все пак го видя. Ще й остане спомен... А пък ние 
купихме за България атрактивен сувенир: за всеки от офисите ни по една 
статуетка „Оскар” с надпис „Best Team”, а за вкъщи същото, но с надписа 
„Best Husband”. Дочаках и тази награда – признание за образцов съпруг! 
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ЮНИВЪРСЪЛ СТУДИОС – ФАБРИКА ЗА ФИЛМИ 
Днес е последният ни ден в Америка – довечера в 21:20 ни е полетът 

за Лондон с Бритиш еъруейз. Повечето от нас си доплатиха по 60 долара за 
късен чекаут, други не пожелаха да оставят толкова пари. Бай Иван дори 
има „напоритостта” да си остави куфара в стаята на Гергана и Даря, вместо 
да го предаде в багажното отделение на хотела. Сигурно си е мислил, че и 
там тия синковци американците ще му искат нещо да плати. От какъв зор 
още да им пълни гушата? 

На закуска ни очакваше изненада. И то мно-о-о-го приятна. Марги и 
Митко ни съобщиха, на мен и Мария, че ще ставаме... баба и дядо! От 
такава по-хубава вест здраве му кажи! На Маргаритка в общи линии през 
тая година й върви на добри новини в чужбина. През зимата в Тенерифе 
Митко й поиска ръката, сега пък в Америка тестът за бременност излезе 
положителен... Дай Боже всекиму! 

За да уплътним деня до заминаването за Европа бяхме заявили 6-
часова екскурзия до „Юнивърсъл студиос” – една от големите туристически 
атракции в Лос Анджелис. Бяхме се подготвили да надникнем в кухнята на 
филмопроизводството и да видим номерата на кинаджиите зад кадър. 

 
Добре дошли във фабриката за филми! 

Студиото е основано през 1912 година и през другата година (2012) 
ще чества своя 100-годишен юбилей. Създадено е от немския емигрант 
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Карл Левле, на който му хрумнала идеята, че пари може да носи не само 
излъчването на готовия филм, но и демонстрацията как той се създава. За 
да зариби бъдещите си фенове, Карл Левле раздавал на всеки посетил 
студиото му по... 12 пресни яйца! Какво ли не прави авантата, а ние си 
мислим, че сме открили велосипеда с безплатните кебапчета в 
предизборните кампании у нас. 

Юнивърсъл студиос е буквално машина за пари. Годишно се посещава 
от 11-13 милиона туристи. С атракционно автовлакче се прави почти 
едночасов тур из студиата, където се вихрят кинотворците. Тези обиколки са 
започнали още в далечната 1915 година и след дълго прекъсване са 
възобновени през 1962-ра, като посетители са били допускани дори в 
гримьорните на артистите. В едната си част целият комплекс прилича на 
сбор от панаирни палати – нещо като нашето пловдивско изложение. 

 

 
С това автовлакче обикаляме из Юнивърсъл Студиос 

В останалата са декори от различни филми, където се правят и 
демонстрации на филмови трикове. Например земетресение в метрото, 
сблъсък на гонещи се автомобили, смяна на времето – от слънце в дъжд и 
последващ потоп, кървава атака на огромна акула и др. За минути се 
пренасяш в атмосферата на знаменити кинохитове като Челюсти, Мумията, 
Джурасик парк, Кинг Конг и др. Попаднахме и на „катастрофирал” Боинг 
737. Роза разказва, че когато се снимал филмът с този самолет, отгоре 
преминавал друг аероплан и пилотът незабавно позвънил на полицията. 
Оттам го попитали за координатите и когато разбрали къде се е случила 
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„трагедията”, се досетили, че иде реч за споменатата кинаджийска 
имитация. 

 
„Мумията” – един от касовите филми, снимани в студиото 

 
Кинаджийски номер – имитация на наводнение 

Преди да се качим на автовлакчето, попаднахме на едно 
впечатляващо представление сред анимационните герои на KURTISLAND. 
Накратко – пътешествие с влакче на ужасите, съпроводено със страхотни 
лупинги, челни сблъсъци с какво ли не, а на всичко отгоре от време на 
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време те заливат и с вода съвсем не наужким! И за да бъде удоволствието 
пълно, накрая ни зарадваха с шоуто „Воден свят” по едноименната 
холивудска продукция с главен герой Кевин Костнър. Тук разбира се го 
нямаше този знаменит актьор, но колегите му бяха на страхотно ниво. 
Представлението беше потресаващо, както обичат да казват руснаците: 
уникална акробатика, каскади, пиротехника, дори в басейна – основен 
декор на шоуто, се пльосна цял самолет! Накрая – снимки с актьорите. 

 

 
Такива стряскащи атрибути се срещат често край студиата 
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Епизод от „Воден свят” 

 
*** 
Когато се върнахме в хотела, имаше достатъчно време да се 

приготвим за път. В 18:30 потеглихме за летището, в 21:20 излетяхме за 
Лондон. После трябваше да се търкаляме по пейките на Хийтроу цели 7 
часа, докато тръгнем за София. В 03:30 на другия ден, 01:10, най-после 
кацнахме на българска земя. 

Така завърши това запомнящо се пътешествие из страната на 
неограничените възможности. Останахме респектирани от нея и с 
чувството, че сме обогатили с нещо повече представите си за света. За мен 
лично това беше 50-та страна, която посещавам за последните 10-12 години. 
В света Америка се слави като туристическа дестинация №1 и съм убеден, 
че просто няма как да бъде изместена от тази класация, стига да няма пак 
повторения на 11 септември. Останах с добро впечатление и от самите 
американци – бяха приветливи и дружелюбни, отзивчиви и готови да 
помогнат при нужда. Всички от семейството ни имаме американска виза със 
срок на валидност за 10 години. Кой знае, може след време пак да 
прескочим оттатък океана... 
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МЕКСИКО – НАСЛЕДНИК НА ДРЕВНИ КУЛТУРИ 
(Ноември 2013 година) 

Пророчеството в календара на маите за края на света разбуни 
духовете из цялата планета. Слава Богу, че древните гадатели нещо си 
бяха объркали сметките. Но пък фокусираха отново интереса на 
пътешествениците към родината на тази древна индианска култура. 
Мексико – тази пъстра страна, хем на север, хем на юг в Америка, 
продължава да удивлява с уникалната смесица от староиндиански 
митове и ритуали, с влиянието на колониалната епоха след инвазията 
на испанските конкистадори и с отпечатъка на модерните времена. Да 
прибавим за настроение популярната музика на мариачите – тези 
бардове на мъжката гордост и любовта, белоснежните пясъчни 
плажове на Акапулко и Канкун, ако щете и знаменитата текила – 
коронованата национална напитка. Това е само малка част от Мексико. 
Да видим повече... 

 

 
Знаменитият календар на ацтеките 
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ПРОРОЧЕСТВОТО НА МОНТЕСУМА 
Мексиканската столица е един от най-големите градове в света (трети 

след Токио и Сеул). По този показател няма конкуренция в цяла Америка. 
Заедно с агломерацията наброява повече от 20 милиона души! Основната 
част от жителите – 75%, са метиси (смес от индианци и бели). Мексико е 
единствената държава в Латинска Америка, където по-голямата част от 
населението е резултат от смесването на различни етноси. 

Когато групата ни българи пое от летището към хотела в центъра на 
града – където щяхме да отседнем, попаднахме в истински водовъртеж от 
автомобили. Трафикът е изключително тежък – сутрин и надвечер, и това е 
логично след като из Мексико сити се движат близо 4 милиона коли! 
Замърсяването на въздуха в града е страшно – когато навлизаш в столицата 
от някоя крайградска дестинация, над небостъргачите се стеле 
непроницаем като тъмен облак смог. Метрото, открито през 60-те години на 
миналия век, и усилията на природозащитниците да пропагандират 
транспорта на две колела (и по най-оживените булеварди има стоянки на 
велосипеди под наем), не стигат властите и населението да се преборят с 
този бич на съвременността. 

Мексико сити е разделен на 16 района, всеки от които има свое 
наименование. Обикновено носят името на някой мексикански 
революционер или друга популярна в страната личност. Един от тях обаче се 
нарича Нахуатъл. Това е езикът на ацтеките, говорят го близо 1,5 милиона 
души, не само в столицата, но и в други градове като Пуебла и Веракрус. На 
този древен език се издават книги, има радиостанция, телевизионен канал. 
Иначе, и това е известно, официалният език в Мексико е испанският, а 
мексиканците са най-голямата испаноезична нация в света. 

„Инсухентес” (в превод въстаници) е най-дългият булевард в града, 
може би над 50-60 километра. Пресича Мексико сити в посока север-юг от 
единия до другия му край. По него пътуваме към хотела, а успоредно на 
трилентовата магистрала, заедно с вагончетата на метрото, се движат в 
специално отреден участък и червените коли на т. нар. метробус. Метрото в 
Мексико сити основно кръстосва града под земята, но в по-крайните 
квартали излиза на повърхността. Първите три вагона са отредени само за 
жени, деца и инвалиди. 

По местоположението си хотелът ни е трепач – намира се само на 
метри от главната артерия на мексиканската столица, булевардът „Пасео де 
ла Реформа”. Храната е много добра и няма нищо общо със страховете ни, 
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че стомасите ни ще се свият от пикантната мексиканска кухня. Стаите са 
големи, с много широки легла и това е отличителна черта на всички хотели, 
в които нощувахме по време на дългото ни пътуване из Мексико. 

 
В Мексико сити се движат над 4 000 000 автомобила, които неимоверно 

замърсяват въздуха в града 
 
Сутринта сме на „Реформа” – най-елегантния мексикански булевард. 

Екскурзоводът ни Амадо – много светъл, за да е истински метис, пояснява, 
че да имаш офис, магазин или заведение на това място се счита за много 
престижно. „Реформа” е част от визията на новата, модерна мексиканска 
столица. От двете страни на булеварда са разположени небостъргачи с 
офиси на банки, застрахователни дружества, големи индустриални 
компании, посолства. Тук са дипломатическите мисии на САЩ, Китай и 
други страни, представителства на авиокомпании като Америкън еърлайнз, 
административни сгради на държавни ведомства, хотели от най-
престижните марки като Sheraton, Le Meridiеn и др., Сред тях са наредени и 
Палатата на депутатите, сградата на Националната лотария, Фонтана на 
републиката, скулптурата Торе Кабалито (Кулата конче), бутици, шикозни 
барове и ресторанти. Най-високата сграда в Мексико сити се намира 
именно на „Реформа” – 54-етажната кула Тореро Майор. Булевардът 
периодично е пресичан от кръгови кръстовища, в средата на които се 
издигат паметници с историческо за мексиканския народ значение. Най-
значимият от тях е Ангелът на независимостта, издигнат по случай 100-
годишнината от мексиканската война за независимост. Представлява 
четиристенна колона с бронзови скулптури, на върха със златната статуя на 
гръцката богиня на победата. На същия булевард е и паметникът на 
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Христофор Колумб, с четири скулптури в основата, символизиращи четирите 
основни католически мисии, заели се с покръстването на местните 
индианци след завладяването на Мексико от испанците. Това са ордените 
на йезуите, августинците, францисканците и доминиканците. 

 

 
Мексико сити, бул. “Реформа” – Колоната на независимостта 

 
Бул. “Реформа” – паметникът на Колумб 
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По бул. „Реформа” се стига директно до парка Чапултепек, в превод 
Хълма на щурците, едно от най-привлекателните места за отдих в 
мексиканската столица, „белият дроб” на Мексико сити. В този оазис сред 
замърсения град мексиканците щедро са отредили място за красиво 
оформени зелени площи с езера, има ботаническа градина и допълнителни 
атракции специално за децата: водна пързалка, делфинариум. Тук се 
намира известният замък на австрийския кайзер Максимилиан – 
историческа фигура от ХІХ век, избран от французите за държавен глава на 
Мексико при инвазията им в страната, а по-късно екзекутиран от 
мексиканците след извоюване на независимостта им. Разстрелът на кайзера 
е сюжет на една от най-известните картини на френския художник 
импресионист Едуар Мане. 

В Чапултепек се намира и Националният антропологически музей – 
един от най-големите в света от този род. Проектиран е от арх. Педро 
Рамирес Васкес, автор и на редица още мащабни проекти в страната, 
включително и на националния стадион „Ацтека” в мексиканската столица. 
Това е уникален музей, който в 12 експозиционни зали е събрал стотици 
находки от многовековното наследство на древните цивилизации и култури, 
съществували в Мексико преди експанзията на испанските конкистадори. 
Този предколониален период е популярен с названието Мезоамерика. 
Всъщност музеят е наследник на своя първообраз от 1825 година. Още 
тогава, през първите години на независимостта, мексиканците са проявили 
загриженост за опазване и съхранение на това неоценимо богатство. 

Едва ли има друг регион на земята наистина с толкова богата история, 
както Мексико. Въпреки че отделните цивилизации са разделени от по-
дълги периоди, изследователите отбелязват, че те имат общи религиозни и 
социални черти. Към тях се отнасят строгата йерархия в обществото, както и 
почитането на много богове и строенето на стъпаловидни пирамиди. 
Олмеките са носителите на първата развита старомексиканска култура. 
Тъкмо те правят първите си култови средища по брега на Мексиканския 
залив. От тях тръгват традиции, които значително повлияват на следващите 
цивилизации. Цивилизацията на олмеките възниква в периода между 1600-
1500 г. пр. Хр. на територията на днешния мексикански щат Веракрус. Тя е 
просъществувала около 1000 години, като две столетия преди новата ера 
отива в историята. Отличителна черта на тази мезоамериканска култура са 
необикновените скулпури, представляващи гигантски човешки глави и 
олтари. След залеза на олмеките около ХІІІ в. пр. Хр. започва възходът на 
град Теотихуакан като доминиращ център за култови церемонии в 
предколумбовото време. Между 300 и 900 г. маите създават големите си 
церемониални средища Паленке, Чичен Ица и Копан. Силно развитие в тях 
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добиват математиката, астрономията, йероглифното писмо. Маите създават 
и знаменития си календар. 

 

 
Антропологическият музей в Мексико сити – артефакти от Мезоамерика 

Толтеките формират през Х век характерна военна култура, 
отличаваща се с честите изображения на батални сцени. След упадъка на 
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толтеките навлиза цивилизацията на ацтеките. Около 1325 г. те построяват 
центъра си Теночтитлан. Тяхната култура обаче, неразделна част от която са 
били човешките жертвоприношения, просъществува твърде кратко. На 24 
април 1519 година ацтекският владетел Монтесума ІІ чува пророчеството, че 
бог Кетцалкоатъл ще се завърне. Кетцалкоатъл, в превод пернатият змей, е 
главният бог на ацтеките. Според легендата, след като бил опозорен от 
загуба на бойното поле, богът изчезнал в изгнание. Но ацтеките вярвали, че 
някой ден той ще се завърне под формата на бял човек с брада и огнен 
скиптър и отново ще завладее тяхната империя. В действителност пристига 
испанският завоевател Ернандо Кортес, който покорява и срива до основи 
древния Теночтитлан. На негово място испанските конкистадори построяват 
първообраза на днешния Мексико сити, провъзгласявайки го за главен град 
на т. нар. Нова Испания. Настъпва краят на старомексиканския културен 
период и започва продължилата близо 300 години колониална епоха до 
мексиканската война за независимост (1810 – 1821). 

Да се описва съдържанието на музейните експозиции е непосилна 
работа, камо ли пък за един ден да се опознае древния свят на 
мексиканските цивилизации. Но тук има находки-шедьоври, които биха 
впечатлили всеки посетител и ме изкушават поне да ги спомена. Например 
Камъкът на слънцето или всъщност знаменитият календар на ацтеките; 
репродукцията от Пирамидата на пернатата змия от древния град на 
боговете Теотихуакан; най-старото художествено произведение в Мексико, 
представляващо ритуална маска на койот, изработена от кости на... камила 
хиляди години преди новата ера; Дискът на слънцето, чиито лъчи излизат от 
стилизиран череп на човек; монументалната скулптура на богинята на огъня 
Чалчиутликуе – такива статуи са украсявали площадите и зданията в 
древните градове; каменните плочи и човешки скулптури; каменното 
корито от времето на ацтеките, предназначено за жертвоприношения и 
превърнато в съд за кръщаване след идването на испанските католически 
мисионери. В музея може да се видят макети на градове и светилища; 
рисунки, които показват как са се строили пирамидите в предколумбовата 
епоха; с помощта на керамични фигури, наредени пирамидално, е показано 
как са се обособили отделните класи в староиндианските общества – от 
жреца до най-ниските слоеве. Нещо подобно на кастите в Индия. Интересен 
е и макетът, който представя визуално как е изглеждал древният пазар – как 
хората са търгували с храни, семена, злато и сребро, скъпоценни камъни и 
текстил, лекарствени растения. 
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Така са строели каменните пирамиди в Мексико 

 
Макет на древния Теночтитлан – предшественикът на Мексико сити 
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Както вече споменах, днешната столица на Мексико е възникнала 
върху основите на построения от ацтеките древен град Теночтитлан. Той 
бил един от най-красивите и най-големи градове в света – тук са живеели 
200 000 души. Изграден е през 1325 година върху няколко острова сред 
езерото Текскоко и се е свързвал със сушата чрез диги и акведукти. Макети 
на Теночтитлан има и в Антропологическия музей, и на Площада на 
конституцията – Сокало. Останките от Теночтитлан са открити от 
археолозите през 1978 година. Една част се намират на площад Сокало в 
археологическия комплекс Темпло Майор, а друга на Площада на трите 
култури, който представлява синтез на трите основни епохи в историческото 
развитие на страната: древните цивилизации със запазените и до днес 
руини, колониалният период с издигнатата по това време катедрала и 
съвремието с новите жилища, разположени наоколо. Този площад между 
другото помни едно от най-кръвопролитните събития през новото време. 
През 1968 година военни части разпръскват демонстриращи студенти и 
граждани, стреляйки по тях с бойни патрони! Имало е много убити! 

Две от най-импозантните сгради на площад Сокало – Градската 
катедрала и Националният дворец, са построени върху развалините на 
Теночтитлан. 

 
Катедралата на площад Сокало 
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Например дворецът е изграден върху палата на последния ацтекски 
владетел Монтесума ІІ. Сега той е седалище на мексиканския президент. 
Огромен интерес предизвикват фреските, рисувани върху стените му от 
мексиканския художник Диего Ривера. Катедралата пък е една от най-
старите и свещени сгради в Западното полукълбо. Издигната е върху 
основите на ацтекски храм, строена е близо... 300 години (1525 – 1813), 
кулите й са високи цели 67 метра! 

Около 90% от населението на Мексико изповядва католическата вяра. 
А Базиликата на Девата от Гваделупе в мексиканската столица е второто по 
мащабите си след Ватикана средище на поклонници – католици в света. 
Всяка година на 12 декември тук се събират огромни тълпи богомолци от 
цяла Америка. Легендата разказва, че някакъв беден мексиканец от град 
Гваделупе на име Хуан Диего имал видение – явила му се Дева Мария. Така, 
както това се случило на трите пастирчета в португалския град Фатима. 
Силно впечатлен, човекът побързал да сподели това с местния епископ. 
Отецът обаче не повярвал на приказките на бедняка и го отпратил. Натъжен, 
Хуан Диего се върнал у дома, но тук отново му се явила Девата. Казала му, 
че се е случило чудо – болният му чичо оздравял. Посъветвала го да облече 
някое пончо, да скрие под него букет с рози и така пак да се яви при 
епископа. Когато Хуан Диего отново отишъл при свещеника и разгърнал 
пончото, за почуда на отчето се появил образът на Девата. Епископът 
останал като гръмнат! Оттогава легендата се разпространила из цяла 
Америка. Появила се и икона на Дева Мария, загърната в мантия, както и 
образът на Хуан Диего с прословутото пончо и букета с рози. Може да ги 
видите навсякъде в Мексико. 

Базиликата на Девата от Гваделупе представлява мащабен комплекс 
от църковни сгради и паркове, обсипани с цветя, декоративни храсти, 
екзотични водопади, скулптурни композиции, от които без съмнение 
особено впечатляваща е групата на индианците, поднасящи дарове на Дева 
Мария. Добиваш чувството, че си попаднал в райска градина! Базиликата 
може да събере едновременно над 10 000 поклонници. Разполага с 
внушителен по размерите си орган. Отвън, на огромния площад, се издига 
паметникът на покойния папа Йоан Павел ІІ, който има изключителни 
заслуги както за изграждането на комплекса, така и за възстановяването на 
дипломатическите отношения между мексиканската държава и Ватикана. 
Впечатляващи са и мащабните като размери картини от мексикански 
художници, изобразяващи някои от чудесата на Девата (излекуването на 
чичото на Хуан Диего) и покръстването на индианците от испанските 
мисионери. 
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Девата от Гваделупе 

 
Огромният комплекс, посветен на Девата, събира над 10 000 поклонници 
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Девата от Гваделупе благославя местни индианци 

Но да се върнем на Сокало. Това е един от най-големите площади в 
света. Простира се на площ от 57 600 кв. м. Тук се провеждат най-важните 
официални церемонии в мексиканската държава, военният парад на 16 
септември – националният празник на Мексико, когато през 1810 година е 
призната независимостта на страната, шествията по време на религиозни 
празници като Фестивала на страстната седмица, Празника на тялото и 
кръвта Христови и т. н. Всеки ден се вдига и сваля националният флаг. 
Сокало е и обичайното място за националните протестни митинги. 

За съжаление през този ден нямахме късмет да се разходим свободно 
из площада, да посетим катедралата и двореца. Сокало беше отцепен от 
полицейски части със заграждения, които охраняваха разпънатите тук 
палатки на благотворителната инициатива за подпомагане на районите от 
вътрешността на страната, пострадали при неотдавнашните наводнения. 
Населението там се нуждаеше от храни, одеала и ред други неща от първа 
необходимост. Самата столица Мексико сити е преживявала в недалечното 
минало подобни тежки моменти. Ще припомня, че на 19 септември 1985 
година земетресение с магнитуд 8,1 по скалата на Рихтер разтърсва 
Мексико сити, причинявайки огромни разрушения и човешки жертви. 
Загиват близо 10 000 души, 70 000 остават без дом, а щетите са за над 4 
милиарда щатски долара! 

В края на септември 2017 година ново тежко земетресение с магнитуд 
7,1 по Рихтер удари мексиканската столица. Още през първите дни след 
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труса бяха установени над 300 загинали, сред които и много деца. И за да 
бъде апокалипсисът пълен, изригна и вулканът Попокатепетъл, изхвърляйки 
във въздуха облак от пара и пепел на височина 2 километра! Този вулкан, 
който в превод означава Димящият връх, се намира на 70 км югоизточно от 
Мексико сити и е вторият по височина връх в страната (5452 м). От 1947 
година насам вулканът е много активен, дори в началото на новия XXI век е 
регистрирано изригване, каквото не е имало през последните няколко 
хиляди години! 

За да стигнем до Сокало, трябваше да прекосим дългата пешеходна 
улица Calea de Condesa, тръгвайки от Двореца на изящните изкуства. В този 
район на столицата се намира известният парк Аламеда, съдебната палата, 
47-етажната кула Латиноамерикана, от върха на която се открива страхотна 
панорамна гледка към града. Подобаващо място е отредено и на 
мемориала на Бенито Хуарес, една от най-популярните политически фигури 
в историята на Мексико, национален герой. Това е първият чистокръвен 
индианец – президент на страната (1861–1872). Първоначално неграмотен и 
незнаещ испански, успява да се самообразова. Постъпва в семинария, после 
завършва право, става адвокат, издига се до губернаторски пост преди да 
стане президент, бил е и масон. Името му се свързва с борбата на 
мексиканския народ срещу френските окупатори през 60-те години на ХІХ 
век. 

 
Calea de Contesa – улицата, която отвежда до площад Сокало 
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Въпросната пешеходна улица е част от историческия център на 
Мексико сити (обект на ЮНЕСКО) и от нея туристът добива представа за 
колониалния облик на града през трите столетия, последвали 
завладяването на Мексико от испанците. Но това не е застинал във времето 
музей на открито, а едно от най-чаровните места в града, в което пулсира 
пълнокръвен живот. Старите колониални сгради – истински произведения 
на изкуството, са само фон на пъстрия и многолик поток от хора, които 
заливат от сутрин до късна доба улицата, наситена с многобройни 
ресторанти, кафенета, бутици на световни марки. За някои от сградите се 
разказват легенди. Например на една от тях се шири безкрайно дълъг 
балкон. Била собственост на богат, но изключително ревнив мексиканец. За 
да не шава жена му, й забранил да излиза откъщи, а само да се разхожда по 
специално направения за случая балкон. Добре, че поне не й е слагал 
прословутия метален „девствен пояс”, както са правели през 
Средновековието в Европа някои бдителни за честта си потенциални 
рогоносци. Тук има и образи, които са неизменна част от всекидневието на 
този колоритен район, освен обичайните улични търговци: ваксаджията, 
който се е превърнал в част от градския пейзаж с подобната на трон 
седалка, в която по-паралиите мексиканци се наместват, за да им лъснат 
обувките; човекът с латерната, който цял ден навива ръчката на този 
допотопен музикален инструмент, развявайки шапка за бакшиш от някое 
скромно песо; момчетата от близката оптика, които уверяват и слепия, че 
само при тях ще прогледне; шаманът, чиито заклинания и димни 
фойерверки срещу злите духове омайват поредния душевно заболял 
„пациент”; монахините от църквата Св. Франциск, които покрай божиите 
дела са се хванали и с по-прагматични занимания, продавайки край входа 
на храма пържени банани и нещо като нашенския крем карамел... 
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ГРАДЪТ НА БОГОВЕТЕ 
Градът на боговете – това означава наименованието Теотихуакан, се 

намира на около 40 км от мексиканската столица. Той е част от 
туристическата обиколка на Мексико сити и първата ни среща на живо с 
древните церемониални центрове в тази страна. Теотихуакан се развива 
като един от най-големите градове в предколумбовото време. Достига 
разцвета си между 200 и 600-та година след Христа. Тук са живеели над 
150 000 души! 

Посещението на Теотихуакан е нещо като тест за издръжливост на 
туристите. Има два фактора, които ги поставят на изпитание: палещото 
слънце и изкачването на главната пирамида – Пирамидата на Слънцето. Тя е 
висока 65 метра и до върха й водят 215 стъпала, голяма част от които са с 
различна височина и е допълнително неудобство за хора без тренинг. Да си 
призная, когато стигнах най-горе, имах чувството, че съм покорил... Еверест! 
Добре, че домакините са опънали едно дълго помощно въже край 
стъпалата, та благодарение на него изкачихме пирамидата. 

 
Градът на боговете Теотихуакан – Пирамидата на Слънцето 

Пълна загадка е кога и от кого е основан Теотихуакан. Предполага се, 
че това е станало около І век пр. н. е. от неизвестни индиански племена. 
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Това означава, че този период не може да бъде свързан с конкретна 
цивилизация. Запада между VІІ и ІХ век, но също така не е известна и 
причината, поради която е напуснат от населението му. Вероятно това се 
случва през ІХ век поради сериозните засушавания по тези земи. Ацтеките 
го превръщат в център за култови ритуали 

Погледнат отгоре, Теотихуакан изглежда внушителен с огромната си 
площ – простирал се е на цели 23 квадратни километра! На върха на 
Пирамидата на Слънцето обичайно е имало храм на местния жрец. А долу 
се точи близо 3-километровата главна улица, която ацтеките погрешно 
нарекли Пътят на мъртвите. Погрешно, защото смятали руините край нея за 
надгробни могили. А това всъщност били жилища на местната 
аристокрация. Пътят на мъртвите отвежда до другата пирамида – 
Пирамидата на Луната. Тя е изградена на пет нива, но е значително по-
малка от Пирамидата на Слънцето. 

 

 
Пирамидата на Луната и Пътят на мъртвите 

 
Туристи са допуснати да посещават града и да се изкачват по 

Пирамидата на Слънцето за първи път през 1910 година. Под нея има дълъг, 
над 100 метра тунел, формиран на основата на лава от вулкан, изригнал 
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вероятно преди 1 милион години. За разлика от египетските пирамиди, 
мексиканските не са служели за гробници на местни владетели, а за 
религиозни нужди, като храмови комплекси за почитане на боговете. Пак за 
разлика от егиипетските, не са строени с големи камъни, а със значително 
по-малки, споени с вар и пясък. Едва при реставрацията на Пирамидата на 
Слънцето е използван цимент. Учените твърдят, че тази пирамида е била 
символ на плодородието и е строена, за да противодейства на 
отрицателната енергия на разположените в съседство активни вулкани. 
Всяка година в края на март тук се събират хиляди мексиканци и 
чуждестранни туристи, за да посрещнат изгрева на слънцето и Деня на 
пролетното равноденствие. Накичени с амулети, те се изкачват до върха на 
пирамидата облечени в бели дрехи. Досущ като нашите дъновисти от 
Бялото братство, които всяка година през август посрещат изгрева на 
слънцето на Седемте рилски езера. 

По протежението на Пътя на мъртвите е имало фрески, от които днес 
е останала само една с образа на пума. Този достоен представител на 
семейството на котките не е изобразен случайно – по време на 
проучванията на Теотихуакан са открити останки от хора и животни (сред 
тях навярно е и пумата), които са били обект на жертвоприношенията, 
характерни за епохата на ацтеките. 

 
Фреската на Пумата 

Сега Пътят на мъртвите е арена на небивала конкуренция между 
уличните търговци, готови на всякакви отстъпки, за да продадат някой 
сувенир. Най-често се предлага изработения от дърво календар на ацтеките 
или маската на ягуара. Това животно е изключително популярно в 
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митологията на мексиканските древни култури. За да привлекат вниманието 
на туристите, търговците дори са се специализирали да имитират неговия 
мощен рев. 

 

 
Пътят на мъртвите – арена на търговците 

Първите проучвания на Теотихуакан датират от 1906 година по време 
на експедицията начело с Леонардо Батрес, която открива Пирамидата на 
Слънцето. Градът на боговете обаче крие още много тайни. Всяка година тук 
се събират специалисти, главно археолози, които обсъждат резултатите от 
поредните научни изследвания. Така че нови разкрития можем да очакваме 
със сигурност. 

А сега нека да се позабавляваме. Ще отидем в Хочимилко, където се 
намират Плаващите градини, там ще се повозим на традиционната за тази 
атракция лодка „трахинера”, ще опитаме от мексиканската кухня и ще чуем 
изпълнения на прочутите мексикански музиканти – мариачите. Плаващите 
градини са под закрилата на ЮНЕСКО, в тях се отглеждат цветя, 
декоративни храсти, овошки и др. сред останките от някогашното езеро 
Текскоко. С други думи ще проникнем в агросистема, създадена още по 
времето на ацтеките, която някои наричат „Мексиканската Венеция”. 
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Паркът Хочимилко – на разходка с традиционната лодка трахинера 
Предградието Хочимилко се намира в южните покрайнини на 

столицата. За да стигнем дотам трябваше да прекосим някои от по-бедните 
квартали на града, където между другото се намира и добре познатият на 
българските футболисти от по-старото поколение стадион „Ацтека”. 
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Олимпийският ни тим играе тук финал срещу Унгария и губи с 1: 4 след като 
съдията на мача ни порязва здраво, оставяйки ни на терена 8 българи срещу 
11 унгарци. Името на този стадион е измислено след конкурс от един 
мексикански пубер. Момчето печели двойно: добива световна популярност 
и правото да ходи безплатно на мачове цели... 100 години! 

Докато се клатушкаме по пътя за градините, пред погледа ни се 
появяват все по-често девойки, занимаващи се с най-древната професия. 
Повечето са избрали да подбират клиенти на... спирките на обществения 
транспорт. Екскурзоводът ни Амадо казва, че сутеньорите им се радват на 
солиден чадър от полицейските власти. И добавя, че все повече млади хора 
в Мексико предпочитат да изкарват хляба си в черната икономика, а други 
въобще не си правят труда и за това. Наричат ги нини – нито им се учи, нито 
им се работи, търсят лесен живот. Затова, казва Амадо, се шири престъпност 
в големи размери, проституция и алкохолизъм, наркомания. Правили 
анкета сред тийнейджъри какви искат да станат след като завършат 
училище. Имало желаещи и за... наркопласьори. Децата виждат как 
примерите им за подражание живеят богато, карат скъпи коли, посещават 
луксозни заведения, имат красиви компаньонки... 

Ето ни и в Хочимилко. Тук протича широк канал, по който се движат 
трахинерите – лодки с вид на канута, нашарени и накипрени като моми за 
женене. Всяка от тях носи някакво привлекателно име от рода на 
„Анджелита”, „Джована”, „Жулиета” и пр., и е оборудвана със столчета и 
маси за хранене. 

Домакините са приготвили печено пиле, ориз, салата от зелен боб, 
някаква силно лютива смес за усилване на апетита, пържени свински... 
кожички и естествено традиционната царевична тортиля – мексиканската 
питка, подобна на хлебчето за дюнери у нас. Ако е пълна с месо и зеленчуци 
се нарича енчиляда, ако й добавиш и сирене, разбирай кашкавал, става 
енчиляда суиса. Добре, мезето го има, ами какво ще пийнем освен 
традиционната бира? Амадо се е погрижил за това – оказа се, че винаги в 
чантата си носи... бутилка текила и пластмасови чаши. 
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Текилата и музиката на мариачите покачват градуса на настроението 
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Текилата е мексиканската национална напитка. Произвежда се от вид 
кактус, наречен агаве. Само че от всяко агаве текила не става. Само от сока 
на синьото агаве, което се отглежда в специално определени райони 
какъвто е например щата Халиско, а там – около градчето Текила. Пие се 
ритуално със сол и зелено лимонче, повечето млади българи знаят това. Но 
ако не е синьо агаве, а друг вид, става също много популярна в страната 
напитка – мескал. Край Теотихуакан има една манифактура, където се прави 
демонстрация за дестилацията на мескал, за производството и на други 
изделия от въпросния кактус – например влакна, от които може да се ушие 
пончо. 

 
От този кактус може да се изработи сизал,  

а и напитка, известна под името мескал 
След няколко чашки текила, съпроводени от тостове на Амадо с 

откровен сексуален привкус, дойде и редът на мариачите. Наричат ги така, 
защото имат обичая, както и нашите мургави музиканти, да свирят по 
сватби. А сватба на френски е мариаж и оттук произлиза етимологията на 
това название, мариачи. В Хочимилко те съпровождат отстрани лодките с 
туристи, сватбари или някакви други веселящи се компании, докато им 
дадат знак, че може да се присъединят и да ги забавляват. Облечени са в 
традиционните пищни мексикански костюми, сомбрерото е неизменно 
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налице, обикновено от музикалните инструменти използват китари, 
цигулка, тромпет, тъпан, а понякога и подобния на ксилофон маримба. За 
три песни им се плащат 250 песос, но ако компанията им е приятна, 
отпускат и някой допълнителен шлагер. Иначе класиката е ясна: „Ла 
кокарача”, „Бесаме мучо”, „Ла бамба” – все познати парчета, някои и от 
репертоара на Йорданка Христова. Между другото „Бесаме мучо”, в превод 
„Целувай ме много”, е песен на мексиканката Консуела Веласкес Торес, 
създадена през 1940 година. Изпълнявана е от стотици певци и се смята за 
най-записваното парче на всички времена. В Хочимилко ни се падна много 
колоритен на възраст и ръст оркестър. Казвам и на ръст, защото цигуларят 
беше джудже, но свиреше страхотно. Певецът беше малко фалшив, но след 
третата текила обикновено не се обръща внимание на това... 

Мариачи може да се видят в града най-често вечер, на площад 
„Гарибалди”. Там е нещо като борса за наемане на музиканти по всякакъв 
повод, включително и да свирят на... гробищата по време на Задушница. 
Мексиканците я отбелязват по коренно различен начин от нас. Тя се 
провежда винаги на 2 ноември и поменът за мъртвите се превръща в... 
шумна фиеста. Денят на мъртвите не минава в траур, а е ден на... веселие с 
пищни церемонии и ритуали! И това е наследено от древните предци на 
днешните мексиканци, които са посрещали смъртта с убеждението, че 
тялото си отива, но остава душата и продължава да съществува в отвъдния 
свят. 

Всеки оркестър има свой представител на „Гарибалди”, нещо като 
„импресарио”, който се пазари с клиентите и приема „поръчката”, след 
което музикантите се залавят за работа. Тази вечер на площада имаше само 
една голяма група младежи, вероятно ученици в горните класове, заедно с 
учителите си, които танцуваха под съпровода на мариачи. Веселяха се, както 
се казва, от душа и сърце. Лично аз много им се радвах – и за хубавото 
настроение, и за прекрасната музика. Само ме хвана яд на едно младо 
момче от нашата група, двайсет и няколко годишно, което... отказа поканата 
на мексиканско девойче да танцуват! Не можел да танцува, щял да се 
изложи. А момичето – красиво, капка! Идва ти на крака, а ти се правиш на 
интересен! Ех, викам си, Асене, да беше като него четиридесет години по-
млад, че да видиш ти отказва ли се на красавица... 

Толкова за Мексико сити. Утре пътуваме за щата Чиапас, където ще 
плаваме с лодка из каньона Сумидеро. 
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КАНЬОНЪТ СУМИДЕРО 
Намираме се на терминала за вътрешни полети на аерогарата в 

Мексико сити. Ще летим до Тухтла Гутиерес – столицата на щата Чиапас. 
Летището не е кой знае какво, но силно ме впечатли друго – обслужващият 
персонал. Това бяха... инвалиди! Седят с количките си на изходите след 
чекирането, проверяват документите и билетите на пътниците, показват им 
къде е техният гейт. Викам си: Боже, дали някога ще видя на българско 
летище такова нещо, знак на уважение и доверие към хората с увреждания, 
както наричаме инвалидите у нас. А виж тук, в Мексико, как достойно 
изкарват хляба си, а не са оставени да чакат милостиня. 

Полетът до Тухтла Гутиерес е около час и половина. Когато кацнахме, 
ни лъхна силна горещина. На изхода пък ни посрещна някакъв танцов 
състав. Рекохме си: я какво внимание, сякаш сме делегация на официално 
посещение, макар и по... къси панталони. Нищо подобно – музиката и 
танците се оказаха част от сценария на масовите протести, които местните 
учители бяха организирали срещу политиката на властта в областта на 
образованието. Не питах за подробности, тревожно беше прекъсването на 
пътните връзки в региона като една от формите на тези протести. Така 
автобусът, който трябваше да ни вземе от летището, беше задържан от 
протестиращите на километри оттук. Гидът ни Амадо взе да обяснява, че 
това може да продължи чак до вечерта, при което цялата ни програма щеше 
да пропадне. Изразихме съпричастност към проблемите на учителите, 
отчитайки и хала, на който се намират нашите просветители в България. Но 
все пак не сме били хиляди километри, за да изпадаме в подобна ситуация, 
и настояхме да се намери своевременно и адекватно решение. Слава богу, 
колегите от Мексико реагираха бързо и с един конвой от таксита се 
добрахме до пристана на река Гриалва, откъдето трябваше да потеглим за 
каньона Сумидеро. 

Тази река протича до язовирната стена на ВЕЦ „Чикулсен”, дотам са 35 
километра, и продължава нататък чак до Мексиканския залив. Връщайки се 
обратно, общо щяхме да изминем разстояние от 70 километра. Нагласихме 
се в лодката, съоръжени със задължителните спасителни жилетки, водачът 
ни-индианец, запали мотора и хайде на път. Реката се вие между 
живописни скали, които към средата на пътя стават все по-стръмни и 
високи, за да стигнат на едно място до височина... 1000 метра! 
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Готови за отплаване 

 
Каньонът Сумидеро 

Амадо казва, че в древноста по време на испанската инвазия 
индианци са предпочитали да се хвърлят оттук в реката и да погубят живота 
си, но да не попаднат в ръцете на завоевателите и да бъдат измъчвани 
жестоко. 
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Край реката се нижат стръмни брегове, обрасли с пищна растител-
ност. Има и „плажове”, където са излезли да се излежават едри крокодили. 

 

 
Бреговете на каньона са дом на пъстър животински свят 

Птичият свят е изключително богат, рояци ни следваха през целия път, 
зърнахме и пеликани между гъстите храсти. Всъщност тази разходка с лодка 
из каньона си беше чиста проба фотосафари. Водачът на лодката забавяше 
ход или спираше специално на местата, където имаше нещо интересно за 
снимка. Така както правят колегите му на сафаритата в африканските 
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резервати. Спряхме и пред една пещера, където някой беше поставил икона 
на Девата от Гваделупе. 

За съжаление на доста места реката беше силно замърсена след 
обилните дъждове, които бяха причинили големи наводнения в страната. 
Още личаха следите от пороите, някъде продължаваха да сълзят 
образувалите се от тях водопади. 

На пристана се върнахме в страхотно настроение. Тази разходка из 
величествената природа ни беше заредила с приятни емоции. Остана и 
време за малък шопинг. Местните търговци обаче не знаят нито испански, 
нито какъвто и да е друг чужд език. Говорят си на тяхното наречие и това е 
повсеместна практика в много райони от вътрешността на страната. За да 
разберем колко струва стоката им, трябваше да пишат цената на... дланта 
си. 

 
Някой е поставил икона на Девата от Гваделупе в тази пещера 
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„СВАТБА” ПО МЕКСИКАНСКИ 
Автобусът, който трябваше да ни вземе от летището, най-после беше 

пристигнал. Натоварихме багажа си и поехме към Сан Кристобал де лас 
Касас, туристическата столица на щата Чиапас, където щяхме да прекараме 
следващите две нощи. 

Пътят, по който се движехме, започна да се изкачва нависоко, според 
Амадо вече бяхме стигнали 2500 метра над морското равнище. Този път е 
нов, построен е преди около десетина години, преди това е било истинска 
мъка да бродиш с кола по тия места. Този край на страната, населяван от 
около 5 милиона души, доскоро е бил съвсем изоставен. Много селища са 
били до края на миналия век без ток! Бедността и липсата на достатъчно 
ангажименти от страна на държавата са породили сериозна съпротива 
срещу централната власт. Тук доскоро се е водела едва ли не партизанска 
война, било е доста неспокойно. Местният водач на съпротивата – 
Сапатистката армия за национално освобождение (носи името на известния 
мексикански революционер Емилиано Сапата) има и до днес силно влияние 
сред тукашното население. Амадо казва, че туристическите групи 
задължително са били съпровождани от полицейски или военен ескорт! 
Сега няма напрежение. А местността наоколо е много красива, районът е 
богат на суровини с важно значение за мексиканската икономика – има 
нефт, уран. И разнообразен животински свят, част от който видяхме и в 
каньона Сумидеро. 

В Сан Кристобал пристигнахме по залез слънце. Градът е разположен 
в котловина, обградена отвсякъде с ниски планински възвишения. Името си 
дължи на своя покровител – Сан Кристобал, чиято статуя краси местната 
катедрала, и на францисканския мисионер Бартоломео лас Касас, който 
закрилял местните хора от погромите на испанските завоеватели. За да 
стигнем до хотела ни, трябваше да слезем от автобуса и да продължим пеш, 
а един пикап пое багажа ни. Улиците тук са тесни и през тях е невъзможно 
да минават по-големи автомобили, камо ли автобуси. А градчето е много 
приветливо – фасадите на къщите, повечето едноетажни, на магазините и 
заведенията са боядисани в ярки и свежи цветове, прозорците и балконите 
са с орнаменти от ковано желязо. А хотелът ни надмина очакванията – 
преобладават дървото и кованото желязо, топлите цветове, пред стаите 
имахме цяла многоцветна градина на фона на чардаци като нашенските и 
покрив с „турски” керемиди. В ресторанта пък пробвахме и мексиканско 
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вино. Амадо ни обясни, че лозя в Мексико има главно в северната част на 
страната, произвеждат се предимно червени вина. 

 
Из Сан Критобал де лас Касас 

 
Девойки в национални облекла от индианското селише Зинакантан 
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Рано сутринта потеглихме към две от близките индиански селища, 
където ни очакваше среща на живо с местния бит. Първото носи името 
Зинакантан. Тук основно се отглежда царевица – за пръв път виждах 
толкова високи стебла, на върха на които се показваха мамулите. Активисти 
от природозащитните организации са насвили местната управа заради това, 
че са изсечени големи площи гори за сметка на насажденията с царевица. 
Селището е известно и с многобройните си оранжерии, в които се 
отглеждат цветя. Когато после влязохме в местната църква, олтарът и 
повечето скулптурни композиции бяха потънали в цветя, кое от кое по-
красиво. 

Жените в Зинакантан обичайно носят някакви червеникавосини къси 
наметала, покриващи предимно раменете им. Нещо като местна носия. За 
разлика от мъжете, които са заети в селското стопанство и в търговията, те 
гледат децата и се грижат за домакинството, ако не са на сергиите на 
местния пазар. Тук се раждат доста деца. Оказа се, че една от жените е 
майка на 15-членно домочадие! 

Влязохме в местна семейна манифактура, нещо като мострена къща 
за народни занаяти, където една жена месеше тортили, друга тъчеше на 
стан, трета пък предлагаше от многобройните готови текстилни изделия: 
пончос, шапки, елеци, шалове, блузи, покривки и пр. Всичко е изработено 
ръчно, в пъстри разцветки, характерни за този район, и с отлично качество. 
При толкова жени в групата ни е трудно да си представим липсата на 
интерес и желание за покупки. Преди това ни поканиха в импровизираната 
кухня, да опитаме традиционната мексиканска тортиля с различни плънки: 
боб, салата от домати, сирене, люти чушлета, и да отпием от местното 
алкохолно питие, наречено поч, което си е доста силничко за несвикналите 
да употребяват „твърдо гориво”. Позагрял от поча, Амадо предложи да 
направим импровизирана... сватба. Изборът на „младоженци” въобще не 
беше труден – дъщеря ми Гергана и зетят Явор се бяха оженили преди 
месец и нямаха нищо против да повторят, този път с ритуал по мексикански. 
Облякохме ги в местни, много живописни дрехи, намериха се и „кумове” от 
групата, а самият Амадо се зае с ролята на „длъжностното лице”. Младите 
потвърдиха желанието си „да се вземат” и понеже нямаше мариачи, 
запяхме нашата „Многая лета”. Когато завършихме „сватбата”, излезе, че 
други чуждестранни групи туристи са наблюдавали ритуала и веднага 
пожелаха да опитат от мексиканската „женитба”. И те пяха, ама ние си 
бяхме по-гласовити! 
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Младоженците с кумовете и гражданското лице Амадо 

 
Младоженци и сватбари преди да запеят "Многая лета" 
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От Зинакантан се отправихме към следващото индианско селище – 
Сан Хуан Чамула. И тук жителите са индианци, далечни наследници на 
маите, говорещи, както впрочем и съседите им от Зинакантан, местния език 
цоцил. Случи се пазарен ден и центърът на селището гъмжеше от хора край 
многобройните сергии с домакински и текстилни изделия, плодове и 
зеленчуци, напитки и сладкиши, разбира се и сувенири. Най-често се 
предлагат картини със сюжети от древната история на Мексико, щамповани 
върху говежда кожа. Най-популярната от тях въз-произвежда мита за 
вечната любов между индианския вожд Попокатепетъл (Димящият връх – 
на негово име е назован и споменатия вече вулкан край Мексико сити) и 
любимата му Икстасисиуатъл (Спящата жена). Индианецът тръгнал на 
война, девойката дълго го чакала и отчаяна, че може би повече няма да го 
види, се поболяла и напуснала земния свят. Когато Попокатепетъл се 
върнал, тръгнал да търси тялото на любимата си. Намерил го мъртво в 
гората и, обзет от непреодолима мъка, решил и той да сложи край на 
живота си. Амадо казва, че това е мексиканската версия на Ромео и 
Жулиета, а самата картина изобразява как Попокатепетъл носи на ръце 
мъртвото тяло на младата красавица. 

Най-голямата забележителност на Сан Хуан Чамула без съмнение е 
местната църква. В нея се случват... странни неща, заради което снимането 
е абсолютно забранено. 

 

 
Странната църква в Сан Хуан Чамула 
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Когато влезеш вътре, виждаш на мраморния под постлана суха трева, 
край която горят многобройни свещи. Няма олтар, няма обичайните за 
католическите храмове дървени пейки да седнат богомолците, а отстрани 
са наредени статуи на католически светци, декорирани със снимки, части от 
кукли и огледала. На пода са насядали жени с деца, които периодично 
отпиват някаква стимулираща ги течност – кока кола, споменатия 
силноалкохолен поч, а може би и още нещо, което скоро ще ги докара до 
транс. Казват, че когато пият кока кола, местните се оригват – колкото по-
шумно, толкова е по-добре, за да „изпъдят” лошите духове. През цялото 
време тези жени редят молитви, държейки в скута си... петел. И така мър-
мър, мър-мър, докато дойде кулминацията на транса, след която жената 
хваща петела за гушата и горкото пиле се сбогува с живота! 

Този зловещ ритуал е причина фотографирането да не е разрешено по 
никакъв начин. Глобата е яка – 500 песос! А обяснението е в синкретизма, 
характерен за този район на страната, смесването на християнската религия 
с древните индиански езически обичаи, един от които е 
жертвоприношението. Какво друго е гибелта на бедния петел? Нали в 
древността шаманите това са правили, за да отстранят злите духове и да 
очистят тялото от болестта! Само че и с хора! Самата църква носи името на 
Св. Йоан Кръстител, но ако се търси връзка с индианската традиция, тя е 
точно в избора на светеца и деня, в който се чества патронният празник на 
храма. А това е 24 юни, денят на слънчевото равноденствие, празник на 
Слънцето, почитано особено много от маите. Такъв символ може да се 
търси и в дървения кръст в средата на двора пред църквата, който 
символизира и представата на маите за четирите посоки на света, за 
неговите четири основни компонента: Слънцето, Земята, Луната и Човека. 
Поставянето на огледалцата при светците пък има друго значение – когато 
човекът умре, душата го напуска, а мисията на жреца е чрез огледалото да я 
върне обратно, за да се прероди. 

Такива ми ти работи в Сан Хуан Чамула. Върнахме се в Сан Кристобал, 
за да разберем в местния музей на медицината как маите са лекували 
различните болести – покрай лечебните растения важна роля е играело 
внушението, психометодите, казано на съвременен език. А в Музея на 
какаото може да се проследи целия процес за добиване на тази приятна и 
вкусна напитка, подходяща за всяко време през деня. Ще припомня, че 
Мексико е родината на какаото, испанските завоеватели получили и него 
като дар от ацтеките. Индианците произвеждали т. нар. шоколатъл, който се 
използвал за ритуални цели, бил горчив на вкус и не приличал на сегашния 
шоколад. Но в Европа претърпял развитие с добавката на захар и мляко. В 
музея може да се видят и репродукции от гощавка с шоколад в някои от 
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европейските кралски дворове. А иначе в древно Мексико срещу няколко 
зърна какао е можело да си осигуриш... дамска компания за през нощта! 

 

 
Тъкачка от Зинакантан 

 
Артефакт от Музея на какаото в Сан Кристобал 
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„РОБИН ХУД” ПРЕД СВЕТИЛИЩЕТО НА МАИТЕ 
Рано сутринта на другия ден, някъде към пет без петнайсет, 

напуснахме хотела на път за Паленке – светилището на маите. Мотивът да 
бъдем толкова ранобудни беше притеснението на Амадо от вероятността 
протестиращите учители пак да преградят пътя и денят да отиде по 
дяволите. Оказа се, че дори да нямаше такава опасност, задължително 
трябва да се тръгне по тъмно – пътят до Паленке е дълъг, много труден и 
няма друг начин да се стигне там навреме. Всъщност меко казано е, че пътят 
е труден – той е направо кошмарен. Стръмен, с купища завои и по тази 
причина с гърбици, по нашенски „полегнали полицаи”, едва ли не на всеки 
100 метра, а някъде толкова нагъсто, че автобусът подскача като на... 
ръченица. Направо ми се обърнаха бъбреците! Това е направено заради 
тази гъсто населена част от щата Чиапас. Пътят се вие сред обрасла с гъсти 
гори и насаждения от царевица и банани местност. Когато обаче се 
развидели, пред очите ни се появи невероятна картина, каквато само 
природата може да сътвори. Отгоре – ясно, синьо небе, отдолу – планински 
хребети с накацали зелени гори, а по средата, като в сандвич, мъгла. Но 
каква мъгла, Господи! Бяла пухкава къделя! Явно не е единично явление, 
защото точно на това място е предвидена „техническа” спирка с всички 
удобства за снимки: няколко наблюдателни площадки, тоалетни, кафене, 
магазин за сувенири. 

Но предизвикателствата на природата тепърва ни очакват. Скоро 
пристигаме при Агуа Азул – в превод сините водопади. Попадаме на 
вълнуваща гледка – 6-метрова по височина каскада, която започва от малка 
рекичка, постепенно набира пространство и мощ, за да излее стотици 
тонове вода и да се разлее като голям естествен басейн, в който дори 
можеш да се изкъпеш. Водопадите носят това име заради уникалните 
нюанси на синьото, които се дължат на минералния състав на водата и 
особено наличието на повече калций. Само че този път, навярно заради 
дъждовете, водата беше мътна, студена и само смелчаци се наемаха да се 
гмурнат, както стори и един земляк от нашата група. От единия до другия 
бряг на водопадите кръстосват два сала. Плащаш 20 песос и се понасяш току 
пред водната стихия с риска здраво да се намокриш, но при топлото време 
да се разхладиш по този начин си е направо дюшеш. 
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Необичайната пухкава „къделя” 

 
Водопадът Агуа Азул 
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Като казах за насажденията от банани, е добре да уточня, че става 
дума за т. нар. „бебета” от този вкусен плод. Те са запазена марка за 
региона, край туристите непрекъснато щъкат рояци дечурлига с цели 
гроздове малки бананчета, които носят на главите си. Настойчиви са, но не 
нахални, продават с усмивка, на която е трудно да се устои. 

След обяда (прекрасно приготвена риба в ресторанта!), потегляме за 
крайната цел на деня – археологическия резерват Паленке. Амадо казваше, 
че негови колеги, които пътуват с други групи чуждестранни туристи, били 
принуждавани от протестиращите да плащат по 500 песос, за да продължат 
пътя си. Един път минахме метър, но когато пристигнахме пред входа на 
Паленке, късметът ни изневери. „Преподавателите”, които на вид нямаха 
нищо общо с представителите на тази благородна професия, най-
безцеремонно си поискаха лептата. Това си беше чиста проба рекет! С 
вдигнати юмруци за солидарност, нещо като познатото от миналите 
времена „Венсеремос!”, пишман „учителите” си прибраха от бедния Амадо 
исканите пет стотачки, за да влезем в резервата. Въпреки опитите на гида 
ни дипломатично да ги помоли да ни пуснат без тази „такса спокойствие”! 

 

 
В ролята на Робин Худ 
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Ето ни и в Паленке – един от най-красивите градове на маите. 
Археолозите смятат, че останките от това светилище, обект на ЮНЕСКО, са 
на повече от 1600 години! Като повечето подобни древни поселения в 
света, и Паленке е почти в руини, когато го открива археологът Алерто Рус 
Луис. След многогодишни реставрационни работи, днес Паленке 
респектира с добре поддържаните храмове и дворци в един Г-образен 
комплекс, най-известни от които са Храмът на Слънцето с вид на 
четиривърха пирамида, гробницата на Червената кралица, Храмът на 
скрижалите, където се намира и гробницата на най-известния тукашен 
владетел Пакол. В този храм са открити най-дългите писмени свидетелства 
за маите под формата на йероглифи, като в тях са описани 180 години от 
историята на Паленке. 

 
Резерватът Паленке. На заден план - Обсерваторията 

Забележителен е и дворецът на Пакол – цял комплекс от лабиринти, 
дворове, коридори и зали. Тук се намира и Обсерваторията под формата на 
висока четириъгълна кула, от която векове по-късно са скачали дрогирани 
хипита. В Паленке е имало и игрище за... футбол. Тази игра с топка на езика 
нахуатъл се е наричала тлашко. В Канкун я назовават пок та пок, а на север в 
страната – улама. За тази игра тепърва ще говорим. Само ще отбележа, че 
когато напускахме на следващия ден Паленке, се натъкнахме на огромна 
статуя на Пакол – вождът държеше в ръка точно такава, да я наречем 
футболна, топка. А докато още бяхме през вчерашния ден в резервата, не ни 
убягнаха многобройните репродукции, предлагани от местните търговци, на 
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които Пакол е изобразен в нещо като... ракета. Досущ като стенописа „Исус 
в капсула”, синоним на Преображение Господне, който може да се види у 
нас в църквата „ Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат” в село Добърско 
край Банско. 

Хотелът, в който отседнахме, се намира сред... джунглата. Топло е, 
много влажно, постоянно от вътрешността на гъстата гора се чува 
страховитият рев на маймуните сарауато. Иначе самият хотел е 
превъзходен – това са къщички с всички удобства. Има живописен плувен 
басейн, чиято вода е 27-28 градуса. Предлага се и масаж. Храната е вкусна. 
Всичко е о’кей, като изключим поройния дъжд, излял се като истински 
потоп вечерта, който напакости на едни от нашите туристи. Като 
добросъвестни пътешественици сем. Петрови си оставили куфарите готови 
за път сутринта пред вратата, вместо на пригодения за тази цел багажник. 
Дъждовната вода обаче не се е съобразила с тази подробност, шмугнала се 
под вратата и право в багажа. Вътре в куфарите – мазало, както се казва! 
Ама хората широко скроени, погледнаха философски на бедата си – ще се 
изсушим довечера, какво пък толкоз. Природа, какво да се прави... 

Утре продължаваме към Мексиканския залив и Кампече – 
непокорната крепост пред карибските пирати. 

 
Вождът Пакол с „футболни” топки в ръце 
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НЕПОКОРНИ ПРЕД ПИРАТИТЕ 
Отгърнеш ли географската карта, оставаш с впечатлението, че 

Мексиканският залив си е направо едно голямо вътрешно море, обградено 
от бреговете на няколко държави: САЩ, Мексико, Куба. Акваторията му е 
над 1,6 милиона кв. километра! Преди милиони години Северна и Южна 
Америка се разделили след разпадането на тогавашния суперконтинент и 
така възникнал заливът, който на практика днес храни мексиканската 
икономика. Разбира се, че става дума за нефт, а не за риболовни рекорди. 
Тук има внушителни залежи от черното злато, благодарение на които 
Мексико е един от най-големите в света износители на петрол, особено за 
САЩ. Откриването на нефтени находища в Мексиканския залив става още в 
края на ХІХ век. Добивът започва през 1901 година, а повече от три 
десетилетия по-късно чуждестранните петролни дружества са 
национализирани и слети в държавното предприятие „Пемекс” (Petrolium 
Mexicanos), което и до днес е най-голямата компания в страната. През 90-те 
години на миналия век тъкмо край Кампече, където се насочваме днес, са 
открити нови богати находища от нефт. Петролът обаче е нож с две остриета 
за морската екосистема. Още се помни катострофалния нефтен разлив от 
платформата „Deepwater Horizon” на 20 април 2010 година, който нанесе 
тежки поражения на растителния и животинския свят в Мексиканския залив. 

Докато пътуваме по крайбрежието на залива, забелязваме твърде 
малко сгради – било вили, било хотели, в близост до морето. Нефтеният 
разлив отдавна е забравен, но ураганите са често явление, в състояние са да 
пометат всичко пред себе си, дори и масивни постройки. Може би 
единствени не се страхуват... мафиотите, това научаваме от гида. И 
потвърждение на това твърдение е луксозният ваканционен комплекс, 
разположен дискретно край брега на морето. Когато пътят наближи първите 
вили, рязко се отклонява в разстояние на няколко километра и след като 
заобиколи комплекса, за да не се подхранва излишно любопитство, отново 
продължава край брега. 

Независимо от природните катаклизми, Мексиканският залив е 
известен с красивите си плажове, които са превърнали много от 
крайбрежните селища в предпочитани места за почивка на туристите. 
Докато обядвахме в един крайбрежен ресторант, имахме удоволствието да 
поцапаме с крака в морската вода, която в този период на годината – 
ноември, се оказа и доста топла. 
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Докато стигнем дотук, трябваше да прекосим част от щата Табаско. На 
негова територия са разположени доста от нефтените сонди, минава и 
границата на Мексико с Гватемала. 

Ето ни и пред стените на Кампече. Точно така – пред стените, защото в 
това живописно колониално градче е запазена крепостта, построена през 
ХVІІ век за защита от нападения по море. Стената й откъм морето е дълга 
повече от 2 километра и половина. 

 
Пред стените на Кампече 

Кампече е основан през 1540 година от испански конкистадори върху 
основите на древен град на маите и носи името на испанския предводител 
Франциско де Кампече. Укрепленията и отбранителните кули са изградени 
заради постоянните набези на карибските пирати. И днес пред главната 
порта и на крайбрежната алея стоят на стража оръдия от онова далечно 
време. Между морската и сухоземната порта се простира дълга улица с 
едноетажни сгради в различни пъстри цветове, запазени от колониалната 
епоха. Тази историческа част от града от 1999 година е под закрилата на 
ЮНЕСКО. По протежение на цялата улица са разпръснати ексцентрични 
скулптури на птици и всякакви други модернистични измишльотини, които 
превръщат снимането редом с тях в истинска атракция. Жалко, че днес е 
неделя, мнозинството от магазините и заведенията се оказаха затворени. 
Но пък работеше всичко останало, което е свързано с пиратската тема. 
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Кампече – апетитна хапка за пиратите 

Тя има тук дълга история. В Мексиканския залив и Карибско море 
десетилетия наред търговските кораби са били плячкосвани от морските 
разбойници. В Кампече още витае духът на морските страшилища като 
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Хенри Морган, Черната брада, Френсис Дрейк, Кристофър Мингс и особено 
на френския генерал дьо Грамон, който завладява и разграбва града. 
Имената на тези пирати са световноизвестни и от историческите хроники, и 
от романите, и от филмовите продукции, каквато е тетралогията „Карибски 
пирати” с Джони Деп в главната роля на капитан Джак Спароу. Ако се 
разходите из Кампече и надникнете в магазините за сувенири, в баровете 
срещите с тези разбойници са неизбежни: морски карти, оръжие, пиратски 
„аксесоари” от камата и бинокъла до кърпата за глава и кожените ботуши. 
Още на входа след като влезете в крепостта може да се снимате с восъчното 
копие на някой от тези пирати. 

Иначе централната част на това пристанищно градче изглежда много 
приятно. Тук се намира най-старата катедрала в Мексико – La Conception. 
Нощният живот е доста динамичен, в Кампече има много нощни клубове. А 
вечер градският фонтан блика вода на фона на светлинни ефекти и 
мексиканска музика, която не може да не те изкуши да потанцуваш. Както и 
да се повозиш на туристическия трамвай, подобен на този, който видяхме и 
в Сан Кристобал де лас Касас. 

 

 
Ексцентрични скулптури допълват шаренията по улиците на Кампече 

На сутринта в автобуса ни се появи индианец, казва се Рикардо, 
дребен производител на сламени шапки, познатите сомбрерос. Щеше да ни 
води в дома си, в малкото градче Бекал, за да ни покаже своя стар занаят. 
Напускайки града, Амадо ни обърна внимание на няколкото хасиенди, 
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разположени в близост до пътя. Това са подобни на нашите едновремешни 
странноприемници и са характерни за края на ХІХ и началото на ХХ век. Все 
още съществуват тук и там, запазвайки облика си от старото време, но по 
принцип са насочени към клиенти от типа ценители. Услугите са скъпи, дори 
се равняват на такива в 5-звезден хотел. В Португалия, например, съм 
виждал нещо подобно, но става дума за старинни замъци, манастири и 
крепости, предоставящи луксозни хотелски услуги. 

В дома на Рикардо няма лукс. Семпло жилище на обикновени хора, 
които с много труд изкарват прехраната си. Няколко стаи: спалня, кухня, 
дневна, мострена – за шапките, всичките подредени по дължина, от входа 
до изхода към стопанския двор. А там си е като на село – с неизменния 
Шаро, курника с многолюдното семейство на петела и един мощен пуяк, 
който не престана да важничи и да се надува, явно трениран за пред гости. 
В същия двор по стълбичка се слиза в малка пещера, доста влажна между 
другото, в която две жени – майката и съпругата на Рикардо, плетат 
въпросните шапки. Помещението е малко – може да побере не повече от 
десетина човека, разбирай туристи, а влагата е нужна, за да могат 
стръкчетата, наречени хипихапа, да се огъват по-лесно и да се изплитат 
шапките. Тези стръкчета се добиват от дървото бекал, на чието име е 
наречено градчето. При тая влага имам чувството, че човек лесно може да 
хване ревматизъм. 

Правят се два вида сомбрерос – едните са със загладена периферия, а 
на другите стръкчетата стърчат, създавайки илюзията, че шапката изглежда 
сякаш недовършена. Но такъв е моделът. За един месец двете жени 
изплитат до 15-20 шапки. Обикновено ги носят в хотелите или както в случая 
очакват да изкарат някое песо от гостуващите в дома им групи с туристи. 
Този занаят се предава от поколение на поколение, децата на Рикардо също 
идват да помагат. Продават шапките на цена между 150 и 250 песос с 
пазарлъка и не знам каква им е мющерията. Помагат си с щандчето пред 
входа на къщата им, където са изложени за продажба дамски сандали на 
много добри, според жените от групата, цени. 
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По тези стълбички се слиза в подземния шапкарски „цех” 
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Шапкарницата на Рикардо 
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Рикардо е един от многото мексиканци, които все пак въпреки 
трудностите, успяват да се справят с живота. В Мексико обаче малко хора са 
много богати, повечето живеят в изключителна бедност. Съществува 
огромна разлика между малкия елитен слой на обществото и мнозинството 
от хората, което остава незасегнато от икономическия напредък на 
страната. Инфраструктурата, особено в малките населени места, изостава от 
темпото, с което населението расте. По тези места няма достатъчно 
медицински персонал. Хроничното недохранване на децата е причина те да 
напускат без време училище. Единственият стожер все пак остава 
семейството, неговата роля продължава да е така консервативна, както през 
вековете. И това го виждахме и в дома на Рикардо, а и по-късно, когато 
гостувахме за обяд на семейство, наследници на маите. 

 

Традиционна мексиканска къща в малките населени места 
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МАНАСТИРЪТ НА МОНАХИНИТЕ 
Пътуваме към следващото археологическо бижу на Мексико – 

Укшмал. А вече сме прецапали и в щата Юкатан. Това е полуостровът, който 
стига до Карибско море. Характерен е с невисоките си хълмове, които при 
морето се спускат в отвесни скали. Тук е сравнително топло – температурата 
на въздуха достига 28-30 градуса. Юкатан е богат на животински свят, като 
игуаната се среща най-често, има и голямо разнообразие на птици: колибри, 
папагали и др. Тук е царството на фламингото – местни туристически фирми 
организират специални турове за наблюдение на тези елегантни птици. 
Юкатан е голям производител на пчелен мед и на сизал, който се добива от 
растението енекен. От сизала се правят въжета, които по думите на гида ни 
Амадо са превърнали в богаташи немалко хора в района, особено в град 
Мерида. 

Названието Юкатан произхожда от перифразата на индианската дума 
уауатан (в превод „те говорят”). Испанците са „преработили” думата, за да 
се стигне до днешното Юкатан. 

Вече сме в Укшмал – една от главните столици на маите. На езика на 
индианците означава „построено 3 пъти”, тъй като те са имали традицията 
да строят, примерно нов храм, върху стария. Смята се, че тук са живеели над 
25 000 души. Устройството на града и откритите тук паметници от 
предиспанската епоха са едни от най-хармоничните образци на 
архитектурния стил „ пуук”, характерен с издяланите и боядисани камъни за 
облицовка на сградите и сложните релефни изображения върху стените. 

Историята на града е малко известна, смята се, че е възникнал около 
500-на година след Христа, повечето здания са от периода VІІ – ІХ век. 
Предназначението на много от съоръженията все още е непонятно за 
археолозите, затова и носят измислени от испанците наименования. За 
разлика от други места в Юкатан, тук няма кладенци за събиране на вода, 
затова местните индианци са използвали цистерни, една от които може да 
се види на входа на резервата. Този район не е бил от дъждовитите, затова 
е логично обяснението защо на толкова много места в Укшмал може да се 
види изображението на Чак – богът на дъжда. Версията, че градът запада 
през Х век заради политически междуособици, но и поради липса на вода, 
изглежда най-правдоподобна. 
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Голямата пирамида в резервата Укшмал 

 
Манастирът на монахините 
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Сред многото археологически паметници внимание заслужават 
няколко. Дворецът на владетеля е истински шедьовър на стила пуук. 
Представлява комплекс от три здания, съединени с арки. На стените са 
изобразени маски на бога Чак на фона на фриз от мозайки. Голямата 
пирамида със стъпала, които водят към храм, също е украсена с маски на 
Чак и изображения на папагали. Тези птици според местните вярвания се 
асоциират с огъня и се предполага, че става дума за храм на Слънцето. 
Много интересна е историята на Пирамидата на гадателя. Легендата 
разказва, че в Укшмал се родило джудже, което, като пораснало, станало 
известно с умението си да бие барабан. Казват, че било осиновено от 
вещица и имало способността и да гадае. Започнело ли да бие тъпана, значи 
се решавала съдбата на поредния владетел на Укшмал. Веднъж, когато пак 
залумкало на тъпана, джуджето било привикано от владетеля, защото се 
понесъл слух, че му се готви нещастие. Владетелят не знаел, че пред него 
ще се появи джудже и когато го видял, възкликнал с насмешка: „От тоя ли 
дребосък зависи ще запазя ли трона си?!” И го изгонил. Няма и година по-
късно, самовлюбеният господар не се разминал със злото – умрял при 
нещастен случай. Една от най-известните части на комплекса е т. нар. 
Четириъгълник на монахините. Четири сгради заграждат голям двор, а 
стените им са със 74 вътрешни помещения, които приличат на монашески 
килии в манастир. Защо обаче четириъгълникът е на монахините, т. е. 
манастирът е женски, няма обяснение. Иначе акустиката тук, на двора, е 
невероятна, ехото разнася думите, може би такава е природата и на думата 
уауатан – те говорят, за да се хванат испанците за нея и да назоват 
полуострова Юкатан. 

От Укшмал се насочваме към селището Света Елена, където сме 
уговорили обяд в дома на индианско семейство. Домакините са далечни 
наследници на маите, стопанката, която организира гощавката, се казва 
Маргарита и с този бизнес – да посреща туристи, се занимава от години. 
Домът им наподобява юрта, има формата на гугла, изграден е от пръти и 
глина и е покрит с палмови клони. Вътре бяха приготвили две дълги маси за 
обяда. Битът е примитивен, но ме удиви чистотата и много вкусната храна. 
Обичайно сервират т. нар. пибил – пилешко бутче на фурна с ориз за 
гарнитура и плодов сок плюс неизменната тортиля. Никакви екстремни 
манджи, обилно подлютени, които да ни изгорят стомасите. Има нещо 
странно: през цялото ни пътуване, като изключим тортилите, които се 
правят от царевично брашно, нямахме в менюто си нито царевица, нито 
фасул, както се предполагаше в началото, а нали те са основен компонент в 
мексиканската кухня? 
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На обяд в дома на Роза и Ернан – семейство наследници на маите 

 
Роза е майстор на тортилята 
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Главните действащи лица в приготвянето на обяда се оказаха 
родителите на Маргарита – Роза и Ернан, и по-специано майката, която 
меси тортилите и заедно с две от дъщерите си приготвя храната. Имат с бай 
Ернан 50-годишен брак (дай, Боже, всекиму), 6 деца – 4 дъщери и 2 сина, 16 
внучета и 6 правнучета! Живеят скромно, имат голям стопански двор, 
където отглеждат овошки и домашни животни – прасенца. Ернан ни показа 
как от растението енекен може да се получи сизал и от него изплете за нула 
време тънко въженце, помагайки си ловко с крак. В домашни условия си 
правят и алкохолно питие, ищавентун, има вкус на нашенската мастика. 

Разделяме се като добри приятели и потегляме за Мерида – 
столицата на щата Юкатан, с намерението да разгледаме града по светло и 
при хубаво време. Но и тук нямаме късмет – както в Кампече, така и в 
Мерида в късния след обяд се излива пороен дъжд и правим панорамна 
обиколка на града с автобуса, за да видим повече неща от него, преди да 
сме се настанили в хотела и да е притъмнило съвсем. 

Мерида е много красив колониален град. Носи името на испанския си 
съименник. И тук са добре запазени сградите от този тривековен период в 
историята на Мексико, но за разлика от шарения Кампече фасадите 
преобладаващо са бели. Затова и го наричат „белият град”. Основан е през 
1542 година от испанския конкистадор Франциско де Монтехо, който се 
отличавал с голямата си жестокост спрямо местното население. Домът, в 
който е живял, се намира в центъра на града, изглежда потискащо със 
зловещите фигури и маски на фасадата, но така или иначе е историческа 
ценност и днес е собственост на една от мексиканските банки. 

Мерида наброява около 900 000 жители, като половината от тях са 
наследници на маите. Има и сериозна прослойка от богати хора, чиито 
фамилии са започнали да се заселват тук от края на ХІХ век и имат основен 
принос за доброто развитие на местната икономика. В центъра на града са 
събрани и повечето забележителности, интересни за туристите. Катедралата 
със спрелите край нея боядисани в бяло файтони съществува от 1598 година 
и е най-големият католически храм в щата Юкатан. В едно каре край нея са 
разположени Кметството с часовниковата кула, чиито фасади са оформени в 
много приятен цикламен цвят, Домът на губернатора, регионалният 
антропологически музей... Много красива е неокласическата сграда на 
Театъра на пеоните, край който се виеше дълга опашка за билети за 
предстоящо театрално представление. Дъждът беше спрял и по главната 
пешеходна улица Ел Пасео Монтехо отново беше запъплил народ. 
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Пред входната врата на град Мерида 

 
Колониалната архитектура на Мерида 
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В момента течеше ежегодният фестивал на културата на маите с 
различни музикални прояви в града. Но това, което и ние очаквахме с 
интерес, е танцовият спектакъл, който всеки понеделник се организира 
пред кметството и се превръща във фиеста, истински вечерен празник за 
Мерида и нейните гости. Гледах с удоволствие танцуващите двойки, 
облечени в бяло, според модата от колониалната епоха, слушах 
изпълненията на музикантите и си спомних тази отколешна традиция в по-
малките градове у нас, когато на площада свиреше духовият оркестър и 
събираше хората да си кажат по някоя хубава приказка, да потанцуват или 
просто ей така да позяпат със сладолед или бира в ръка, радвайки се на още 
един приятен ден от живота си... Впрочем, такива увеселения стават във 
всяко мексиканско градче по време на традиционния празник на неговия 
патрон – католически светец. Месеци наред населението се готви за 
предстоящата фиеста и често тя се превръща в голяма атракция и за 
гостуващите туристи. 

Утре ни предстои да видим последното археологическо съкровище на 
Мексико – Чичен Ица. Решихме да тръгнем много рано, още в 06:00, за да го 
разгледаме по хладно и да изпреварим голямата навалица, която всеки 
божи ден се стича тук от целия свят... 

 

 
Традиционната танцова вечер пред кметството на Мерида 
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ЕЛ КАСТИЛЬО И СЯНКАТА НА ЗМИЯТА 
Някъде към 08:00 вече бяхме в Чичен Ица. Едно от новите седем 

чудеса на света, част от Списъка на ЮНЕСКО за световно културно и 
природно наследство. Най-търсената от туристите забележителност на 
Мексико! 

Религиозен, военен, политически и търговски център от времето на 
маите, който в своя разцвет е бил обитаван от около 35 000 души. Това е 
накратко визитката на Чичен Ица – и до днес загадка за археолозите. 
Вероятно е основан в периода между VІІІ и ІХ век. Столетие по-късно е 
завладян от толтеките и става тяхна столица. Откритите археологически 
находки свидетелстват за смесване на културите на маи и толтеки. 

 
Чичен Ица. Пирамидата на Кукулкан  

или Замъкът Ел Кастильо – символът на Мексико 
Чичен Ица в превод от местното наречие означава „Кладенецът на 

племето ица”. Районът, в който се намира този уникален град – северната 
част на полуостров Юкатан, е горещ и засушлив, почвата варовикова, с 
наличие на подземни води. За да се справят със сушата, древните индианци 
са ползвали естествените кладенци, в които се е събирала подпочвената 
вода. Наричат ги сеноте, думата произхожда от езика на маите – 
„Ts’ono’ot” – пещера с вода. Тези кладенци са се образували именно в 
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пещери с достъп на вода и слънце. И тъй като индианците считали, че богът 
на дъжда Чак живеел в подземно езеро, строели своите селища близо до 
такива кладенци. Днес в Юкатан се срещат около 3000 сеноте. Има и на 
територията на Чичен Ица. Дявол знае колко са дълбоки, но не са служели 
единствено за снабдяване с питейна вода. Тук са се извършвали жестоки 
човешки жертвоприношения, жертва на които ставали и невинни жени и 
деца. Когато в началото на миналия век изследователят Едуард Томас 
пресушава Свещения сенот в Чичен Ица, на дъното са открити както златни 
предмети, така и човешки останки. 

Древният град е бил разположен на площ около 10 кв. километра. 
Това е бил комплекс от храмове, стъпаловидни пирамиди, олтари, дворци, 
игрище за игра с топка, обсерватория и пр. Намираме се пред най-важната 
част от комплекса – Пирамидата на Кукулкан, наричана още Замъкът Ел 
Кастильо. Кукулкан е майският аналог на главния бог Кетцалкоатъл. Тази 
пирамида е не само емблема на Чичен Ица, но и символът на Мексико пред 
света. Висока е 30 метра, но за разлика от Пирамидата на Слънцето в 
Теотихуакан не е достъпна за изкачване от туристите. Изградена е по всички 
правила на геометрията, конструкцията й е идеална и в голяма степен се 
свързва с особеностите на прочутия майски календар. Общо 365 стъпала, 
колкото са дните на годината, са разположени под ъгъл 45 градуса откъм 
четирите страни на пирамидата и водят до върха, където се намира храмът 
на главния жрец. На всяка страна на пирамидата има по 52 каменни панела, 
обозначаващи броя на годините в майския календар. Девет нива от всяка 
страна на пирамидата са отделени от стълбище с 18 тераси, символ на 18-те 
месеца в календара на маите. Храмът на върха на пирамидата често е 
ставал арена на жертвоприношения. Тук са довеждали пленените воини и 
главният жрец им изтръгвал сърцата, за да ги положи в краката на главното 
божество. Образът на змията неизменно присъства в скулптурната 
орнаментика на пирамидата, тя символизира бога Кетцалкоатъл – 
Пернатата змия. Два пъти в годината, по време на слънчевото 
равноденствие, уникално явление спира дъха на посетителите – играта 
между слънчевия лъч и сянката създава оптичната илюзия, че огромна змия 
пълзи по стълбището на пирамидата. 
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В Мезоамерика ягуарът е почитан като свещено животно 

 

 
Обсерваторията в Чичен Ица 
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Ягуарът е другото свещено животно, почитано в староиндианската 
култура. Символ на могъществото и силата на владетеля – това е неговото 
послание чрез изображенията му в паметниците от различните мексикански 
археологически резервати. Не прави изключение и в Чичен Ица, 
присъствайки в пирамидата, наречена Храма на ягуара. 

Продължаваме разходката из резервата и спираме пред Храма на 
воините. Украсен със скулптури на Чак и Пернатата змия Кукулкан, той е 
ограден от десетки каменни колони, създаващи илюзията за армия, която 
охранява своето божество. 

Обсерваторията е поредното потвърждение на интереса на маите към 
наблюдението на небесните тела, гадаели са по тях и на основата на тези 
наблюдения са изработили знаменития си календар. Вито стълбище водело 
към върха на обсерваторията, откъдето се извършвали проучванията на 
небесното пространство. Днес този забележителен обект в Чичен Ица стои 
полуразрушен – това е станало някога след като върху сградата се стоварва 
мълния. 

Особен интерес в Чичен Ица предизвика игрището за игра с топка, 
която тук ние приехме да наричаме „футбол”. Имахме възможност да 
видим подобни терени и в Паленке, и в Укшмал, но в Чичен Ица се намира 
най-голямото подобно съоръжение в цяла Мезоамерика. Дълго е цели 168 
метра, оградено от две стени с по един каменен обръч, „закован” на всяка 
от тях, през който играчите е трябвало да прокарват каучукова топка. 
Състезавали се два отбора от по 7 човека, като „футболистите” имало право 
да играт само с лакти, бедра и коляно. Като гледах колко тясна е дупката на 
ринга и колко високо е поставен той на стената, при тия игрови 
ограничения, които изключват участието на ръцете и ходилата, например, 
ми е трудно да си представя реално как се е провеждала тази игра. Тежка 
била съдбата на играчите, които губят мача. Варварското 
жертвоприношение се е прилагало и тук – били убивани безмилостно и това 
може да се види и от релефните изображения върху двете стени на 
игрището. Неслучайно близо до него се намират и двете стени с изобразени 
черепи на убити при жертвоприношенията маи. Може би утеха за 
загубилите играчи е била вярата им, че ги спохожда почетна смърт. 
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Чичен Ица. Част от „футболното” игрище – стената с каменния ринг 

 
Стената с черепите на загубилите мача „футболисти” 
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В Чичен Ица прекарахме почти 4 часа, атакувани по всяко време и от 
цели „ята” местни търговци на сувенири, готови на всякакви ценови 
реверанси. само и само нещичко да продадат. По обяд автобусът ни отведе 
до едно забележително място, близо до Чичен Ица, което ще си спомням 
винаги с голямо удоволствие. Казва се Ик-Кил и тук се намира един от най-
популярните в района естествени кладенци (сеноте), превърнат от 
предприемчиви люде в прекрасен комплекс за забавление. 

 

Кладенец сеноте – днес басейн за къпане 
 
Имахме намерението да се... изкъпем в кладенеца. Хората са създали 

съответните удобства: съблекални с душове, хавлии под наем, сейф, 
магазин с „плажни” артикули, заведение за хранене и пр. Самият кладенец 
е широк около 10-12 метра, а може и повече, дълбочината му е пълна 
загадка – абсурд е да се види дъно. Водата се оказа с прилична 
температура – около 21-22 градуса, много чиста – край нас плуваха риби. 
Кладенецът е разположен в огромна пещера с открит към небето и 
слънцето покрив, откъдето се спускат тънки растения подобно на лиани. 
Само от открития връх на пещерата до водната повърхност на кладенеца 
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вероятно има не по-малко от 20-30 метра. От съблекалните до „басейна” се 
слиза по каменни стъпала, хлъзгави от влагата, затова домакините са се 
погрижили да сложат парапети. Къпахме се няколко души от групата ни и 
тези, които не опитаха, може само да съжаляват. Жена ми и дъщеря ми 
вадиха от девет дерета вода да ме разкандърдисат – било студено в 
кладенеца, може би и мръсно, да не хвана някоя зараза, да не стане това 
или онова. Слава Богу, че не ги послушах и си направих собственоръчно 
прекрасен подарък за рождения ми ден. Защото днес наистина бях 
прибавил още една година към жизнената си биография. 

 

 
За спомен от Чичен Ица 



 

 208

“ДЕСЕРТЪТ” КАНКУН 
След приключението в сеноте поехме към последната точка от дългия 

ни маршрут из Мексико – карибския курорт Канкун. Тук ще прекараме три 
релаксиращи дни, преди да поемем по обратния път за България. Ще е 
нещо като “десертът” на пътуването ни в Мексико. 

 
Хотелът ни в Канкун – карибската перла на Мексико 

 
Пиратският кораб – една от атракциите в Канкун 
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Като ваканционен курорт Канкун се развива през 70-те години на 
миналия век. Бил е спасителна мярка за мексиканската икономика, 
изправена пред сериозна криза след десетилетия добро развитие и 
последвалите проблеми в нефтодобива и други стопански отрасли. 
Тогавашното мексиканско правителство решава да се обърне към 
възможностите на туризма и сред 20 изключително красиви места в 
страната избира да заложи на Канкун. Започва интензивно изграждане на 
хотелска база и туристическа инфраструктура. През 1973 година е открито и 
международното летище в Канкун. 16 години по-късно курортът отбелязва 
огромен скок и става един от най-динамично развиващите се морски 
курорти в Мексико. Сега годишно тук пристигат за почивка над 4 милиона 
туристи от цял свят. Плажовете му са покрити с бял ситен пясък, морската 
вода е чиста и синьозелена, древната история на Мексико присъства и тук в 
останките от пирамиди и музеите на открито, какъвто е например 
археологическият резерват Тулум на брега на Карибско море. 

Канкун е по-малкият морски курорт в сравнение с разположения на 
Тихия океан Акапулко. Но по времето, когато ние бяхме в Мексико, 
Акапулко беше сред най-пострадалите от ураганните дъждове места в 
страната. Амадо ни съобщи, че за да компенсират пораженията от 
природната катастрофа, тамошните хотелиери са свалили цените си тройно 
и четворно! 

Хотелът ни се намира се на брега на морето, има собствен плаж, два 
басейна и пулбар. Стаите са големи, просторни, с морски изглед. Разполага 
с 8 различни ресторанта, 6 бара, винотека, доста приличен СПА център. 
Настаняването е на база All inclusive (всичко в цената), като твърде 
любопитна е гамата от гривнички, които се предоставят на клиентите в 
зависимост от техните предпочитания за общуване с други гости. Така 
например, ако си отворен за всякакви социални контакти с непознати хора, 
слагаш на ръката си зелена гривна. Ако се колебаеш – един може да ти 
хареса, друг пък не, ти поставят жълта гривна. Червената означава директно 
„не ме интересува никой”. Има и... розова гривна, но тя се дава на клиенти с 
добре известното различие в сексуалната ориентация. Обслужва ги и 
специализиран персонал. Все пак, хотелът е само за възрастни! Неслучайно 
в един от баровете в по-късните часове в забавната програма влиза и... 
стриптийз, какъвто се предлага и по време на увеселителния нощен круиз 
из акваторията на Канкун с „пиратския” кораб „Капитан Хук”. На плажа 
всеки ден има анимация, доста широк е спектърът от водни спортове, 
включително и станалият моден напоследък флайтборд, а известният и у 
нас парасейлинг има една особеност – вместо да висят в обичайната поза 
безпомощно на въжета под парашута, клиентите седят в нещо като 
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надуваем фотьойл и то по двама. Преживяването е страхотно, а до лодката, 
която тегли парашута, се отива по вода с джет. Непосредствено до хотела 
има спирка на обществения транспорт, от която може да се вземе автобус 
до града или някои от близките търговски центрове в Канкун. 

И накрая: начинът, по който бе организирано пътуването, се хареса на 
всички. Докоснахме се до уникална древна култура, невероятно красива 
природа, имахме удоволствието да общуваме с приветливи и гостоприемни 
местни хора в различните райони на Мексико. За финал след уморителния 
все пак тур из съкровищата на страната на маите, имахме и възможност да 
релаксираме в един от най-хубавите мексикански курорти. Дано с разказа 
за това пътешествие съм спечелил нови желаещи да се потопят във 
фиестата и загадките на тази древна страна. 

 

След „сватбата” – и шопинг по мексикански 
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ДОМИНИКАНСКА РЕПУБЛИКА –  
КАРИБСКИ КУПОН 

(Декември 2008 – януари 2009 година) 

Да стъпя на някой от карибските острови ми е стара мечта. Още 
от времето, когато като малък жадно поглъщах романите за морски 
разбойници и пиратът адмирал Морган ми беше любим литературен 
герой. Мечтата ми се сбъдна, както се казва, на стари години и то 
съвсем случайно. С жена ми Мария бяхме решили да посрещнем новата 
2009 година в Рим. Но след като разбрахме, че две приятелски семейства 
от Варна и Стара Загора са готови да тръгнат на новогодишна 
екскурзия до Доминиканската република, да организираме това 
пътеществие. 
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ДА СИ ОТЛЕЖИШ В МАДРИД 
Пътуването ни до Карибите се оказа... голяма тегоба. От София до 

Мадрид летяхме с България ер за около три часа и половина. На летище 
„Барахас” обаче направо се отчакахме. Трябваше местно време да излетим 
за Пунта Кана в 15:35, но още на чекина ни предупредиха, че самолетът ще 
закъснее минимум... 5 часа! За компенсация другата авиокомпания, с която 
трябваше да пътуваме – Air Europa, ни даде безплатен обяд и допълнителна 
закуска. Докато чакахме, търкайки пейките на летището в Мадрид, 
изчетохме всички български вестници, които бях накупил, а лично аз се 
справих с дебелата книга на Георги Атанасов „Заговорът срещу ЦСКА”. В 
крайна сметка излетяхме в 21:15 и след 8 часа кацнахме в Пунта Кана. 
Простата калкулация показва, че сме митарствали от София до 
Доминиканската република цели 25 часа, но в новогодишния период е 
така – самолети закъсняват, хотели отесняват, а курортите гъмжат от 
туристи! За сведение часовата разлика между България и Доминикана през 
зимния период е 6 часа (те са назад), а през лятото трябва да прибавим още 
60 минути. Най-хубаво е времето през т. нар. сух период (от декември до 
април), разбира се в кавички, тъй като всеки ден повалява тропически 
дъждец, но за много кратко време, след което светва отново горещото 
слънце. По това време температурата на въздуха варира между 27-30 
градуса. През останалите месеци казват, че вали много повече, често 
бушуват и урагани. 

Летище Пунта Кана е малко, залата за пристигащи е приютена под 
огромен дървен покрив, покрит с палмови листа – нещо като голяма 
колиба. Веднага ни дръпнаха по 10 долара на човек входна такса. На 
излизане ще ни трябват двойно повече. Наоколо са разположени десковете 
на различни туристически фирми, една от които щеше да ни обслужва по 
време на нашия отдих. Техният представител ни посочи с кой автобус ще 
пътуваме до хотела – Punta Cana Princess All Suites Resort &SPA 5*. Когато се 
добрахме до стаята, на секундата се метнахме в леглата – от дългото 
пътуване направо бяхме гроги. 

Карибите, респективно Доминиканската република, станаха много 
популярни в България след телевизионното риалити шоу „Сървайвър” БГ”. 
Когато тръгнахме в тази посока, знаехме, че това райско кътче няма да ни 
предложи лишения и шанс за оцеляване, а тъкмо напротив – един безкраен 
купон в епохата на... Великите географски открития. Това е първият пристан 
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на Христофор Колумб. Оттук през 1492 година знаменитият мореплавател 
започва своето легендарно пътешествие из земите на Новия свят. 

Доминиканската република е съсед на Хаити и заедно образуват 
остров Испаньола – вторият по големина от архипелага на Големите 
Антилски острови (след Куба). Населението на страната възлиза на 9, 7 
милиона души. Гъсти тропически гори, величествени планини и шеметни 
водопади се редуват със стотици километри бели пясъчни плажове, 
коралови рифове, прозрачни лагуни. Самият Колумб е бил възхитен от чара 
на острова. Тепърва и ние щяхме да гребем с пълни шепи от тази неземна 
красота. 

 

 
Анимацията е част от забавленията на доминиканските плажове 
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NO SMOKING 
Тъй като пристигнахме по тъмно, едва днес, след сън, можахме да се 

запознаем с мястото, където ще прекараме новогодишната си ваканция. 
Стаята беше прекрасна, на две нива, с климатик и телевизор LCD, всеки ден 
се зарежда минерална вода. Единственото неудобство е, че се намира на 
партера и всеки може да се порадва на нашето интимно битие. Но тук явно 
на това не се обръща внимание. Хотелската част представлява верига от 
триетажни корпуси в много приятни цветове, като между тях е оставено 
достатъчно свободно пространство за парковата част и басейна. Паркът е 
изключително привлекателен с кокосовите палми, букетите от тропически 
цветя и скулптурите на животни и божества, изработени в стила на 
индианската художествена традиция. През целия ден отвсякъде звучи 
ритмична музика. Край басейна се намира игрище за плажен волейбол, там 
е и СПА центърът, който всъщност представлява две колиби с масажни маси 
на открито и малко джакузи. Храната е на All inclusive, основно в ресторанта 
Ел Касабе, но има и три заведения а ла карт с италианска, мексиканска и 
средиземноморска кухня. Менюто е много добро и разнообразно – тук е 
рай на плодовете, фрешовете и разбира се коктейлите с известния 
доминикански ром. В този комплекс обаче не се допускат да почиват малки 
деца. 

 
В градината на хотела доминира стилът на местното индианско изкуство 
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Закусихме рано, защото имахме среща с представителя на 
обслужващата ни местна фирма. Казваше се Антонио Пачеко. В ресторанта 
вече цареше предновогодишно настроение – келнерите носеха на главите 
си червени коледни шапчици и мязаха досущ на джуджетата на дядо 
Коледа. Само дето муцките им бяха черни! Много са весели, постоянно 
подпяват някоя местна мелодия. Докато стане време за срещата ни с 
Антонио, с Мария поскитахме из „махалата”. 

 

 
Усмивката не слиза от лицата на местния хотелски персонал 

 

 
Фотосесия из „махалата” 
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Антонио излезе доста словоохотлив, но и нетактичен. Така и не 
разбрах защо пред четири семейни двойки започна да предлага и телефон 
за мъже. Ако бяхме дошли в страната му да се забавляваме с проститутки, а 
това беше подтекстът на тази покана, щяхме да си дойдем сами, по 
ергенски. Сляп ли е, глупав ли е, не знам! Освен това обеща екскурзиите да 
са на руски език, а после се отметна, щом прибра парите. Така на 30.12. ще 
ходим на шопинг в някакъв център за художествени занаяти, на 02.01. ще 
отидем с корабче на о. Саона, а на 03.01. ще посетим полуостров Самана. От 
екскурзията до столицата на страната Санто Доминго се отказахме, защото 
трябваше да пътуваме само в едната посока 3 часа и половина. Много 
съжалявах, че този забележителен град е толкова далеч от хотела ни. Санто 
Доминго е най-старият град в Америка с най-старата катедрала (Св. Мария) 
на континента, най-старата колониална улица, най-старият американски 
университет, основан през 1538 година! В Санто Доминго, на името на 
великия откривател Колумб, се издига и най-старият морски фар в Америка. 

Когато приключихме срещата си с мистър Антонио, с Мария влязохме 
в един от сувенирните магазини към хотела. Купих на жена ми поредната 
сламена шапка – тя има наистина впечатляваща колекция от подобни 
плажни аксесоари. В интерес на истината беше много красива (имам 
предвид и шапката!). На входа на магазина стояха няколко местни момчета. 
Едно от тях дружелюбно ни попита откъде сме, след като му светна, че не 
сме руснаци. Когато му казахме България, последва и обичайният за 
последното десетилетие възглас: ”О, да, Стоичков!”. Славата на Модерния 
ляв не увяхва по различните краища на света. 

Дойде време да излезем и на плажа. Пясъкът е чисто бял като 
брашно. Плажната ивица е много широка и чудесна за разходка, за което 
помага и отливът. Можеш да скиташ по нея километри. Самият океан – тук 
се намираме на брега на Атлантика, е доста бурен, вее се червен флаг от 
спасителния пост, но на плиткото хората си се плацикат спокойно. И аз се 
гмурнах сред вълните, но се разочаровах бързо – водата беше топла, но 
адски солена. Времето тук се мени за минути – ту грее палещо слънце, ту 
излизат облаци и ръсва дъжд. На плажа се предлагат всякакви водни 
спортове: сърф, банан, джет, парашут – нищо по-различно от българските 
курорти. На плажа има и още една особеност – на всяка крачка щъкат 
посредници, които предлагат да те заведат в по-евтин хотел. Трябва да си 
ненормален да им се поведеш по акъла, но щом го правят, значи има и 
балъци. Кой знае каква далавера се крие зад това. 

Този ден решихме с Мария да обядваме в средиземноморския 
ресторант Mare Nostrum. Противно на очакванията ни, доминиканската 
кухня не отрежда водещо място на рибата и морските дарове. На блок 
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масата нямаше никаква риба! Оказа се, че за риба се прави специална 
поръчка и то при готвача! 

След обяд го ударихме на релакс: масаж, спане – още не можехме да 
се отървем от умората след дългото пътуване до Карибите и часовата 
разлика с тях. Вечерта се събрахме с двете семейства да хапнем и се 
насочихме към мексиканския ресторант. За съжаление не ни пуснаха вътре, 
защото се бяхме издокарали по къси панталони и сандали. Коментирахме, 
че за да вечеряме тук може би трябва да се барнем в смокинг. Тогава 
отидохме в Ел Касабе. Там слава Богу бяха благосклонни, едно момиче от 
персонала ни попита „No smoking?” и когато ни поведе към салона за 
непушачи, тутакси ме огря шегата: „ Ето, тук ще ни пуснат без... смокинг!” 

Вечеряхме леко. Храната беше прилична, но бирата – никак. А в 
Доминикана се продава само един вид местно пиво – Presidente и някакъв 
испански бълвоч. Дори и на уискито посягат, майка им стара – сервират го... 
със спрайт! 

 
Плажът Баваро е един от най-добрите в района на Пунта Кана 
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ЕДНА ПУРА, МОЛЯ! 
На закуска в ресторанта дойде една жена от съседната маса да ми 

каже, че някаква птица ми е накълвала кроасана, докато съм ходил да си 
точа фреш. Будна съвест! Благодарих на жената, май беше германка, но за 
нейно учудване не си хвърлих закуската в коша, ами си я хапнах като стой та 
гледай! Какво като се е почерпило птичето? Тук природата е изключително 
добре съхранена и това с пълна сила важи за курортната зона и плажа 
Баваро, където се намираме ние. Властите в Доминикана смятат 
екологичните закони за светая светих! Дори е забранено да се строи повече 
от това, което до момента е изградено. 

Докато пиехме много хубаво доминиканско кафе, попитах бармана 
кой от местните видове ром ще ми препоръча да си купя за вкъщи. Преди 
това направих подобен опит с един от сервитьорите, но вместо да ме 
ориентира в избора, направо се насочи към бара да ми носи питие. 
Езиковата бариера и тук си казва думата – персоналът в ресторантите не 
говори добре английски. Едно им говориш, друго разбират! Барманът обаче 
включи за какво го питам и ми показа бутилка от завода Бургела. Каза ми, че 
този ром е the best и впоследствие се доверих на него. 

До обяд се търкаляхме на плажа. Тук непрестанно бродят продавачи 
на пури и сувенири, както и всякакви киеци, които те питат свойски откъде 
си, след което се опитват да ти пробутат някой евтин боклук. На пясъка се 
вихри анимация – аеробика, плажен волейбол. Появи се и дресьор на змии, 
който беше хванал за снимка едно едрогърдесто маце, вероятно рускиня, и 
чевръсто му увиваше влечугото около кръста. 

Днес след обяд сме се записали на шопинг тур в Mondo Autentico – 
център за художествени занаяти. Бусчето, което трябваше да ни извози 
дотам, пристигна със закъснение, тъкмо когато на езика ми бяха едни от 
цветистите ни български ругатни. До въпросния център пътувахме около 30 
минути. Пътят беше досущ като в България – осеян с дупки и кърпен асфалт. 
Половин час понякога е достатъчен да добиеш впечатление какво има 
извън курортната зона. За съжаление – запусната инфраструктура, 
мръсотия, мизерия. Наоколо се редят схлупени къщурки, от които се 
разнася непоносима воня. Много рядко може да се види по-читава сграда – 
ще е къща или на някой доктор, или на търговец. На всеки километър са се 
спретнали малки хотелчета, където се вихри проституция и търговия с 
наркотици. На пътя пеперудки като нашите магистрални мургавелки 
колкото щеш!. На всяко кьоше се мъдри будка с надпис „Banca”, което се 
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оказа пункт за някаква местна лотария. Край всяка от тях се тълпят местни 
чернокожи, почти всички яхнали малки мотопеди. В Доминикана скутерите 
са основно МПС, щъкат с тях навсякъде. На много места ги дават под наем. 
Автопаркът е типично американски, особено камионите. Хигиената в 
населените места е под всякаква критика: кални улици, бродещи сред тях 
бездомни кучета. Попаднахме и на сергия за... месо, накацано от рояк мухи. 
Една хапка от него сигурно ще донесе дълго и тежко висене на тоалетната 
чиния, а може да има и по-тежки последици. Хората са облечени бедно. Но 
напук на всичко това навсякъде звучи меренге, а ухилени местни младежи 
се поклащат в такт с тази музика, сякаш това, което ги заобикаля, няма 
никакво значение. Че в циганските ни квартали не е ли така? 

Mondo Autentico представлява комплекс от манифактура за 
производство на пури и голям магазин за сувенири. За пръв път имах 
възможност да проследя целия процес за изработката на пурите: от 
подбора на тютюневите листа (може да са от различни видове), 
пресоването им, за да се получи формата на самата пура, поставянето на 
връхчето на пурата, „отлежаването” на изделието, пакетирането и 
изпращането на готовата продукция за продажба. 

 

 
Манифактурата за пури 

На стената в манифактурата висят портретите на изтъкнали любители 
на пурите: Шарл де Гол, Фидел Кастро, Че Гевара и др. Учудих се, че липсва 
Уинстън Чърчил – да сте го видели без пура? 
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Че Гевара – един от най-известните политици, любители на пурите 
Повечето време, разбира се, прекарахме в магазина. Купихме за 

България кафе, бутилка ром, малко бижутерия за двете ни госпойци, албум 
за бъдещите снимки от Доминикана. Както и две много приятни картини в 
стила „Хаитянски наив”. Тук цените са фиксирани и не може да се прави 
пазарлък, както например на плажа. 

Шопингът приключи в едно от магазинчетата за сувенири в хотела. 
Мария не намери още нещо, което да прибавим към подаръците от 
следобедното пазаруване. След като видя, че госпожата не поддава, 
продавачът – чернокож хитрушко с игриви очи, се насочи към мен, белким 
му излезе късмета. Донесе ми кутия с пури, но му казах, че не пуша. Повъртя 
се насам – натам и ми донесе бутилка ром. Казах му, че не пия. Изглежда го 
смути нежеланието ми да се посветя на някой от тези пороци и тогава ни в 
клин, ни в ръкав, намигвайки с око, изстреля „А ники-ники?” Жестът, който 
последва, недвусмислено ме подтикваше към отговор как съм по тънката 
част. „О-о, викам му, няма проблеми!” и изразително погледнах към жена 
ми, сякаш да подчертая, че и на 100 години пак ще хваща око. Това искрено 
го зарадва и разпервайки ръка, възкликна: ”Give me five!” След което 
плеснахме ръце, а това „ники-ники” стана нарицателно от доминиканския 
ни воаяж. 
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Фотосесията продължава в черно и бяло 

 
За вечеря всички българи от мъжки пол обухме дълги панталони и 

това бе причина да ни пуснат в ресторанта „Рио Гранде” – мексиканският 
стек хаус. Вечеряхме превъзходно телешко на барбекю с червено вино. А за 
добре дошли ни поднесоха „Маргарита”, чиста текила с достатъчно сол по 
ръба на чашата. Напитка, добре позната сред купонджиите в България. На 
жените не им хареса, но след като сме почти в... Мексико, трябваше да 
опитаме и това. 
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НОВА ГОДИНА... ПОД ИНДИГО 

 
За дамите – новогодишно изкушение 

 
С двете семейства се бяхме уговорили да се съберем в лобито, за да 

отпразнуваме българската Нова година. Точно в 18:00 часа напълнихме 
чашите с уиски и след едно мощно „Наздраве” посрещнахме новата 2009-та 
година! 

Час след нашата наздравица дойде ред и на западняците. В лобито 
бяха курдисали голям екран, на който се появи часовник, отброяващ 
последната минута на старата година. Когато удари 12-тият час, мощен рев 
раздра въздуха в салона, изцепи се и някакъв ди джей. Какво да се прави, 
на малка България кой да обърне такова внимание... През това време 
изникнаха тонколони, микрофони, домакините започнаха да оформят и 
мястото за танци по време на новогодишния купон, която щеше да последва 
официалната вечеря. 
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Коктейл с „шоколад” 

Когато с Мария се отправихме към Ел Касабе, барнати като за 
официален празник, ни заляха отвсякъде светлини и ритми. Пред 
ресторантите домакините бяха изнесли масички с вино и плодове и много 
чаши с коктейли, бяха се погрижили и за ефектно посрещане на гостите. 
Пред входа на Ел Касабе бяха поставили статуи на два бели „галопиращи” 
коня, ярко светеше празничния надпис „Happy New Year”, а от тавана се 
люлееха гроздове с балони. Направихме си по една снимка с момче и 
момиче в силно оскъдно облекло и с чаша подсладен коктейл заехме 
местата си в ресторанта. 

Когато се отправих към блок масата, останах впечатлен от изобилието 
и подредбата на празничните лакомства. Истинска художествена 
кулинария! Щандовете бяха подредени със страхотно въображение и 
чувство за естетика и хумор. От плодове и месо бяха оформени различни 
човешки и животински фигури. Над всички блестеше голямата морска 
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сирена с много апетитен бюст. От кръста надолу беше облепена с тънки 
резенчета пушена сьомга, имитиращи люспите от опашката на русалка. 

 
За новогодишната трапеза домакините приготвиха и еротични лакомства 

 
Около сирената бяха наредени плата с огромни лобстери, кралски 

скариди и какви ли още не дарове от морето. Разбира се и обичайните за 
този празник месни деликатеси – пуйка, свинско и пр. Бутилка с уиски не 
липсваше на масата ни, но наблегнахме на виното. 

Всичко бе о’кей, когато изведнъж към 22:00 келнерите се разшетаха и 
започнаха да... прибират лакомствата от шведската маса, преди още да сме 
си взели десерта. Направо се опулихме, защото очаквахме да си къркаме и 
мезим така до идването на новата година. Нали в България сме свикнали 
така. Да, ама не! Тук е Доминикана. Хапваш каквото хапваш до 22:30 и 
шоуто продължава в лоби бара, където бяха изнесли тонколоните и 
микрофоните. Има чаши с шампанско, оркестър и певица с голямо деколте. 
Остава да си вземеш питието и така, на крак, да си тананикаш меренгето, 
докато почнат фойерверките и шефът на оркестъра обяви настъпването на 
следващото дванадесетмесечие. 
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Така посрещнахме новата 2009 година два пъти или както се казва – 
под индиго. 

 

 
Наздравица за Новата година 

 
Купонът продължава в лобито в ритъма на салса и меренге 
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СРЕД ИНДИАНЦИТЕ ТАИНО 
В описанието на днешния ден ще прескоча плажния релакс – ясно е 

какво може да правим на „брашнения” атлантически бряг – къпане в океана 
и пестеливи слънчеви бани. Къпането след новогодишната нощ е особено 
полезно и макар че съвсем не ни е гонил махмурлук, досегът с морската 
вода се оказа не само ободряващ, направо вълшебен! 

 

 
В селището на индианците таино. „Вождът” 
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„Жрецът” 

Следобяда решихме да посетим едно много приятно кътче сред 
природата, където може да се видят различни представители на 
растителния и животинския свят, има и градина с орхидеи, делфинариум и 
индианско селище. Това място се казва Манати парк. 



 

 228

Дотам се отива с автобус на парка, шарен като папагал, за по-малко от 
20 минути. Освен, че е многоцветен, въпросният автобус е целият от метал, 
включително седалките. 

Още на входа на парка се снимахме с папагал – да се върнеш от 
Карибите без снимка с говорещата птица си е жив резил! След това ни пое 
едно негърче от персонала, за да ни разходи из парка. Една едра игуана ни 
пресече пътя – навярно е искала да ни поздрави за добре дошли. И да ни 
подскаже, че малко по-надолу може да срещнем нейни „сънародници”, 
включително и бебета – игуани. Казахме си здрасти с птицата токано, която 
познаваме от гостуването си на водопада Игуасу. Снимахме три мързеливи 
крокодила, полегнали на сянка, всеки от тях с дължина поне 3-4 метра. 
Толкова на брой бяха и огромните водни костенурки, които заварихме да 
„медитират” – навярно за това не ни обърнаха внимание. Най-красиви бяха 
ято розови фламинго, които шумно се караха как да разделят уловената 
риба. 

 

 
Фламинго – чаровните обитатели на Манати парк 

Ето ни и пред индианското селище на племето таино. Всъщност това 
са 5-6 колиби, в които наследниците на някогашните предци, посрещнали 
Колумб, продаваха ръчно изработени от тях сувенири: герданчета, статуетки 
и др. Каква ирония на съдбата: преди повече от 500 години настъпващите от 
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Европа завоеватели залъгвали местното карибско население с дрънкулки, с 
каквито днес домакините с индианско потекло зарибяват туристите от 
Стария континент! 

В това индианско селище се провежда 20-минутно шоу. Играят две 
момчета и две момичета с намазани според индианската традиция лица. 
Танцът се върти около дървената статуя на местно божество, като 
„оборотите” постепенно се засилват. Накрая имаш чувството, че младите 
танцьори са дрогирани, особено „жрецът”, който непрекъснато прави 
някакви заклинания. В общи линии семпла продукция, като за масови 
туристи. Единствено хубавото са красивите танцьори, с които си правим 
снимка за спомен. 

Накрая идва ред на делфинариума. По-малък е от нашия във Варна, 
но за сметка на това освен делфини сред „артистичния състав” е включен 
морски лъв. 

 

 
Целувка от морския лъв 

Делфините вършат същите номера като у нас: плуват с малки деца, 
скачат да докоснат провесените топки, „разхождат” се из басейна по... 
опашка и пр. Виж, морският лъв е друга бира. Стои прав край басейна, 
приема поздравления от деца и възрастни и раздава целувки пред обектива 
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на фотографа. После играе с дресьора си танго. И накрая, за да си освободи 
напрежението, звучно пуска гълъбче, заливайки публиката в смях. 

 

 
Делфините в Манати парк „разчитат” нотите... 

 

 
... за да „пеят” и „танцуват” 
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КАРИБСКИЯТ... НЕСЕБЪР 
Днес ще посетим приказния остров Саона и селището Алтос де Чавон, 

където ще открием един малък карибски... Несебър. 

 
Алтос де Чавон – карибският Несебър 

 
Амфитеатърът, на чието откриване е пял Франк Синатра 
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Карибска фиеста 
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Рано сутринта, смесени с други националности, потегляме на път. 
Движим се покрай огромни плантации със захарна тръстика. Тук-там зейват 
и парчета земя, която изглежда изоставена и пустее. Но както обяснява 
нашият приятел и спътник Динко Желязков, а той разбира от селско 
стопанство, в това няма нищо чудно – захарната тръстика бързо изтощава 
почвата и е добре тя да почива 2-3 години. 

Собственик на това голямо богатство е доминиканец, живеещ в САЩ. 
Казва се Карлос Плудо, негови са и едни от най-големите захарни заводи в 
света. Когато пристигнахме в Алтос де Чавон, разбрахме, че именно той със 
семейството си е инвестирал както в изграждането на това уникално 
селище, така и в голф комплекса Каса Кампо, в който има над 2000 луксозни 
вили, голф игрища, тенис кортове, конна база и пр. Само списъкът на 
почиващите тук знаменитости респектира с имeната на Франк Синатра, Бил 
Клинтън, Брад Пит, Михаил Горбачов, Шакира, Майк Тайсън, Карлос 
Сантана… Наблизо има малко частно летище, а в центъра на ваканционното 
селище – площадка за хеликоптер. Вилите са разположени дискретно зад 
“пердета” от зеленина. 

Да стоиш обаче само във вилата, колкото и луксозна да е тя, общо 
взето е скучно. Затова Карлос Плудо и фамилията му са изградили 
прекрасно романтично кътче за забавления, каквото е Алтос де Чавон. Тук 
световните знаменитости се забавляват в изискани ресторанти, провеждат 
се и страхотни концерти на сцената на амфитеатъра, изграден в 
древногръцки стил. Капацитетът му е 5000 души! 

На около 50-60 метра под кацналото на скалите селище минава 
реката Чавон. По нея непрекъснато сноват лодки и туристически корабчета. 
От Алтос де Чавон се открива фантастична гледка към реката, чието име се 
свързва и със заснемането на култови филмови продукции като 
“Апокалипсис сега”, “Анаконда” и др. 

Алтос де Чавон въплъщава идеята за малко средиземноморско 
селище от ХІV век. Много са приликите с нашия Несебър като визия и 
атмосфера. Сградите са в старинен средиземноморски стил, с дървени 
чардаци, стените им са изградени с ръчно обработен камък. Строителството 
е започнало през 1976-та и завършва 6 години по-късно. Откриването е 
съпроводено с грандиозен концерт на Франк Синатра на сцената на 
амфитеатъра. 



 

 234

 
Реката Чавон – декор от филма „Апокалипсис сега” 

 

 
Ретро от Алтос де Чавон 
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Алтос де Чавон е не само средище на светски личности. Тук в областта 
на изобразителното изкуство се обучават млади таланти, има художествена 
академия, в която преподават едни от най-изтъкнатите доминикански 
художници. Има и богата художествена галерия. Освен шестте ресторанта, 
по улиците като гъби са накацали кафенета и бутици. През цялото време 
звучи автентична местна музика в изпълнение на музиканти в национални 
костюми. Красиви девойки в пищни, яркочервени рокли танцуват по 
улиците. Пред църквата, на импровизирания площад, се разхождат хванати 
под ръка “младоженци”, облечени по модата от началото на миналия век, 
дамите задължително с “омбрела”. А наоколо е пълно със сергии и 
магазинчета, предлагащи произведения на местните художествени занаяти 
и всякакви сувенири. 

В Алтос де Чавон прекарваме повече от час. После автобусът ни 
отнася до малкото рибарско селище Баяибе, откъдето се качваме на лодка, 
за да се отправим към остров Саона. Малко преди да стигнем брега, 
спираме за половин час сред т. нар. “писина натурала”. Писината всъщност 
е част от морската акватория край Саона. Тук се срещат страшно много 
морски звезди. Водата е напълно прозрачна, дълбока до кръста. Всички 
слизаме от лодката, за да се топнем в Карибско море. А днес то е много 
спокойно. Време по поръчка! Много е приятно да газиш в топлата морска 
вода, отпивайки от традиционния местен коктейл ром плюс кока кола. 

 

 
На чаша кока-кола с ром в „писина натурала” 

Качваме се на лодката отново и ето ни сред разкошен плаж – Палмия, 
с много ситен като бяло брашно пясък. Това е същият плаж, на който е 
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снимана известната телевизионна реклама на шоколадово-кокосовия 
десерт „Баунти”, така че е лесно човек да си представи за какво приказно 
място става дума. Зад пясъчната ивица е цяла палмова гора, а сред нея под 
чадъри с палмови листа са наредени маси, побиращи 10-15 човека. Тук 
обядваме. А после слагаш маската и шнорхела и се потопяш в необятния 
морски свят сред ята от риби и живи корали. 

 

 
Под платна в Карибско море 

 
А ако не ти се гмурка в морската вода, имаш и друг избор – една 

симпатична и невероятно гъвкава под кръста чернокожа танцьорка с устни а 
ла фолкпевицата Мария (естествени обаче, без грам силикон!), предлага на 
белите си гости уроци по танци. Как да устоиш, без да се разкършиш, когато 
на плажа те заливат ритмите на “Макарена”, “Ламбада” и други култови 
шлагери? 

На връщане сме вече на палубата на катамаран. Е, по-комфортно се 
пътува, почти всички се възползват да се изтегнат по бански на слънце. А 
негърката с апетитните устни вече се е преквалифицирала на барман и 
налива на корем ром с кока кола. Танцовата фиеста продължава и на 
палубата с пълна сила. 

Прибираме се уморени от екскурзията, но в отлично настроение. 
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От инструктор по танци на плажа… 

 

 
… до барман на яхта в Карибско море 
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ЛЮБОВНОТО ГНЕЗДО НА... ГЪРБАТИТЕ КИТОВЕ 
И днес трябваше да тръгнем рано, защото ни очакваше нова 

целодневна екскурзия из Доминикана – пътуване до полуостров Самана. 
Това райско местенце се намира далеч от Пунта Кана и затова дотам се 
стига със самолет. 

По този маршрут летят 10-местни аероплани и отгоре може да се 
снимат на воля великолепните пейзажи из доминиканското крайбрежие, 
бреговата ивица с разбиващите се в кораловите рифове вълни, гъстите 
палмови гори във вътрешността на региона. 

 
Пред полета до остров Самана 

 
Въздушна фотография 
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Полетът трае 35 минути. Кацнахме на малкото летище Ел Портильо, 
където ни очакваха пикапи, подобни на нашите джипове за фотосафари. 
Местата са за 8 души, на открито. Запознахме се и с местния ни гид, който 
щеше да ни води през цялото време. Казваше се Робърт и веднага го 
прекръстихме на Робърт де Ниро. Абсолютно волна душа, голям коцкар – 
през цялото време очите му шарят на четири, щом зърне някоя фуста. 
Много весело момче, с шарен черно-бял перчем. 

 

 
От самолета – на джип 

 

 
Водачът ни „Робърт де Ниро” 
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С пикапите стигнахме до малко селище на име Ел Лимон. Робърт ни 
въведе в една барака, където на дълга маса бяха подредени различни 
сувенири и около десетина вида местни плодове. Той ни представи всеки от 
тях. Много интересен ми се стори игуеро – нещо като голяма диня, със 
зелена кора. Издълбава се дупка, плодът се почиства отвътре и се налива с 
вода. Тази вода през цялото време остава... студена, сякаш е била в 
хладилник! В двора около бараката ни показаха какаово дърво – за пръв път 
виждах такова. Зърната на какаото узряват в нещо като круша. После се 
вадят, съхнат, изпичат се и се белят като фъстъците. След това се стриват в 
дървен съд, подобен на нашенско хаванче, какаото се степва, става на 
твърди кубчета, мазно. Стрива се с ренде на прах и като се прибави кафява 
захар се превръща в шоколад. Почерпиха ни по едно горещо какао, но за да 
се овкуси, му слагат захар, малко сол и канела. 

 

 
Плодовете на доминиканската земя 

 
Накрая дойде ред и на Мама Хуана. Нещо като диджестив, като 

технология прилича на нашия наложен пелин. В стъклена бутилка се слагат 
ситно нарязани парченца от различни растения – около 25 вида, които се 
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наричат „витамини”. Поливат се с вино, ром и мед. Тази настойка отлежава 
известно време и се хвърля. След това се слага само мед и висококачествен 
ром. Пие се в малка чашка, много е сладко. Предния ден, на тръгване от о. 
Саона, си купихме една бутилка с Мама Хуана, за 15 долара. Нямаше да се 
изкушим от това местно произведение (не си падаме по диджестива), ако 
не беше етикетът на бутилката – там бяха сложили... нашите две 
физиономии с Мария. Тази бутилка и до днес я пазим, наливаме през 
зимата вино и когато имаме гости, го поднасяме в нея. Ефектът е 
гарантиран! 

Следващият етап от пътешествието ни включваше конна езда. 
Трябваше да стигнем до високия над 50 метра водопад Салто Лимон на 
коне. С пикапите спряхме пред ранчо, където се намира и конната база. Тя 
разполага с десетки ездитни коне, мулета и катъри, с които туристите се 
придвижват до водопада. Когато пристигнахме, бяха останали само катъри. 
Което може би се оказа по-полезно, защото това са много издръжливи 
животни, а пътят до водопада минава през силно пресечен и разкалян 
терен. Всяко животно има своя водач, обикновено негър, който придружава 
ездача през целия път. На мен се падна за водач една чернокожа девойка 
на име Силвия. Имаше симпатично лице, изразителни очи и прекрасна 
усмивка, въпреки че й липсваше един от предните зъби. Търчеше подир 
животното, крепеше ме с ръце да не се изтърколя от катъра, когато слизаме 
надолу – много трудно се задържах на седлото по наклоните и все имах 
чувството, че ще изхвръкна, затова трябваше да стискам бедра към тялото 
на катъра и здраво да опъвам стремената. Ездата в едната посока е около 40 
минути. После продължихме пеш по една стръмна пътека към водопада, 
оградена с дървени перила. Силвия ме държеше за ръка и в зависимост от 
посоката на пътя я сменяше – ту лява, ту дясна, така че винаги да мога да се 
хвана за оградата. Една от туристките дори се шегуваше, че както сме 
сменяли позите, все едно сме изиграли по стръмната пътека танго. Това 
момиче, което върши неблагодарната работа на коняр, е попило 
манталитета на своята раса, формиран столетия наред още от времената на 
робството. Такива хора са много предани на господаря си и, ако той се 
окаже човек, за него са готови на всичко. Момичето наистина много се 
стара, придружителят на Мария също. Когато се върнахме в ранчото, им 
дадохме по 20 долара бакшиш. Обидно ми стана да гледам как хора, които 
са дошли с достатъчно натъпкани портфейли, подхвърляха на тези 
несретници по 1-2 долара за тежкия им труд, който се повтаря поне няколко 
пъти дневно! 
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От джипа – на кон 

 

 
Водачката ми Силвия 
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А що се отнася до водопада – нищо особено. Водата на всичко отгоре 
беше много мътна и нямаше как да се изкъпем, както ни уверяваше преди 
това нашият Робърт де Ниро. 

 

 
Водопадът Ел Лимон 

В ранчото ни бяха приготвили типичен доминикански обяд: варен бял 
ориз, червен боб на чорба, печено пиле, картофи. Много вкусна е смесицата 
от ориза и червения боб. Като се прибави задушено месо и малко 
зеленчуци, се получава популярното доминиканско ястие ла бандера. 
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Тук опитахме и два от най-известните доминикански коктейла – пиня 
колада и коко-локо. Пинята е сок от ананас и ром, пие се в издълбан 
отвътре ананас. Коко-локото пък е ром с кокосово мляко – пие се в 
издълбана черупка на кокосов орех. 

След обяда тръгнахме към градчето Самана, разположено край 
разкошен залив. На това място през януари и февруари си дават любовна 
среща гърбати китове. Тук се чифтосват тези огромни животни, които тежат 
по над 15-16 тона! За наше съжаление периодът на любовната им авантюра 
още не беше настъпил и нямахме възможност да наблюдаваме това 
уникално „представление”. 

От пристана моторна лодка ни отведе на живописния остров Бакарди. 
Стъпихме на райски плаж с белоснежен пясък, екзотични палми и скали, в 
които се разбиваха вълните. Времето се беше поизстудило, стана 4 часа 
следобед и с Мария се отказахме да се къпем. И без това в пикапа вятърът 
ни бе одухал и си мислех, че по-добре ще е да се подгрея в хотела с топъл 
душ и по-силна напитка. 

От Ел Портильо излетяхме около 17:30. Коментирахме със 
задоволство не само видяното през този ден, но и възможността да 
преживеем това приключение, сменяйки толкова превозни средства: 
самолет, джип, кон и лодка. Кацнахме в Пунта Кана по тъмно. Тогава се 
досетих, че още от първия полет сутринта с Мария не сме си включвали 
мобилните телефони. През това време са ни търсили децата. И понеже не 
им отговаряме, изпаднали в паника. Приехме това за своя грешка, но от 
друга страна ни стопли чувството, че някой мисли за нас и се вълнува, макар 
и на хиляди километри оттук, далеч зад океана. 

Единствената новина от вечерята, когато се събрахме всички българи 
в Ел Касабе, е, че изпихме и моята сливенска перла, и на Василка 
мускатовата гроздова. 
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Натурален коктейл 

 

 
На остров Бакарди 
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ПО ОБРАТНИЯ ПЪТ 
През цялата нощ валя силен тропически дъжд, а комарите ни 

налитаха през отворените врати като тежки бомбардировачи. Добре, че от 
София се бяхме въоръжили с някакво мазило, та можахме да дадем много 
малко жертви в неравната битка с тези нагли насекоми. 

Както на идване, така и на връщане си прекарахме няколко часа на 
летище Барахас в Мадрид, за да хванем отново закъсняващ самолет за 
София. Не бяхме получили добри новини от нашата столица: било много 
студено, минус 10 градуса, навалял е сняг, вихрела се виелица. А колко 
хубаво ни беше на топло! На нашите варненски приятели Жоро и Ева 
толкова им хареса на Карибите, че им се искаше да останат още една 
седмица. 

В боинга на България ер трябваше да изтърпим още едно неудобство: 
тесни и нагъчкани седалки, 3 часа полет без никакъв комфорт. Направо 
мъка! Слава богу, че все пак се прибрахме живи и здрави. И с категоричното 
заключение, че 5-6 дни за почивка на такова екзотично място въобще не са 
достатъчни. Ако някога решим да повторим – имаме едно на ум! 

 
Последни часове на доминиканска земя преди обратния път към България 
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КУБА – ПРЕДИ НЕИЗБЕЖНАТА ПРОМЯНА 
(Януари 2015 година) 

В края на 2014 година американският президент Барак Обама 
оповести намеренията на администрацията си да затопли 
дипломатическите отношения на САЩ с Куба. Включително с 
откриването на посолства на двете страни във Вашингтон и в Хавана. 
Това е само първата стъпка. Очаква се тя да бъде последвана от 
разхлабване на мъртвата хватка, наложена на кубинската икономика 
от половинвековното американско ембарго, дори пълното му премахване 
на по-късен етап. Което без съмнение ще бъде полезно за 
икономическите връзки между двете страни и тези на Куба с останалия 
свят. Включително и за развитието на туризма. 

 

 
Изглед към Хавана 

 
На тази новина кубинците не гледат еднозначно. Едни я свързват с 

надеждата, че най-после родината им ще излезе от капсулата, в която е 
затворена толкова години. Други пък с тревогата, че подновяването на 
контактите с Америка няма да им донесе нищо добро, че по-радикални 
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промени биха посегнали на социалните им придобивки и особено на най-
важните от тях – безплатното здравеопазване и образование. Така, 
както се случи след Голямата промяна в някои от бившите 
социалистически страни в Европа, главно в България. 

Съвсем доскоро над Куба витаеше затишие. През последните две 
десетилетия за тази страна сравнително рядко се отваряше дума, най-
вече ако дойде някаква новина за здравословното състояние на вече 
оттеглилия се от активната политика комунистически лидер Фидел 
Кастро. Но още след първите индикации за намеренията на 
американското правителство да поеме в друга насока отношенията си с 
Куба, стана ясно, че родината на Ел Команданте и Хосе Марти тепърва 
ще се променя – за добро или за зло, сега или след време. Ходът на 
историята няма кой да спре. Затова решихме с Мария да видим Куба сега, 
още докато не е разконсервирана. Такава, каквато я създадоха Кастро и 
компания преди повече от половин столетие. И каквато вероятно повече 
няма да бъде... 

 

 
Фидел Кастро, Ел Команданте – символ на цяла епоха  

в съвременната история на Куба 
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ОТ КОЛУМБ ДО КАСТРО 
През 1492 година Христофор Колумб стъпва на кубинска земя. Две 

десетилетия по-късно испанците окончателно завладяват острова, 
кръщавайки го с днешното му име, заимствано от местните индианци 
таино. Четири столетия бележат колониалната епоха в Куба под властта на 
испанската корона. Време, през което испанците оставят великолепните 
дворци, църкви и богати домове, на които днес се възхищават милиони 
туристи. Тогава са построени и защитните стени на крепостите Кастильо де 
ла Реал Фуерса, Кастильо дел Моро и Сан Карлос де ла Кабаня в Хавана, от 
чийто залив са се готвели да отплават през Атлантическия океан конвоите от 
натоварените с богатства испански галеони на път за Европа. Време, през 
което с кораби от Африка са докарвани хиляди чернокожи роби за работа 
на плантациите със захарна тръстика, които през ХVIII – XIX век превръщат 
Куба в един от най-големите производители на захар в света. Тогава се 
оформя и днешната 11-милионна етническа структура в страната, съставена 
от бели, мулати, чернокожи и много малък процент китайци. Захар, тютюн, 
кафе заместват липсата на злато и богатствата, които испанските 
конкистадори откриват и заграбват от древните цивилизации в Перу и 
Мексико. 

 
Крепостта Кастильо дел Моро 
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През втората половина на XVIII век англичаните завладяват Хавана, но 
само след година са принудени да отстъпят Куба на испанците, разменяйки 
я с Флорида. 

В края на XIX век след продължителни борби кубинците извоюват 
своята независимост от Испания. В битките за свобода загиват патриоти, 
които днес са обявени за национални герои: плантаторът Карлос де 
Сеспедес, поетът Хосе Марти и др. Освобождението от испанците е и 
резултат от активната намеса на САЩ, чиято последователна роля ту като 
окупатор, ту като поддръжник на диктаторските режими в Куба е осезаема 
от началото на миналия век до края на 1958 година. С навлизането на 
американците на кубинска земя собствениците на крупни компании от 
северната съседка на Куба изместват местните захарни барони, силно 
нараства делът на американските инвестиции в националната икономика. 
Включително и в развлекателната индустрия, където огромни печалби се 
акумулират от хазартните игри, проституцията и други незаконни дейности. 
Това е и времето на американските марионетки, сред които изпъква името 
на Фулхенцио Батиста, с два мандата като президент на страната. 

Историята на Куба се преобръща на 1 януари 1959 година. След 
неуспешната атака на казармата Монкада в Сантяго де Куба няколко години 
назад, партизанската война в горите на планината Сиера Маестра се 
увенчава с успех и под ръководството на Фидел Кастро и Ернесто Че Гевара 
в Куба се установява комунистическа власт. След завладяването на Хавана 
президентът Батиста избягва от страната, търсейки убежище най-напред в 
Доминикана. Следван от антуража си, бившият държавен глава не пропуска 
да отмъкне със себе си държавната хазна. Каква ирония на съдбата: само 6 
дни преди това Батиста и жена му откриват официално недалеч от 
крепостта Кабаня 18-метровата статуя на Исус Христос (Christ of Havana), 
издигната и нарочно обърната с лице към президентския дворец в 
кубинската столица. Да благославя и закриля диктатора! Но явно Господ е 
имал други намерения... 

Режимът на Кастро национализира икономиката на Куба, изгонвайки 
по този начин от страната американския бизнес и едрите местни 
предприемачи. По тази причина избухва Карибската криза (за нея ще 
говорим по-нататък), след която американците налагат икономическото 
ембарго над Куба, продължаващо и до днес. 
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18-метровата статуя на Исус Христос в Хавана 

 

 
Диктаторът Батиста и съпругата му откриват статуята на Исус, но 

грешно са си направили сметката 
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На няколко вълни хиляди кубинци емигрират в САЩ. Куба става част 
от световната социалистическа система и по-старото поколение добре 
помни как тази страна беше идеализирана като „остров на свободата”, 
„стожер на комунизма”, дишащ във врата на световния империализъм. 
Самият Фидел Кастро гостува няколко пъти в България по покана на нашия 
партиен и държавен вожд Тодор Живков. Носеха се всякакви легенди за Ел 
Команданте, дори че бил страхотен баскетболист. А хорските приказки 
разнасяха и слуховете за топлите му отношения с нашата естрадна певица 
Йорданка Христова. 

 

 
Куба – старо и ново 

 

 
Такива лозунги в защита на социализма има навсякъде в страната 
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След падането на Берлинската стена, рухването на бившия Съветски 
съюз и разпада на целия социалистически лагер в Европа, Куба изпада в 
икономическа безтегловност. От едната страна я притиска ембаргото на 
САЩ, от другата – безвъзвратната загуба на пазарите от времето на 
социализма. Промишленото производство понася тежки удари: 
циментовата промишленост е спаднала с една четвърт, стоманолеенето – с 
една трета от обичайните дотогава количества. Производството на торове е 
намаляло с една десета, а на захар, визитката на Куба, наполовина! Настават 
много трудни времена за кубинското население. Разказваха ни, че са 
липсвали елементарни продоволствени продукти, дори сапун. В периода 
между 1990 и 1994 година драстично намалява добива на зърно и върви 
слухът, че средният кубинец е отслабнал с цели 9 килограма! Ток е имало по 
7-8 часа на денонощие. За да оцелеят хората, Кастро е принуден да въведе 
купонна система, която е валидна и днес. На символични цени се осигурява 
най-необходимото за съществуването на едно домакинство. Символични са 
и количествата, които хората получават: 2 кг захар на месец, 250 г боб, 3, 5 
кг ориз, четвърт бутилка олио, половин пиле, 3 пакета кафе и т. н. В Хавана 
влязохме в един такъв купонен магазин, който ме върна към неприятните 
спомени от първите години на прехода у нас. Тогава също трябваше с 
купони да си набавяме елементарни неща. Символични са и заплатите, 
които кубинците получават в сегашната си социалистическа държава – 
средно 500 песос, равностойни на... 20 щатски долара! Пенсионерите пък 
взимат половината от тази сума! А за да си набавиш недостигащите 
продоволствени стоки, да не говорим за електроуреди, мебели или нещо 
подобно, трябват пари, защото цените са вече пазарни. А откъде? По-
големи заплати си докарвали лекарите, учителите, служителите в 
държавната администрация и правораздаването, командированите в 
чужбина и особено т. нар. художествено-творческа интелигенция: 
музиканти, певци, танцьори, артисти, които имат възможност по-често да 
напускат страната за концерти и други подобни прояви. 

Държавата е бедна. Това може да се види и в столицата – в стария 
град и крайните квартали, както и в провинцията. Виждаш тотална мизерия, 
едни ниски едноетажни като бунгала къщурки с грозни и овехтели фасади, 
които не помнят кога за последно са видели боя. На покривите им стърчат 
антени, каквито може би още се намират в някои от нашите обезлюдени 
северозападни села. Сигурно приемат само кубинската национална 
телевизия. Пътищата са осеяни с кръпки, става дума за централните, защото 
страничните от години не са помирисвали асфалт. 

 



 

 254

 
В този магазин се пазарува само с купони, но изборът съвсем не е голям 

 

 
Бедността е неизменен спътник на обикновения кубинец 
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Автопаркът извън столицата изобилства с коли от времето на бившия 
СССР: жигулита, лади, камиони ГАЗ, често се срещат и дребните полски 
фиатчета – все познати картинки и от времето на социализма у нас. Хавана 
пък е истински музей на открито за стари американски коли, произведени 
преди... 1959 година! Никъде другаде по света не можеш да видиш на едно 
място такива автомобилни динозаври от 50-те години на миналия век като 
шевролети, кадилаци, доджове, понтиаци, дори и прословутия модел 
Едсел, спрян от производство заради... безсрамното си лого. Тези 
автомобили имат късмета да се подвизават след толкова години в Куба 
заради забраната за внос на коли, произведени след 1959-та, въведена от 
режима на Кастро. Въпреки че напоследък все по-често са започнали да се 
появяват нови автомобили – повечето таксиджии например карат хюндаи, 
за трафик като в големите европейски градове, дори в София, е немислимо 
да се говори. Интернетът пък е пълна скръб – в това отношение Куба е една 
от най-изостаналите страни в света! 

 

 
Американски динозаври от 50-те години на миналия век 

 
Логичен е въпросът: от какво тогава живее „островът на свободата”? 

Ами изнася пури, ром, кафе, малко захар и особено специалисти в областта 
на медицината срещу договори със съседни или други страни. Те плащат на 
Куба за тази услуга, башка заплатите на самите специалисти. Само в 
Бразилия работят над 6000 кубински медици. Срещу вноса на лекари пък 
Венецуела захранва Куба с нефт на много изгодни цени. 
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Славата на кубинските доктори е всеизвестна – островната страна е 
постигнала качество на здравеопазването на нивото му в САЩ и най-
развитите европейски страни! И на всичко отгоре за населението то е 
безплатно! Неслучайно Куба отчита изключително ниска смъртност сред 
децата – 5 на 1000, а средната продължителност на живота е достигнала 80 
години при жените и 78 при мъжете. Във фармацията и биотехнологиите 
кубинците имат постижения на световно равнище. Изработват се и се 
изнасят ценни медикаменти за борба с рака, витилигото, псориазиса и пр. В 
Хавана има санаториум за лечение на деца от Чернобил. Наскоро 
световните информационни агенции съобщиха, че Куба е лицензирала 
ваксина срещу рака на белия дроб – заболяване, което поради масовото 
пушене на пури е четвърти по масовост причинител на смърт в страната. 
Ваксината, чиито първи тестове са обещаващи по отношение удължаването 
на живота на болните, е предоставена за клинично изследване в САЩ. 
Съобщава се, че ваксината е много евтина, струва... 1 долар и в Куба се 
инжектира безплатно. Стигне ли се до внос в САЩ, това ще я направи 
достъпна за болните от целия свят, но едва ли цената й ще остане същата. 
Бизнесът си е бизнес... Куба е и първата страна в света, която благодарение 
на дългогодишна превенция, изследвания и разработка на лекарства е 
елиминирала предаването на СПИН от майка на дете! А всяка година в света 
близо 1, 4 милиона жени, заразени със СПИН, забременяват... 

Много парични преводи влизат в страната от кубинските имигранти в 
САЩ и други страни. Само в Маями броят на изселилите се през годините 
кубинци надхвърля милион! Прогнозира се, че с развитието на 
дипломатическите отношения със САЩ лимитът на тези преводи ще се 
вдигне с цели 150%! 

Куба притежава едни от най-големите залежи от никел в света. След 
въвеждането на ембаргото от САЩ Япония става страната, която изкупува 
никела от Куба за производството на автомобилите Тойота. Като 
наказателна мярка американците забраняват вноса на тези коли в САЩ! 

Туризмът е другото важно перо за издръжката на държавата. За него 
ще отделя специално внимание малко по-нататък, разказвайки за елитния 
курорт Варадеро. Кубинското правителство е узряло да развива този 
отрасъл отново след многолетната пауза, наложена от Кастро поради 
опасенията от възпроизводството на американския модел с казината, 
проституцията, наркотрафика. Куба се връща към туризма едва преди 20 
години! А що се отнася до проституцията, например, нима и сега не 
съществува в Куба? Казват ни, че се преследва от закона, но и в хотелите, и в 
баровете, и на улицата можеш да видиш по всяко време грациозна девойка 
от всякакъв цвят да се води под ръка с бледолик чичко-паричко! 
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Бизнес в Куба е все още мътно понятие. Държавата контролира 90% от 
икономиката. Нейна собственост е обработваемата земя. Тя стимулира 
чуждестранните инвестиции, включително и с намаляване на данъците, но 
държи безусловно контролния пакет от акциите в смесените с нея 
предприятия. Чуждестранните инвеститори нямат право да купуват каквото 
и да е недвижимо имущество в страната. Десетилетия наред този народ е 
възпитаван от комунистическата партия така, както възпитаваха нас 
верноподаниците на съветската империя. И сега тук-таме може да се видят 
лозунги от рода на Socialismo o muerte! (Социализъм или смърт!). След 
идването си на власт през 2008 година новият държавен глава Раул Кастро 
предприема реформи, с които е започнало леко отхлабване на примката от 
тврърдолинейния период на социализма в страната. Малката пазарна 
икономика, ако мога така да се изразя, прави първите си стъпки с 
отварянето на десетки ресторанти, барове, кафенета, салони за красота, 
занаятчийски работилници, с възможността да се наемат таксита и пр. 

 

 
Въпреки трудностите, частният бизнес успява да пробива – в новите 

ресторанти, бирарии, козметични салони… 
По време на визитата си в Куба през 2016 година, американският 

президент Барак Обама вечеря със семейството си именно в такъв частен 
ресторант в старата Хавана – „Сан Кристобал”, известен с превъзходната си 
национална кухня. Така освен символичните заплати кубинците могат да си 
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докарват и допълнителни постъпления в семейния бюджет, работейки и на 
друго място. След десетилетия на колективно индустриално земеделие 
държавата най-после се решава да децентрализира селското стопанство и 
на местните фермери е предоставена възможност сами да си обработват 
земята, да инвестират в нея. Държавата обаче запазва монопола си в 
изкупуването на продукцията – например в тютюневото производство това 
важи на 100%. На кубинците вече е разрешено да обменят чужда валута, 
макар и само в държавните чейнч бюра CADECA, да купуват жилища, да 
пътуват по-свободно в чужбина – който може да си позволи това, да имат 
сметки в американски банки, да ги наемат американски компании на работа 
по процедурата и за другите чужденци. И най-после да почиват по 
плажовете на... собствената си страна! 

Промяна има дори в отношението на новите поколения, родени след 
1980 година, към наследството от времето на бившия Съветски съюз. 
Докато преди повече от четвърт век някои от праволинейните кубинци са 
кръщавали децата си с руски имена, днес махалото се е прехвърлило от 
другата страна – на мода излизат английските имена. Първият таксиджия, с 
който се разкарвахме из Хавана, се казваше Уилямс! Що се отнася до 
чуждите езици, в училище вече се учи английски. През цялото ни 
пребиваване в Куба не срещнахме човек, който да не знае поне малко 
английски език. 

Всичко това показва, че кубинската страна постепенно се отваря, но не 
означава, че установената еднопартийна система и ръководната роля на 
комунистическата партия подлежат на съмнение. Поне на този етап. 
Показателен в това отношение е и фактът, че кубинският държавен лидер 
Раул Кастро не дойде на летището в Хавана да посрещне пристигащият през 
март 2016 година на визита в страната негов американски колега, 
президентът на САЩ Барак Обама. Според някои анализатори това е явен 
знак за предпазливост на кубинската страна и твърда позиция кой дърпа 
конците на нейната политика. Съдейки от впечатленията, които събрахме 
миналата есен след едно пътуване във Виетнам, намираме доста общи 
черти на кубинската държава с тази азиатска страна. Нищо чудно и тук, на 
Карибите, да се заформят процесите, чието начало дойде също от изток – 
моделът на Китай... 
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РАЗХОДКА С ШЕВРОЛЕТ НА... 62 ГОДИНИ 
Столицата на Куба е основана през 1519 година. На Площада на 

оръжията (Plaza de armes) има една църква, в двора на която се извисява 
огромно дърво. Точно под него е извършена първата литургия по повод 
основаването на града. Всяка година тук се провеждат възпоменателни 
тържества и църковна служба, идват много местни посетители и чужденци. 

Градът е разположен около дълбоко вдаден в сушата залив. Той е бил 
естествена защита и през XVI – XVIII век нещо като сборен пункт на конвоите 
от търговски кораби, преди да отплават натоварени със стока за 
европейския континент. Тези конвои били единствения начин корабите да 
оцелеят от пиратските нападения по опасния път до Европа. Тъй като Хавана 
често била обект на атаки по море, през този период са изградени и 
споменатите вече няколко отбранителни крепости. Легендата разказва, че 
преди да бъде построена цитаделата Сантяго де ла Кабаня, имало на нейно 
място хълм, през който англичаните превземат Хавана. Испанският крал бил 
люто разгневен от допуснатата пробойна в отбраната на града. И когато 
година по-късно англичаните все пак били изгонени от Куба, кралят 
наредил да се вдигне тази крепост, но така, че да я вижда дори от... 
Мадрид! 

 

 
Този красив ветеран – шевролет, е на цели 62 години 

Днес край крепостните стени са струпани тежки оръдия и гюлета от 
онова далечно време. От тази част на Хавана, наречена Военно-крепостния 
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парк, се вижда като на длан целия град с историческия му център, обявен 
през 1982 година за обект на ЮНЕСКО. 

Обиколката на Хавана решихме да направим с някой от старите 
американски автомобили. Те си остават голяма атракция за града, пък и ни 
беше любопитно да се повозим на такъв ветеран. Случи се шевролет в 
приятен цвят меланж, добре запазен, с кожени седалки, тип кабриолет, на 
възраст... 62 години! Мой набор отвсякъде! 

Преди да потеглим обаче, трябваше да уредим една важна 
формалност. След полета от Париж за Хавана се случих сред десетината 
„маркототевци”, които не си получиха багажа след пристигането ни на 
летището в Куба. С жена ми бяхме много доволни от сервиза на Ер Франс, 
но накрая, както се казва, французите оцапаха метеното. Погаждат ми такъв 
номер за втори път, след едно пътуване до Мароко. Трябваше три дни да 
стоя без багажа си, да си купувам дрехи и тоалетни принадлежности, докато 
накрая разбера, че куфарът ми е пристигнал с друг полет, но си стои на 
летището и никой нито ми се обажда, нито ми го доставя в хотела, каквото 
задължение се пада на превозвача. Добре, че кубинската ни екскурзоводка 
Гладис Кристина, която ни развеждаше из Хавана, ни помогна в разправията 
с летищните власти и се разбрахме след обиколката на града да „прескоча” 
до аерогарата с такси, за да си прибера багажа. Това ни костваше загуба на 
половин час от договореното време за разходката с шевролета, защото 
шофьорът му си имал след това друг ангажимент. 

Повечето стари американски коли само изглеждат толкова вехти. 
Почти всички, които работят с туристи, са със сменени чаркове и се движат 
много прилично. Нашият шевролет беше точно такъв: вдига скорост до 120 
км/час, не хлопа, не вони на бензин, но си лапа около 15-20 литра гориво на 
сто. Ще призная, че беше голям кеф да кръстосваме с такава кола 
кубинската столица. 

Движим се по Чинка авенида, т. е. Пето авеню – широк булевард, 
който е трудно да се асоциира със съименника му в Ню Йорк. В този район 
на аристократичния квартал Мирамар няма луксозни бутици, но пък се 
редуват разкошни и сравнително добре поддържани колониални сгради. 
Някога те са били домове на богати кубинци и американски предприемачи, 
но след Революцията и бягството на стопаните им в чужбина са се 
превърнали предимно в резиденции на посолства и чужди компании. 
Казват ни, че тук не е препоръчително да се спира с кола, дори да се 
разхождаш пеш. На прекрасната колониална архитектура контрастира 
високата и неугледна сграда на руското посолство, изградена в познатия ни 
социалистически монументален стил. 
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Такива архитектурни красоти са много  
по Чинка авенида (Пето авеню) в Хавана 

 

 
В контраст със сградата на руското посолство 

Преминаваме край великолепната арка на хаванския гробищен парк 
„Христофор Колумб”, включен в списъка на ЮНЕСКО за световно културно 
наследство, където са погребани видни личности в кубинската история. На 
върха на арката стои надпис „Почивайте в мир”. 
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Националното гробище 

 

 
Площадът на Революцията с паметника на Хосе Марти 

Първата ни фотопауза е на Площада на Революцията – илюстрация на 
типичната за социализма мегаломания. Тук се намира и най-високата точка 
на града – 138 м над морското равнище. В средата на площада се издига 
130-метров бетонен монумент, пред който е статуята на кубинския 
национален герой Хосе Марти. Наоколо са подредени културни и 
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правителствени здания: Националният театър, Министерството на 
отбраната, Министерството на вътрешните работи, на чиято фасада виси 
огромен по размерите си лик на Че Гевара, Министерството на 
комуникациите – с образа на друга историческа личност – Камило 
Сиенфуегос, революционер и съратник на Кастро. 

 

 
Кубинското МВР с огромния лик на Че Гевара 

 
Култовият булевард „Малекон” 

С шевролета продължаваме край хотел „Хабана Либре”, бивш Хилтън, 
където след битката за столицата са били приютени за известно време 
бойците на Кастро. 

Стигаме до едно от популярните кръстовища в града – L/Rampa. L 
представлява широка улица, която се насочва към въпросното кръстовище 
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покрай Ректората на Хаванския университет, пред входа на който се издига 
статуята на... мулатката Алма Матер. Тя пресича другата улица, 23-та, която 
кубинците наричат Рампа, защото е под наклон и така се спуска чак до 
култовия крайбрежен булевард „Малекон”. През този ден булевардът, 
дълъг почти 6 километра, беше затворен за движение на автомобили и хора 
заради големите вълни от морето, които мощно заливаха тротоарите и 
пътното платно. Жалко, че природата ни попречи да се полюбуваме на 
„Малекон” – обикновено край вълнолома, който опира до тротоара на 
булеварда, се разхождат влюбени двойки, разнасят се мелодични трели от 
китарите на улични музиканти, затова и гостите на града не пропускат да 
отделят време за разходка из него. Край този булевард израстват и новите 
жилищни блокове на Хавана, тук се намира и сградата на възстановеното 
посолство на САЩ. 

 

 
Хаванският топхотел Насионал, построен от американците през 1930 г. 

Намираме се в престижния квартал Ведадо и по-точно пред 
историческата сграда на хотел „Насионал”. Този хотел е построен от 
американците през 1930 година. Още като влезеш те грабва архитектурното 
оформление в мавритански стил. Но тук не това е най-важното – историята 
бълва отвсякъде. 
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Хотел Насионал често е събирал босовете на мафията 

 

 
Хотелът е бил посещаван от ред знаменитости 

През 1946 година тук се е провел последният конгрес на... чикагската 
мафия. Сред присъствалите босове са били гангстери от най-високо ниво 
като Лъки Лучано, Мейр Лански, Ал Капоне и др. Щатските мафиоти имали 
обичая да се събират по важни дела в Куба и специално в този хотел. Както 
доскоро това правеха знаковите фигури от родния ни ъндърграунд в един от 
най-луксозните хотели в Солун. Този конгрес без съмнение се е провел с 
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благословията на тогавашния кубински президент Батиста, за когото казват, 
че е взимал от мафиотите достатъчно, за да не им пречи на бизнеса. Когато 
Батиста забягва от Куба, с него изчезва и Лъки Лучано. Мафиотите опитали 
да продължат „традицията” за чадър от властта и при Кастро, но Ел 
Команданте ги отсвирил. 

През цялото му съществуване този хотел се посещава от най-различни 
по ранг и професии знаменитости: премиери и президенти (например 
Чърчил, Путин), артисти и музиканти – от Франк Синатра и Наткин Кол до 
Леонардо ди Каприо и Ава Гарднър... Гост на хотела е бил и първият в света 
космонавт Юрий Гагарин. На стените на хотела, в Залата на историята, са 
изложени колажи със снимки на световноизвестните гости, посетили хотела, 
като те са подредени по десетилетия: 30-те години на миналия век, 40-те, 
50-те и т. н., до днес. 

Хотел „Насионал” е разположен на брега на Мексиканския залив. Има 
пряк изглед както към морето, така и към крайбрежния булевард Малекон 
и крепостта Кастильо дел Моро с морския й фар. В парка на хотела могат да 
се видят оръдия, едно от които сигурно е два пъти колкото популярната от 
Втората световна война немска гаубица „Дебелата Берта”. Най-интересен е 
лабиринтът от тунели и траншеи, останали и добре запазени от времето на 
Карибската криза. Има и добре подредена експозиция с карти и снимки, 
която ни връща към съдбоносните събития през 1962 година, когато 
човечеството е било на косъм от ядрен конфликт между двете свръхсили – 
бившия СССР и САЩ. 

За Карибската криза е писано достатъчно много. Но намирайки се 
пред окопите, на място, свързано с това драматично събитие, се изкушавам 
да го припомня накратко. Всъщност, всичко започва след като кубинското 
държавно ръководство извършва през 1960 година национализацията на 
частните предприятия в страната, засягайки силно американските 
компании, установили се от десетилетия в Куба. 
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Карибската криза – част от мрежата  

траншеи в парка на хотел Насионал 
 

 
Оръдието, което слага в джоба си  

гаубицата от Втората световна война „Дебелата Берта” 
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На практика тази стъпка на Кастро и неговите сподвижници слага 
кръст на американския бизнес в Куба. Разгневени, янките спират вноса на 
захар от островната страна и износа на нефт за нея. Но както се казва – един 
като стане от стола, друг се намества на него. Руснаците поемат тези 
ангажименти и това още повече вдига адреналина на Белия дом. През 1961 
година американците изпращат 1400 въоръжени до зъби кубински 
емигранти в Залива на прасетата (Плая Хирон) да свалят Кастро от власт. 
Метежниците претърпяват пълно поражение. Тогава администрацията на 
Кенеди взема решение чрез мащабна военна интервенция да се разправи с 
режима на Кастро. Американската флота подлага на блокада кубанската 
страна, но среща неочакван противник в лицето на изпратените от СССР 
бойни кораби с ядрени ракети. В траншеите и в тунелите сред парка на 
хотел „Насионал” са били разположени военни подразделения на 
кубинската и съветската армия, пряко насочени към установилите се в 
Мексиканския залив кораби на американската флота. Слава богу, че 
ръководителите на двете свръхдържави Никита Хрушчов и Джон Кенеди 
постигат примирие и ядреният арсенал на двете страни се оттегля от залива. 
Така планетата е спасена от надвисналата Трета световна война. 

С посещението на „Насионал” времето ни за разходка с шевролета – 
ветеран изтече и трябваше по друг начин да се придвижим до Стария град – 
Havana Vieja. Освен стари американски коли и „конвенционални” таксита, 
Хавана предлага и други възможности за придвижване из града: жълтият 
таксиметров цвят носят и едни закръглени като топка триколки, носещи 
името „Коко”. Нещо като познатите от азиатските страни возила тук тук. 
Срещу 5 долара водачът ни отведе в Стара Хавана, право пред входа на 
Музея на рома с названието „Хавана клуб”. 

 
Из музейната експозиция, посветена на Карибската криза 
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ЙОХОХО И БУТИЛКА РОМ 
Навярно си спомняте този рефрен от знаменития приключенски 

роман „Островът на съкровищата”. За пиратите няма да отварям дума, но 
съм сигурен, че бъчви с ром от Куба сто на сто са се търкаляли из палубата 
на някой разбойнически кораб след успешен абордаж на тежко натоварен 
испански галеон. 

Кубинският ром с марката „Хавана клуб” е добре познат и в България. 
Той е емблема на Куба и неин дълголетен посланик в чужбина. 
Експозицията в хаванския Музей на рома проследява историята и 
технологията за производство на тази напитка, прославила Куба по целия 
свят. 

 
Марката „Хавана клуб” разнася славата на кубинския ром по света. Неин 

символ е Хералдия и тя стои на герба й 
Захарната тръстика, от която всъщност се произвежда ромът, влиза в 

Куба от Индия. Испанците залагат на нея, след като не намират на острова 
злато. Още повече, че плодородната почва и благоприятният климат дават 
именно тук по-високи добиви, отколкото в Индия. През XVIII – XIX век в Куба 
захарното производство преживява истински бум. Робите, докарани от 
Африка за работа на захарната тръстика, били подложени на убийствена 
експлоатация. В музея има рисунки, които показват какви жестоки 
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наказания белите плантатори са налагали на чернокожите роби, когато не 
работят в желаното темпо и особено, недай Боже, да опитат бягство. 

 

 
Африканските роби, работещи на захарната тръстика при нечовешки 

условия, са откривателите на рома 
 

 
Старинни уреди за производство на кубинския ром 
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Тъкмо африканските роби обаче може да се смятат за... откриватели 
на рома. Собствениците на плантациите забелязали, че робите добиват от 
меласата алкохолна течност, нещо като първак, с приятен вкус. 
Впоследствие оттук се развива технологията за преработка на остатъчните 
продукти от захарната тръстика – меласа и захарен сироп, чрез 
ферментация, дестилация и отлежаване на получения ром в дъбови бъчви. 

Тази технология подробно е представена в музея на Хавана клуб. От 
първите примитивни уреди до макет на захарна фабрика с всички 
прилежащи й помещения: халета, складове, дори ж. п. гара и малка влакова 
композиция, теглена от парен локомотив. Разбира се размерите на тази 
фабрика и транспорта й са миниатюрни, като детска игра, не липсват и 
църквата, жилищата на плантаторите и бараките на робите. Между другото, 
отваряйки дума за ж. п. транспорта, Куба е първата страна в Америка, която 
още през 1834 година използва композиции с парен локомотив. Такива 
машини може да се видят и днес на разни места из провинцията като 
музейни експонати, дори сред нивите със захарна тръстика. 

Ромът отлежава в бъчви от американски дъб различно време: 3, 5, 7, 
10, 15 и повече години. Има нюанси в цвета му, като по-тъмния се постига с 
добавка на карамел. Гладис обяснява, че най-търсен е ромът на 5 и 7 
години. 

 

 
Ромът отлежава различно време в дъбови бъчви 
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Показани са рецептите на най-известните коктейли с ром. За „Хавана 
клуб” се смята, че се произвежда от тръстика, която дава най-хубавата 
меласа, наричана mieles (мед). Оттук нататък главна роля играе 
майсторството на специалиста, който прави селекцията на суровината и се 
грижи за отлежаването на продукта. Такива майстори в Куба носят името 
ронеро. Комбиниран в коктейл – дайкири, мохито или друг, „Хавана клуб” 
не променя аромата и свежия си вкус. Всички етикети на този ром носят 
символа на Хавана – статуятa Хиралдилия. Тя е създадена от Херонимо 
Пинсон под влиянието на прочутата кула Хиралда в испанския град Севиля. 

 

 
С „Хавана клуб” се правят едни от най-хубавите кубински коктейли 
 
Накрая, както си му е редът, попадаме в залата за дегустация, където 

може да си купиш „Хавана клуб” в бутилка от всякакъв калибър, 
включително от 350 мл, каквато например в България не се намира. Още 
при влизането ни в музея ни предложиха да сръбнем по едно мохито в бара 
на първия етаж, а на излизане тук вече се вихреше истински купон с 
участието на класически кубински оркестър и туристи, решили да допълнят 
мохитото с гореща салса. Такива музикални групи може да срещнеш на 
всяко кьоше: и в баровете, и в ресторантите, по улиците и площадите на 
Хавана. А самата музика е симбиоза между струнните инструменти, 
характерни за испанската музикална традиция (главно китарата) и ударните 
инструменти на африканците. Гладис казва, че след откриването на рома, 
чернокожите роби имат и още един принос за кубинската култура – ритъма 
на местната музика. В един кубински оркестър е обичайно да видите 
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музиканти с китара, цигулка, контрабас, тромпет и такива, които с ударните 
инструменти придават африканската „жилка” – високите конусовидни 
барабани конга; батата, наподобяваща пясъчен часовник – един от често 
срещаните сувенири в Куба; напълнените със зърна маракас и др. Все от 
арсенала на перкусионистите. 

Тази характерна за Куба музика носи названието „Сон (звук) кубано”. 
Това е основата, на която се градят салсата, радваща се на изключителна 
популярност в Куба, румбата, самбата, болерото, мамбото, ча-ча. Танци, 
които след телевизионните риалити шоута и ние, българите, вече 
познаваме. 

Като стана дума за танците, самите музиканти участват в тях. 
Например в бара на Музея на рома певицата не спираше да движи 
ритмично краката си. Четох някъде, че в Куба „музиката и танцът не само 
вървят ръка за ръка, кубинската музика се чувства с... краката”. Няма да 
забравя една млада двойка, която танцуваше докато обядвахме в 
заведение в стария град. Грациозна бяла дама и нейният чернокож, но 
невероятно гъвкав партньор сътвориха възхитителен танц, който буквално 
наподобяваше балет от най-висока класа. 

В България се върнахме с няколко диска „сон кубано”. Голямо 
удоволствие е да слушаш тази музика. Наслаждавахме й се и всеки ден в 
Куба! 

 
“Сон кубано” – в музея на рома 
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В НЕДЕЛЯ ИЗ СТАРАТА ХАВАНА 
Градоустройството на старата Хавана има една характерна особеност: 

градът е „парцелиран” на малки площади, заобиколени от църкви и 
представителни колониални сгради – дворци, резиденции, богаташки 
домове, до и от които водят тесни улици с класическата за периода XVIII – 
XIX век архитектура. Това е епохата на голямата захарна индустрия, на 
захарните барони и аристократите, които са инвестирали в това 
строителство. Запазено, слава Богу, и от социалистическата държава като 
национално богатство. 

Днес е неделя и попадаме на истинско гъмжило от хора на площад Св. 
Франциск, където се намира и едноименния манастир със статуята на 
светеца. Тук стоят подредени като войници шарените фигури на 120 
изкуствени мечета в естествен ръст, всяко от които представя дадена страна 
от различни континенти. Това е международна инициатива под мотото 
„Изкуство на толерантността”, символ на бъдещия мирен свят, чието начало 
е през 2004 година в Берлин. Оттогава са осъществени 28 експозиции в 
градове от пет континента. Включително през 2011 година и в нашата 
столица София. Намерихме „българския” мечок – нашарен в черно и бяло, 
пред който за наш късмет се беше изкиприл един около 3-годишен 
кубински малчуган. Позира ни за снимка със самочувствието на кинозвезда! 
Върху гърдите на мечето бяха изписани стихове от бележития ни поет 
Димчо Дебелянов: 

„Помниш ли, помниш ли тихия двор, 
шепот и смях в белоцветните вишни?  
Ах, не пробуждайте светлия хор. 
хорът на ангели в дните предишни. 
Аз съм заключеник в мрачен затвор, 
жалби далечни и спомени лишни. 
Сън е бил, сън е бил тихият двор, 
сън са били белоцветните вишни.” 
На площада се вдига шум до Бога. Тук са неизменните старци – 

музиканти, които много ревниво следят дали някой ги снима и след това 
слага нещо в шапката на тротоара. Ако се ослушваш, ще те догонят, празно 
няма. Толкова напористи за бакшиш са и чернокожите артисти, кацнали на 
кокили, които бродят сред тълпата, следвани от рояк дечурлига. 
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Този малчуган е талисманът на изкуственото  

българско мече – един от символите на бъдещия мирен свят 
 

 
Улични артисти на площад Свети Франциск 

Неделният ден сякаш е изкарал по улиците цялото население на 
двумилионната Хавана. Бели, чернокожи, мулати – излезли са от домовете 
си поне за малко да оставят настрани грижата си за насъщния. Да се 



 

 276

срещнат с приятели, да пийнат по едно мохито, да позяпат някой уличен 
артист или просто да се разходят из своя магнетичен град, смесвайки се с 
тълпите чуждестранни туристи. В такива моменти, когато пред 
фотообектива ти излизат всякакви образи, жена ми Мария е направо в 
стихията си. Снимките й отразяват целия хомосапиенс колорит на Хавана, в 
който различният цвят на кожата няма никакво значение. Тази страна не 
познава гетото, етносите в Куба живеят равноправно. 

Plaza Vieja – Старият площад, е следващата ни спирка в Стара Хавана. 
В центъра на площада се мъдри странна скулптура – гола жена е яхнала... 
петел. Ексцентрично на фона на строгата колониална среда, излъчвана от 
околните сгради. Тук са се появили и първите частни ресторанти, има и 
малка пивоварна с бирария, на чийто масички, изнесени направо на 
площада, виждаме и доста приятели на пенливата течност. 

 

 
Ексцентрична скулптура на Стария площад в Хавана 

 
Много от някогашните колониални домове на богати испанци са 

превърнати в хотели или луксозни резиденции за чуждестранни гости с 
пари. Запазен е техния автентичен колорит – с дълбоки веранди и вътрешни 
дворове, превърнати в цветни градини. Влизаме в един такъв хотел. Отвън 
на фасадата е поставена табела: Hostel del Habano (Tonde de Vilanueva. 
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Гладис пояснява, че това е някогашен дом на испански граф. Вътрешният 
двор, където е разположено малко кафене, е потънал в зеленина: екзотични 
растения с огромни листа стигат чак до стаите на втория етаж, а самите 
спални помещения изпъкват с красивите си цветни стъклени витражи. 

Вече сме на Площада на оръжията. Появил се е на картата на Хавана 
през XVI век. Бил място за военни паради и обучение. През първата 
половина на XIX век се превръща в място за срещи на висшето общество. В 
центъра на площада се издига паметникът на плантатора Карлос Сеспедес, 
наричан Бащата на родината, водач на първото голямо въстание на 
кубинците срещу испанската власт през 1868 година. На този площад се 
намира единствената в страната дървена улица. Постлана е с дървени 
плочи, за да убива тропота на каретите и конските копита и така да пази 
спокойствието на някоя чувствителна графиня. На тази улица са и 
хаванските букинисти, които предлагат разнообразна литература: класика, 
антики, световни майстори на словото, исторически четива, естествено и 
биографията на Че Гевара. А срещу сергиите с книги се издига бившият 
дворец на генералите – капитани, превърнат днес в музей за историята на 
града. Генералите-капитани всъщност са губернаторите, които управлявали 
колониите на Испания. Дървената улица носи името на един от тях – Такон. 
Във вътрешния двор на двореца е паметникът на Христофор Колумб, на 
външните тераси са подредени старинни оръдия. Гладис посочва, че в 
двореца има специална зала на правителството с три трона, на които седяли 
генерал-капитанът, местният епископ и... , третият трон бил празен, защото 
е отреден за краля. Този трон е на специално съхранение и единственият 
монарх, позволил си да дойде в Куба през 1991 година и да „инспектира” 
как кубинците се грижат за тази антика, е бившият испански крал Хуан 
Карлос. 

На Площада на оръжията има и други атрактивни кандидати за 
снимки с туристите. Това са чернокожи дами, накипрени в традиционното 
градско женско облекло от колониалната епоха. Разхождат се по тройки с 
кошнички цветя в ръка, с подкупваща усмивка, която кара кавалерите от 
чужбина да приемат поканата им за снимка за спомен. 
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Турист се пазари за снимка с тези накипрени дами 

 

 
Улични музиканти – постоянното присъствие  
на площада пред катедралата Сан Кристобал 

Най-фотографираният хавански площад без съмнение е пред 
катедралния храм Сан Кристобал. Тази внушителна католическа църква е 
построена през XVIII век, в бароков стил. Отличителна черта на 
архитектурата й е асиметричната конструкция на двете й странични кули – 
едната е по-широка от другата. 
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Площадът с асиметричната катедрала Сан Кристобал 

 

 
Хаванското „стъргало” – прочутата улица „Обиспо” 
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Вътре има орган и хор от 30 човека. Всяка вечер от 20:00 има служба и 

катедралата е отворена за всички. Тя е обърната към широк павиран 
площад, заобиколен от разкошни колониални здания, превърнати днес в 
музеи. Тук например се намира Центърът за съвременно изкуство 
„Вилфредо Лам”, бивша резиденция на испанския граф Пенялвер, където 
ежегодно се провежда хаванското биенале с участието на художници от цял 
свят. Сред „постоянното присъствие” на площада са четирима улични 
музиканти, прехвърлили отдавна средната възраст, и бронзовата статуя на 
един от най-известните в Куба изпълнители на танца фламенко – Антонио 
Гадес. 

От катедралния площад поемаме по известната търговска улица 
„Обиспо”, осеяна с магазини, барове, ресторанти, сладоледаджийници, в 
които се предлага и най-хубавия кубински сладолед „Копелия”, сергии на 
улични продавачи на кокосови орехи и всякакви лакомства, чейнч бюро 
CADECA, има и туристически информационен център. По тази тясна улица не 
можеш да се разминеш от хора, май това си е нещо като „стъргалото” на 
Хавана. Мисля си, че ако някой ти трябва и не го намираш на някой от 
хаванските площади, потърси го тук. Гаранцията да го откриеш е много по-
голяма. 

„Обиспо” е сравнително дълга улица и привършва пред прочутия бар 
Флоридита. На това място е и бившият универсален магазин Manzana 
(Ябълката), който скоро ще се превърне в луксозен хотел със същото име. 
Няколко чуждестранни фирми, една от които бразилска, са се заели със 
строителството, като ще запазят външната колониална фасада на магазина. 
Оказва се, че тук е и границата между Стара Хавана от колониалната епоха и 
нейното „капиталистическо” продължение, оформено след абдикацията на 
испанците от Куба. Тази нова част на града започва от площада с поредния 
паметник на Хосе Марти. Тук се намира и хаванският „спийкърс корнър”, 
където местните запалянковци изливат обилно адреналина си в спорове за 
минали и бъдещи спортни игри. Оттук само на крачки са Националният 
театър за опера и балет, известен като Гранд театър на Хавана, и един от 
символите на кубинската столица и въобще на Куба – Капитолия. Преди да 
стигнат до тях, туристите задължително спират пред кохортата от чинно 
строени стари американски коли. Това е нещо като пиаца, от която се 
наемат ветераните за обиколка на Хавана. 
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Площадът на оръжията с… дървените павета и сергиите на букинистите 

 

 
Хаванският Капитолий 
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Гранд театърът в Хавана е един от най-старите театри в Америка. 
Открит е през 1837 година. На неговата сцена са се подвизавали велики 
артисти: певецът Енрико Карузо, танцьорката Ана Павлова и др. Капацитетът 
на главната зала е 1500 места. Сега тук се помещават Националният балет 
на Куба, създаден през 1948 година, и фламенко ансамбълът на Хавана. В 
момента театърът е в ремонт. 

На реконструкция е подложен и Капитолия. Хем носи името, хем е 
одрал кожата на американския конгрес във Вашингтон. Сградата, висока до 
купола й 95 метра, е строена пет години – от 1927 до 1931. Открита е от 
тогавашния кубински президент Херардо Мачадо. Върху проекта са 
работили шестима архитекти – американци и французи. От 1931 до 1959 
година сградата на Капитолия е приютявала кубинския парламент. След 
Революцията престава да служи за парламентарни цели и е превърната в 
седалище на Министерството на науката и технологиите и на Националната 
библиотека. След ремонта в нея ще се нанесе кубинското правителство. 
Сградата обаче ще продължи да бъде отворена за посещения от жителите и 
гостите на града. Интересно е, че тук се намира нулевият километър на Куба 
и от него се изчисляват разстоянията до различните дестинации в страната. 

Ремонт предстои и на колониалните сгради срещу Капитолия. Едни 
вече са подготвени за реконструкция, други още стоят с изтърбушени 
прозорци и висящо пред фасадата пране. 

Докато снимаме Капитолия и околните сгради пред нас спира почти 
новичък Хюндай. Това е таксито, което Гладис е уговорила да ни закара на 
летището за злополучния ми куфар. Шофьорът се казва Омар, знае само 
тенкю на английски, но е много лъчезарен. Имал от старите американски 
коли, но претърпял инцидент. Застрахователите го мотали цяла година и 
накрая му дали тази нова кола. Човекът с носталгия говори за изгубения си 
американски ветеран, но видимо е доволен от компенсацията – все пак не 
кара бракма на 60 години. На път за летището минаваме по друга 
популярна в Хавана улица – Пасео Прада, на която художници са изнесли 
свои творби. Гладис ни показва част от стара крепостна стена, зад която се е 
покрил... съветски танк. Тия бронирани чудовища са имали решаваща роля 
в разгрома на метежниците в Залива на прасетата през 1961 година. И на 
други места из Хавана може да се видят стари съветски оръжия: танкове, 
самоходни оръдия, бойни самолети, в ролята на музейни експонати. 

Вечерта наемаме Омар да ни закара и на най-популярния в Куба 
вечерен спектакъл – кабарето „Тропикана шоу”. Да си в Хавана и да не 
посетиш това вариете, си е направо недопустимо. Шоуто води началото си 
от 1939 година. Един от първите му посетители бил Ал Капоне – пристигнал 
специално от САЩ, за да го гледа. През 50-те години на миналия век 
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кабарето става много известно, прибавяйки в програмата си и хазартни 
игри. Продължава да съществува и след Революцията. Да получиш работа в 
него е въпрос на особен престиж. Сега в него участват 150 артисти, 
музиканти, певци, танцьори. Мултиплицирано, шоуто вече има спектакли не 
само в Хавана, но и в Сантяго де Куба, Варадеро, Матансас. 

В куверта за спектакъла получаваш чаша шампанско, а след 22:00 
половинлитрова бутилка ром „Хавана клуб” за двама, местната тикола (кока 
кола не се предлага в Куба), ядки и стафиди. Всяка останала поръчка се 
заплаща допълнително. При влизане на дамите се поднася цвете, а на 
мъжете – пура. Дрескодът не допуска фриволно облекло като за плаж или 
дискотека. Така с пура в ръка и чаша ром можеш да се забавляваш с 
марковото представление, което наистина като зрелище е респектиращо. 
Невероятна сценография, музика, костюми, изключително пластични 
танцьори – направо радост за окото. Затова и всяка вечер местата за 
зрителите са изпълнени докрай. 

 

Прочутият вечерен спектакъл Тропикана шоу 



 

 284

ПУРА ЗА КНИГАТА НА ГИНЕС 
Стопаните на Hostel del Habano – хотелът, бивша резиденция на 

испански граф, покрай стандартните услуги за туристите са добавили и една 
традиционна за Куба атракция – демонстрация за приготвяне на пура. 
Отделили са един бар на втория етаж, където млад чернокож кубинец 
показва на клиентите как се свива пура. Такива хора носят названието 
торседор. Не пуша от 1988 година, но тук, след като гъвкавите пръсти на 
момчето сътвориха истинска хаванска пура, не можах да устискам. И 
дръпнах няколко пъти, естествено с чаша ром и кафе, за да е удоволствието 
пълно. Друг е въпросът, че загубеният навик на пушач ме постави в 
конфузно положение, защото лапнах пурата не от правилната страна, все 
едно да запалиш цигарата си откъм. . филтъра. Е, това да ми е кусурът, 
посмяхме се все пак. 

 

 
След 27 години въздържание отново с пура в уста 

 
Предния ден, докато се разхождахме с Мария и Гладис край 

крепостните стени на Моро и Кабаня, попаднахме на някакъв магазин за 
кафе и пури. Над входа му висеше плакат със снимка на мустакат чернокож 
чичо, който след минути разбрахме, че е един от най-големите торседорес в 
Хавана – сеньор Хосе Кастелар Куето. В момента го нямаше на работното му 
място – тезгях с готови за свиване тютюневи листа, но за сметка на това до 
него се пъчеше в естествен ръст... восъчната фигура на майстора! Човекът си 
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е окачил на стената куп снимки с посетители на магазина, разбирай 
знаменитости. Изложени са и няколко сертификата, един от които 
свидетелства, че през 2011 година въпросният сеньор Куето е изработил 
пура с дължина... 81.80 метра! Потвърден рекорд за Гинес! 

 

 
Восъчната фигура на най-добрия майстор на хавански пури в света – сеньор 

Хосе Кастелар Куето 
 

 
Сертификатът на най-дългата пура в света, рекорд за Гинес 

Хаванските пури имат славата на най-добрите в света. И на най-
скъпите! Годишно в Куба се произвеждат 3 милиона пури! Още се помни 
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случаят, когато американският президент Джон Кенеди забавя с няколко 
часа влизането на ембаргото срещу Куба в действие, за да се снабди с 1200 
кубински пури преди мандалото да е паднало и за тях. 

Гледахме няколко демонстрации за изработване на пурите. Впечатли 
ме една жена в градчето Тринидад, казваше се Елма, работила във фабрика 
за пури 25 години, за 8-часов работен ден е произвеждала до 120 броя. 
Общото мнение е, че това е стандартният капацитет в работата на опитен 
торседор. Но освен да произвежда, тази жена имаше и дарбата добре да 
продава. Повечето туристи, които я бяха наобиколили да гледат как се 
справя с пурите, извадиха пари да пазаруват. 

 

 
Сеньора Елма от градчето Тринидад навива по 120 пури на ден 

 
Защо кубинските пури са най-хубави? Защото, казват, ги търкат и 

оформят върху... бедрата на красива кубинка. Това в кръга на шегата. Не 
получих точен отговор, но очевидно става дума за комплекс от фактори: на 
първо място качеството на тютюна, технологията и майсторството на хората, 
които свиват пурите. Отглеждането и прибирането на тютюневите листа е 
продължителен и трудоемък процес, защото се берат на ръка лист по лист. 
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Това добре го знаят работещите на плантациите в долината Винялес, където 
тютюневите насаждения са най-многобройни в Куба. 

Процесът на свиване на пурите започва със сноп от няколко различни 
по вида си листа, съставляващи вътрешната част на продукта. Обикновено 
са 4 на брой. Този сноп след това се увива с петото, но най-качествено 
тютюнево листо, което може да варира като тоналност – по-светло или по-
тъмно. Тогава майсторът, торседорът, с помощта на дървена дъска, остър 
нож с вид на малък сатър и нещо като безцветно лепило оформя краищата 
на пурата, след което я оставя да отлежи. Накрая пурите се сортират по цвят 
и размери и майсторът им слага т. нар. пръстенче със съответния етикет. На 
този етикет може да прочетеш и вида на пурата. Сред най-популярните 
марки са Монте Кристо, Ромео и Жулиета, Партагас, Кохиба, Кохимар и др. 
На кутиите, в които се подреждат пурите, се поставя и сертификат, с който се 
гарантира качеството на продукта. Това е важно, защото на всяка крачка в 
Куба се предлагат пури с някое от изброените наименования, но 
вероятността да са менте е много голяма. 

 

 
„Монтекристо” – една от най-популярните марки хавански пури 

Между другото, често ме впечатляваше големият размер на пурите, 
които обикновено на улицата виждах да стърчат от устата на различни 
образи, най-често чернокожи старчоци или възрастни дами. Подобна 
бабичка Мария снимаше на дървената улица на Площада на оръжията, а аз 
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пък се изкефих да се фотографирам с една сигурно 150-килограмова 
чернокожа дебелана, която беше лапнала огромна пура. Държеше я здраво 
между зъбите и в същото време се беше ухилила широко. 

 

 
Тази мощна дама също си пада по хаванските пури 



 

 289

ПО СТЪПКИТЕ НА ХЕМИНГУЕЙ 
Като изключим аржентинеца Ернесто Че Гевара, едва ли има друг 

чужденец толкова дълбоко свързан с Куба, както американския писател и 
журналист Ърнест Хемингуей. Островната страна е била неговата голяма 
любов. В едно от писмата си я нарича „моята родина Куба”. Тук прекарва 
почти половината от живота си и създава някои от най-добрите си творби, 
донесли му световна слава. Куба му отвръща със същите чувства: уважение 
и признание на неговия талант, а местата, в които е живял и бохемствал са 
сред туристическите обекти, предизвикващи най-голям интерес сред 
гостите на страната. 

 

 
Стаята на Хемингуей в хаванския хотел Амбос Мундос 

 
Кастро и Хемингуей – големи приятели и големи съперници в риболова 
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Хемингуей за първи път пристига в Куба през 1928 година на борда на 
кораба „Орита”. На път за Кей Уест – ексцентричния бохемски град в най-
южната част на САЩ, където си чеше риболовната страст, писателят се 
отбива в Хавана и този забележителен град грабва сърцето му завинаги. 
През 1930 година вече обикаля баровете по „Обипос”, а от 1932 до 1939 
година се пренася да живее в стая 511 на хаванския хотел „Амбос Мундос”. 
Днес всеки ден в хотела се тълпят туристи, за да се докоснат до света на 
писателя. Старият асансьор с неизменното пиколо в него изкачва 
посетителите до 5-тия етаж. Стаята на Хемингуей е семпла: легло, масичка с 
пишеща машина, шкаф с книги, набор от любимите му въдици за риболов, 
по стените снимки от награждаването му с Нобеловата премия за 
литература, кадри от риболовните му подвизи, където може да се види 
рекордния му улов – огромна риба меч, може би двойно по-голяма от него 
(а Хемингуей е бил висок мъж, 186 см!). Край леглото му на стената виси 
снимка с Фидел Кастро – горещо приятелство и убийствена конкуренция в 
риболова е свързвало двамата. 

През 1940 година Хемингуей купува имението си Финка Вихия в 
малкото работническо градче Сан Франсиско де Паула, на десетина 
километра от Хавана. Срещу 18 000 долара писателят се сдобива с 
прекрасен имот, разположен сред разкошен екзотичен парк с магнолии, 
бамбукови дървета, кралски палми и пр. До къщата, в която е живял, са 
пристроени гараж за 7-те му автомобила и гостна, в която е посрещал 
приятелите си и е купонясвал до зори. Известно е, че писателят е носил 
здраво на алкохол, което по-късно ще се окаже фатално за него. Но в ония 
бохемски години кой ти е гледал кое е опасно за здравето и кое не! Сред 
гостите на Хемингуей били знаменитости от всякакъв калибър: артисти, 
писатели, военни, политици. Това са много известни имена като Гари Купър, 
Ерол Флин, Ингрид Бергман, Марлене Дитрих, Спенсър Трейси, Орсън Уелс 
и други... Камбана пред входа на къщата е възвестявала пристигането на 
купонджиите. 

Самата къща, превърната в музей, може да се разглежда само отвън – 
през входа и прозорците, но на практика се вижда всичко: огромната 
всекидневна, спалните, сервизните помещения. Кубинската държава е 
положила грижи максимално да се запази автентичния интериор на 
имението. Според британския вестник „Сънди таймс”, преди няколко 
години, след излизането на Фидел Кастро от властта, правителството 
отпуснало 2, 5 милиона паунда за възстановяването на Финка Вихия. 
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Имението на Хемингуей Финка Виеха 

 
Ловната страст на Хемингуей личи по многобройните трофеи на 

отстреляни животни, окачени по стените на къщата редом с картините, 
които писателят е купувал или са му били подарък. Имал е навика да пише 
прав, навярно така по-лесно е пренасял мисълта си върху белия лист. Дори 
пишещата му машина е качена нависоко върху дървен шкаф. Вестибюлът е 
отрупан с книги, разполагал е с голяма библиотека, с над 9000 тома. 
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Картината от лов в Африка в кабинета на Хемингуей  

 

 
Хемингуей с последната си съпруга, журналистката Мери Уелш 

Към къщата е пристроена 3-етажна кула, от която се открива 
прекрасна гледка към околността и морето. На последния етаж е обособен 
кабинет на писателя с една картина на стената, от която Хемингуей позира с 
любимата си ловна пушка и поредния трофей от сафарито му в Африка. По 
време на такова сафари претърпява самолетна катастрофа, която прибавя 
нови страдания към и без това преследвалите го до края на живота му 
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болести: диабет, високо кръвно налягане, чернодробна цироза, тремор, на 
финала и депресия, която го довежда до фаталния край. 

На първия етаж на кулата е „жилището” на многобройните му... котки. 
Имал е около 50! Обичал е животните. До басейна му в парка на имението 
може да се видят и надгробните плочи на 4 от любимите му кучета. Там е 
изложена под навес и яхтата му „Пилар”, която купува през 1934 година в 
САЩ. С нея не само кръстосвал Карибско море за риболов, но с 
приспособеното на носа й сонарно устройство е проследявал движението 
на немските подводници по време на Втората световна война. 

В това имение Хемингуей живее с последната си съпруга – Мери 
Уелш, кореспондентка на сп. ”Тайм”, с която се запознава през 1944 година 
в Лондон. Официалните бракове в биографията му са четири, но в нея не 
влизат многобройните му любовни забежки, включително и с 19-годишна 
италианка във Финка Вихия, от която го дели над 30-годишна възрастова 
разлика. 

Хемингуей остава в имението си и след Революцията, поддържайки 
политическия режим на Кастро. Америка обаче не му прощава това и го 
принуждава да напусне Куба през 1960 година. Към болестите му се 
прибавя загубата на някои от най-близките му приятели и параноята от 
постоянната мисъл, че ФБР го преследва заради приятелството му с 
кубинския лидер. 

През 1960 година Хемингуей е настанен в клиниката Майо в Рочестър, 
щата Минесота, където е лекуван с... електрошокове. По онова време този 
болезнен метод е бил прилаган от медицината за лечение на депресивни 
състояния. 

На 2 юли 1961 година, в дома си в Kечъм, щата Айдахо, Хемингуей 
слага край на живота си, прострелвайки се с ловната си пушка. Има някаква 
семейна прокоба, която следва съдбата му неизменно: самоубива се баща 
му, брат му Грегъри става травестит и завършва живота си в... женски 
затвор, един от синовете му се превръща в отявлен алкохолик... 

В същото време Хемингуей е любимец на обикновените хора в Куба. 
Обичал е децата, а общуването му с рибарите – негови любими 
сътрапезници, ражда и произведението, което му носи световна 
популярност – новелата „Старецът и морето”. За нея през 1953 година 
получава престижната награда Пулицър, а година по-късно – Нобеловата 
награда за литература. 
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Лодката „Пилар”, с която Хемингуей е ловил риба  

и е следил движението на нацистките подводници 
 

 
Ресторантът в Кохимар, където Хемингуей често е отсядал 

Прототипът на главния герой от новелата си Хемингуей намира в 
малкото рибарско селище Кохимар – също част от туристическия маршрут. 
Писателят често дохождал край пристанището, където се издига като 
крепост и една от няколкото стражеви кули, построени от испанците. Тук се 
е запознал и със своя бъдещ литературен герой, чието име и досега е плод 
на спорове – Грегъри Фуентес или Амансио. 
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Кохимар е също така бедно селище, както повечето в Куба. Някои от 
сградите, останали от миналото, дори са в руини и като логичен фон на 
строените по улицата стари американски коли, кой знае защо събрани тук 
като за ретропарад. В Кохимар се намира и кръчмата „La Terraza”, където 
Хемингуей е обичал да отсяда. Запазена е масата му, до нея е поставен и 
негов малък бронзов бюст. 

Така отварям дума и за култовите заведения, които стават такива 
благодарение на бохемските навици на Хемингуей. В Хавана това са два 
знаменити бара, които винаги са претъпкани с чужденци. Флоридита – 
„люлката на дайкирито”, както е изписано на бара, примамва и с 
бронзовата фигура на писателя, около която винаги има готови за снимка 
туристи. Другият бар – Ла Бодегита дел Медио, пък е Меката на мохитото. 
Хемингуей си е въвел нещо като разделение на местата за любимите си 
коктейли – в единия бар си е пиел дайкирито, в другия – мохито. „Храната е 
за хората, казвал писателят, а коктейлът – за боговете!” И в двете заведения 
свирят музиканти и сон кубано допълва на живо веселата атмосфера. Че 
каква да бъде след 2-3 чаши ром?... 

 

 
La Bodegita del Medio – един от любимите барове на Хемингуей в Хавана 
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ВАРАДЕРО – ГОЛЕМИТЕ ОЧАКВАНИЯ... 
Днес напускаме Хавана и се отправяме към Варадеро, най-известният 

морски курорт в страната. „Перлата на Куба”, „Райското кътче по брега на 
Мексиканския залив”. Сигурно има и още суперлативи и затова очакванията 
ни са големи. Най-вече надеждата да случим слънчево и топло време, 
защото в Хавана беше доста хладно, вятърът се разлюти, морето също, а в 
Кохимар дори ни подгони порой. 

Варадеро е на около 140 км от кубинската столица. Пътуваме по 
автострада с такси. Явно на фирмата, която ни осигурява наземните услуги в 
Куба, трансферът ни с такси е по-изгоден. По пътя срещаме сонди, които 
дълбаят крайбрежието за нефт, някаква голяма електроцентрала, за която 
шофьорът ни казва, че се инвестира от руснаци. Земята наоколо е щедра на 
зеленина, но освен бананови плантации не виждаме други примери за 
активно земеделие. Между другото, наскоро бе съобщено, че екип от 
кубински и венецуелски специалисти са открили в Мексиканския залив, в 
акваторията на Куба, големи залежи на нефт. Предполага се, че в кубински 
води има не по-малко от 120 милиарда барела нефт, което ще превърне 
региона в един от най-богатите на петрол! Ако тази прогноза се потвърди, 
пред Куба светлото бъдеще вече няма да е мираж. 

 
Плажът на Варадеро 

След около 2 часа пристигаме във Варадеро. Кристалната морска 
вода, километри дългата плажна ивица с фин бял пясък, възможностите за 
голф, водни спортове и приключения из крайбрежните пещери и паркове, 
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богатият подводен свят – дар за любителите гмуркачи... Всичко това е добра 
реклама за курорта и затова тук се стичат хиляди туристи от близки и 
далечни страни. Повече канадци, англичани, немци, французи... По някое 
време и българи като нас. А доскоро и руснаци, които след избухването на 
военните действия в Украйна, санкциите на ЕС, срива на рублата и прочее 
още причини, почти ги няма никакви в Куба. 

Във Варадеро има 55 хотела от различни категории, повечето от които 
предлагат услугата „Всичко в цената” или познатия у нас All inclusive. От 
статистиката научавам, че броят на хотелските стаи в цялата страна е 
приблизително 52 600. От близо 3 милиона туристи, посетили Куба през 
миналата година, местният туризъм е акумулирал приходи за около 2, 3 
милиарда долара. Ако се реализира прокламираното подобряване на 
отношенията със САЩ в по-широк план, кубинците очакват сериозна 
инвазия на американски туристи и респективно далеч по-високи приходи от 
тях за националната икономика. Американци и сега идват в Куба, с чартъри, 
макар и преминавайки през очакваното визово сито: през миналата година 
тук са гостували 450 000 американски граждани, 80% от които са с кубински 
произход. Но вече има подписано споразумение, според което се 
предвиждат по 20 полета дневно от различни летища в САЩ до Хавана! 
Нещо повече – по време на визитата на Барак Обама в Куба бяха сключени 
първите договори, чрез които на международната хотелска верига Starwood 
Hotels & Resorts бе дадена зелена светлина за навлизането й на кубинския 
пазар. След близо 60 – годишна пауза американски инвеститор влиза в 
кубинския туризъм! По силата на този договор три хавански хотела: Santa 
Isabel, Inglaterra и Quinta Avenida, минават към марката Luxury Collection. 
Правителството на Куба вече е разрешило на гостите от страната на Чичо 
Сам да ползват свободно американски кредитни и дебитни карти (макар че 
за препоръчване е всеки турист да носи в джоба си достатъчно пари в брой), 
да изнасят алкохол и тютюневи изделия, разбирай пури, на стойност до 100 
долара. 

Но готова ли е Куба да отговори на високите очаквания, които имат и 
тепърва ще имат туристите, избрали тази дестинация за ваканция, срещу 
цените, които плащат за услугите в тази страна? А се плащат много пари... 

Настаняването ни е в хотел 5* край брега на морето. Пристигнали сме 
на обяд, но трябва да изчакаме до 16:00 да си влезем в стаята. Комплексът 
изглежда прилично: двуетажни къщички в топъл цвят, приятна и добре 
поддържана инфраструктура с много зеленина, голям открит басейн, 
няколко ресторанта, няколко бара... Храната е прилична, разнообразна. Но 
сервизът е далеч от обявената петзвездна категория. Не може в хотелската 
стая да има само по две хавлиени кърпи на човек, които не се сменят през 
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цялата седмица, и три малки флакончета с шампоан и душ гел. Къде е 
козметиката, традиционна за хотел с 5 звезди? Няма санитарен плик, а и 
жени нощуват в комплекса. Няма халати, чехли, а се предлагат СПА услуги. 
Вентилаторът на тавана скърца ужасно, а близостта на стаята ни до офиса на 
персонала превръща пространството пред нея в шумна говорилня на куп 
камериерки, рано сутринта! В основния ресторант постоянно не достигат 
чинии и чаши, няма малки лъжички за кафе и чай и трябва да си разбъркваш 
кафето с лъжица за супа. В баровете за тази цел са пригодени бъркалки от 
нарязани сламки за фреш. Кафето е ужасно, а виното, което се разлива на 
вечеря, е същото, с което готвачът полива рибата за печене на горещата 
плоча. Ако си поръчаш пиня колада ти поднасят пълна чаша със захар и лед, 
която няма нищо общо с този иначе прекрасен коктейл. Плажът към хотела 
е оставен на самотек: няма спасители, само две три момчета обслужват 
платноходки, с които возят за по няколко минути туристи в морето (за това 
се плаща отгоре). Голяма част от шезлонгите на плажа за изпотрошени. А в 
баровете ако искаш да ти сервират като хората (и този хотел е на All 
inclusive) трябва все нещичко да пуснеш на сервитьора, за да се размърда. 
Иначе бягай при бармана и се обслужвай сам... За Интернет да не говорим – 
струва 5 песос или 5 долара на час. Но е толкова бавен, че да ти се отще да 
ровичкаш в Мрежата. А и какви песос? 

 
Хотелът ни във Варадеро 

Спрямо туристите в Куба се прилага двоен стандарт. Това е най-
дразнещият детайл в обслужването на гостите на страната. Докато местните 
се разплащат с обикновеното кубинско песо, туристите вършат същото с 
така нареченото конвертируемо песо (CUC). Тази двойна валута е въведена 
в страната през 1994 година. Равнявайки се на щатския долар и почти на 
еврото, конвертируемото песо оскъпява услугите за туристите... 25 пъти! 
Припомням и примера, който дадох в началото на този пътепис – средна 
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заплата на кубинците 500 обикновени песос = 20 щатски долара. Навсякъде: 
и в хотелите, и в ресторантите, и на сергиите за сувенири, и в магазините за 
продажба на ром, пури или кафе, и в такситата, и в цените на екскурзиите – 
дрането на туристите е много яко! Дори за изпроводяк на летището трябва 
да платиш допълнителна такса от 25 CUC! Тук важи принципа от един 
популярен виц: ”На добрия клиент трябва да се гледа като на хубава гъска. 
И двамата следва да се оскубят добре. ”Впрочем, двойната валута е и нож с 
две остриета за самото местно население. Който има възможност да си 
набавя конвертируемо песо е ударил кьоравото, а другите, които нямат? 
Получава се парадокс: една камериерка или някой друг служител в туризма, 
който може да получава бакшиши в CUC от туристите, ще изкарва повече 
пари, отколкото учител или някой с друга професия, който разчита 
единствено на заплатата си в обикновената национална валута. 

 

 
С тези платноходки местните „гларуси” заработват добре 

Може някой да ме обвини в дребнавост и прекалено вглеждане в 
детайлите. Но туризмът е бизнес на детайлите – всеки дребен недостатък в 
качеството на продукта дава негативен отпечатък и оттук крачката до 
антирекламата е много къса. В този смисъл не бих казал, че за кратката ни 
ваканция в Куба ще си спомням с въодушевление. Още повече, че и на 
Варадеро не случихме на хубаво време. Вятърът беше толкова силен и 
хладен, че дори канадците и англичаните, поначало издръжливи на 
всякакви атмосферни несгоди, бързаха да напуснат плажа и да се скрият в 
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баровете на комплекса или в стаите си. Добре, че поне тук има повече 
телевизионни програми, включително и CNN, защото в хотела ни в Хавана 
трябваше да гледаме само революционни филми и нескончаеми дебати от 
разни студиа на неразбираемия за нас испански език. Чак последния ден 
слънцето по-настойчиво се показа, дори се топнах в Мексиканския залив 
след като морето малко се успокои. Явно наистина в края на януари си е 
зима в Куба, температурите тогава са най-ниски (паднаха дори под 20 
градуса!), въпреки прогнозите по Интернет, че на Варадеро ще се стопли и 
до 28 градуса. Да, ама не! 

За това разбира се не можем да се сърдим на кубинския туризъм – 
Божа работа е дали ще грее топло слънце или ще вали и духа леден вятър. 
Ето защо решихме да се измъкнем от капана на лошото време и да 
попътуваме из вътрешността на страната. 

 

 
Пазарите на Варадеро са пълни с шарени репродукции и сувенири 
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НАСЛЕДСТВОТО НА ЗАХАРНИТЕ БАРОНИ 
Записахме се на екскурзия до две градчета по крайбрежието на 

Карибско море – Тринидад и Сиенфуегос. И двете са под закрилата на 
ЮНЕСКО. Намират се в южната част на острова и понеже пътят до там си е 
дълъг, се тръгва рано и също така рано трябваше да станем от сън – в 04:30. 
Бяхме поръчали предния ден на рецепцията да ни събудят. Никой обаче не 
звънна на телефона. Вместо това, по едно време някой взе да хлопа шумно 
по вратата. Разбрахме, че в този хотел будят туристите така. 

Закуска по това ранно време дават само в снек бара. Докато дъвчем 
сандвичите си, се оплакваме на чернокожата барманка от лошото време. 
Според нея рядко се случвала такава аномалия – обикновено ще подухне 
ден-два и ще мине, сега просто нямаме късмет. 

В 06:30 гидът от фирмата, която организира екскурзията, ни отвежда в 
автобуса. Половин час обикаляме из други хотели, докато се събере групата. 
А тя е букет от националности: ние двамата българи, латиноамериканци от 
Перу, Чили, Аржентина и Уругвай, за цвят и един руснак, още невъзстановен 
от обичайния вечерен запой. 

Тръгваме наистина на дълъг път. Ще изминем сигурно повече от 600 
километра и ще се върнем късно вечерта. Затова на волана на автобуса ще 
се сменят двама шофьори. 

Екскурзията е толкова продължителна по една немаловажна причина. 
Тя задължително се комбинира с посещение на мемориала на Че Гевара 
край градчето Санта Клара, което така и не видяхме. Моите уважения към 
този харизматичен за кубинския народ герой. Помня, че на младини мои 
приятели в България бяха луди по него. Но в случая ни водят едва ли не на 
поклонение в гробница, както едно време у нас туристи от 
социалистическите страни се редяха на опашка да влязат в мавзолея с 
мумията на Георги Димитров. Усещането е точно такова. Че Гевара е кумир 
за кубинците, поне на тези, които днес са поданици на социалистическата 
държава. Пионерчетата в Куба дори се заклеват „Да бъдем като Че!” Но 
каузата му не се приема еднозначно от хората по света. Затова и 
посещението на мемориала трябва да е личен избор, а не задължение на 
туриста. Когато с жена ми сме избирали да пътуваме по тази програма, тази 
част от нея беше спестена. 

А мемориалът наистина е гробница. Отвън се издига огромен 
паметник на Че Гевара, а вътре в урни са положени костите му, заедно с 
тези на негови съратници от партизанските битки в Куба. Костите на Че 
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Гевара са открити след ДНК анализ от кубински криминалисти почти 30 
години след гибелта му в Боливия през 1967 година. Тук не е разрешено да 
се снима, да се внасят дори дамски чанти, чието съдържание сигурно би 
било полезно при липсата на тоалетна хартия и безобразната хигиена в 
„санитарния възел” към комплекса. Другата част от мемориала е музей, в 
който снимки и различни експонати представят живота на Че Гевара от 
ранното му детство до смъртта му. 

Аржентинец по националност, той произхожда от нормално, средно 
по стандарт семейство. Завършва медицина в Буенос Айрес – в музея може 
да се види дипломата му на лекар. През партизанското време в планината 
Сиера Маестра се е грижел за бойците дори като стоматолог. Известно е, че 
пристига в Куба от Мексико, където се запознава с Фидел Кастро и други 
кубински революционери, с които по-късно води битката срещу диктатора 
Батиста. Показани са различни видове оръжия, бинокъл, фотоапарат, радио 
и други лични вещи, дори каничката за чая мате, какъвто аржентинците 
имат обичая да пият. Много фотоси показват Че след революцията – като 
шеф на централната банка в Куба, министър на промишлеността, водач на 
кубински делегации в СССР, Китай и Ню Йорк на сесия на ООН. Следват 
снимки от участието му в бойните действия на партизаните в Конго и 
Боливия, където загива на 39 години. Бил е женен, с 4 деца – и сега всички 
са живи, но стоят далеч от политиката. 

След час и нещо престой на мемориала, тръгваме за Сиенфуегос. 
Пътят ни разкрива селскостопанската Куба с насажденията от цитруси, 
манго, царевица и картофи. Най-често срещаме бананови горички и разбира 
се плантациите със захарна тръстика. Тя вече не се прибира ръчно с 
вездесъщото мачете, а механизирано, с комбайни. Товари се на камиони за 
обработка в захарните фабрики, а готовата захар и меласата се извозват с 
железопътни композиции, вагоните на които сякаш нямат чет. 

Влизаме в Сиенфуегос. Гидът ни го представя като красив и чист град, 
в който се намира най-големият в Куба... циментов завод. Това е най-
младият град в страната. 
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Катедралата в Сиенфуегос 

 

 
Пристанището на Сиенфуегос 

 
През XIX век тук са се заселили семейства французи, занимаващи се с 

търговия. Те са и основатели на града – „първата копка”, както се казва, се 
случва на 22 април 1819 година на специална церемония, проведена на 
днешния площад Хосе Марти. Характерни за този град са правите улици, 
разположени в посока север-юг и изток-запад, така че да образуват по 
френски тертип правилна геометрична квадратна мрежа. Много от сградите 
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имат колонади, украсени „по гръцки” с ефектни капители. Градът наистина е 
красив и неслучайно го наричат Южната перла на Куба. 

Някога централната част е носела името Площад на оръжията. Тук се 
издига огромен баобаб, а около него са разположени красиви по 
архитектурното си оформление сгради – като се започне с Кметството и 
Ротондата с куполни покриви по френски образец, общинският театър Тери, 
в който през 1920 година е пял един от асовете на оперното изкуство в света 
Енрико Карузо, църквата Пурисима консепсион (Събор на непорочното 
зачатие), Семинарията Сан Лоренсо, днес музикална школа, паметникът на 
Хосе Марти, а зад него – Арката, през която се влиза в Централния парк на 
града. 

След обяда, който ни предложи прилична кубинска кухня, 
продължаваме по главната крайбрежна улица Пасео дел Прадо или както я 
наричат тук „Малекон на Сиенфуегос”. Този широк булевард се проточва 
покрай морето чак до нос Пунта Горда, от който казват, че при ясно време 
се виждал островът Кайо Каренас. Тук организирали всяка година морско 
сафари. По Пасео дел Прадо се стига до една от най-забележителните 
постройки в града – Паласио дел Валье, изградена в мавритански стил и 
сравнявана със знаменития комплекс Алхамбра в испанския град Гранада. 
Издигната е през периода 1913-1917 година със средства на състоятелния 
търговец Асиско дел Валье, който похарчил за строежа милиони песос. 

 

 
На пейката под този баобаб в Сиенфуегос може  

и да се подремва, и да се клюкарства 
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На излизане от Сиенфуегос преминаваме край общинския стадион по 
бейзбол. Това е националният спорт на кубинците. Местният бейзболен тим 
редовно участвал в националното първенство. 

Стигаме до кръстовище – в едната посока е Ботаническата градина на 
Сиенфуегос, но тръгваме по другата – към Тринидад. Пътят се вие край 
заливчета с малки плажове, носещи различни имена: Анкон, Мария Агилар, 
Кабаган... Южното крайбрежие на Куба е по-топло – температурите на 
въздуха и морската вода (тук вече е Карибско море) винаги са по-високи от 
тези в северните курорти, но те пък са с по-добра инфраструктура и по-
хубави плажове и хотели. Малко преди Тринидад се натъкваме на голяма 
скулптура на... скарида, след което в морето изникват и загражденията на 
фермите за изкуствено отглеждане на тези деликатеси, любими на много 
почитатели на морските дарове. 

Пристигаме в Тринидад – един от най-старите градове в Куба, основан 
през 1514 година, т. е. съвсем наскоро е чествал 500-ния си рожден ден. 
Оттук през 1518 година испанският конкистадор Ернан Кортес тръгва на 
историческия си поход за завладяването на Мексико. 

 

 
Тринидад – историческият център 

От паркинга, където оставяме автобуса, се насочваме към главния 
площад на града – Плаза Майор, красив парк, около който подобно на 
Сиенфуегос са подредени в правоъгълник здания в колониален стил. Част от 
тях се превърнати в музеи. Най-интересната забележителност е 
камбанарията на църквата Сан Франсиско де Асис, която се вижда от всяка 
точка на града. След Революцията през 1959 година е затворена, а три 
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години по-късно превърната в музей на борбата срещу бандитизма и 
контрареволюцията. Гидът казва, че в първите години след победата на 
Кастро тук е било много неспокойно: грабежи, убийства всеки ден, докато 
върлуващите банди бъдат усмирени. 

 
Камбанарията в Тринидад, която се вижда отвсякъде 

 

 
В този бар коктейлът Канчанчара е запазена марка на Тринидад 
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Наздраве с Канчанчара 

В съседство с Тринидад се намира Долината на захарните барони 
Валье де лос Инхениос, също обект на ЮНЕСКО. Някога това е бил най-
интензивният район в Куба за производството на захар. През втората 
половина на XVIII и първата половина на XIX век тази индустрия е била в 
разцвета си, имало е 40 захарни фабрики и огромни плантации със захарна 
тръстика, на които са работели цели легиони чернокожи роби от Африка. 
Знакова за тази долина е 45-метровата наблюдателна кула, от която 
надзирателите следели работата на робите. В центъра на самия Тринидад 
се намирал и най-големият в Куба пазар на роби. Днес от захарните 
фабрики и бараките на робите са останали само руини. Захарното 
производство в Тринидад запада през втората половина на XIX век, когато 
след премахването на робството, заслуга за което има и Хосе Марти, 
настъпва залезът на захарната индустрия, много от захарните фабрики 
фалират. 

Тринидад е приятен за окото град, с разноцветни фасади на сградите, 
построени от захарните барони още през колониалната епоха. От тогава е 
останала и традицията да имат огромни прозорци и решетки на тях и 
вратите. Обяснението е с топлото време – когато настъпят жегите, всички 
помещения се отварят широко, а решетките предпазват да не проникват в 
тях недобросъвестни чужди ръце. 

По каменистите улици кипи живот: потропват файтони (местното 
такси) и велотриколки, свирят улични музиканти, по сергиите жени – 
плетачки се надпреварват да предлагат красиви покривки, не липсват и 
обичайните кибици с дълги пури в уста. И непрестанните групи с туристи, 
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сред които японците както винаги са най-напористи да снимат всичко и 
всеки. 

Запазена марка на Тринидад е местният коктейл „Канчанчара”. В 
едноименния бар на туристите се предлага да дегустират от него. Приготвя 
се от ром, лимон, мед и лед, поднася се в глинени гърненца, както у нас 
правим това с българското кисело мляко. Има приятен и освежаващ вкус. 
Само руснакът нещо не беше доволен – като вещо лице в (зло/употребата 
на алкохол смяташе, че ромът „въобще не се усеща”. 

Последни снимки, пазар на сувенири и поемаме обратно към 
Варадеро. Слънцето се скрива зад хоризонта и кой знае защо шофьорите 
засилват до дупка климатика на автобуса. Става студено – показателно е, че 
до мен сяда с идея да се стопли самият почерпен от снощи руснак. Свил се е 
като врабец в мразовита нощ – ами нормално след като е тръгнал по 
джапанки, с тънко якенце и къси панталони. Сигурно си е мислил, че и в 
Москва през снежните зими не е попадал на такъв клинчар. С Мария 
естествено се бяхме увили като пашкули, а интересно – всички останали 
латиноамериканци въобще не трепнаха от студа. 

Прибрахме се късно, но остана неудовлетворението, че бихме 
толкова път, а ни оставяха за много кратко време да разгледаме градчетата. 
Направете снимки, вижте това и онова набързо и да си вървим... 

 
Тринидад – един от местните кибици 
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КАПИТАЛИЗЪМ ПО... СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ? 
На летището в Хавана пристигнахме с такси от Варадеро няколко часа 

преди полета за Париж. Самолетът беше пълен, както и на идване. Всеки 
ден за Куба летят по два боинга с над 400 пасажери на борда. И това са 
полети само от френската столица, не броя тези от други аерогари по света. 
Следователно интерес към Куба има. Може би мнозина като нас си мислят, 
че е добре сега да се посети островната страна, докато не са настъпили 
промените и още е евтино, което съвсем не е така. Други просто са 
примамени от рекламата, че ще попаднат в истински тропически рай. 

Намеренията на Барак Обама за ново, цялостно развитие на 
отношенията с Куба, трябва да срещнат и одобрението на американския 
Конгрес, където републиканците имат мнозинство. Така че на първо четене 
тази работа още не е съвсем сигурна. Но в Куба битува хипотезата, че 
геополитическите интереси на Америка ще се окажат с по-голяма тежест от 
традиционното противоборство между демократи и републиканци. 
Подобно предположение се засили след състоялата се в началото на 2015 
година в Панама среща на Обама с Раул Кастро, оценявана от 
политическите наблюдатели като нова важна стъпка за разведряване на 
отношенията между двете страни. Много голям принос за това има и 
Ватикана в лицето на папа Франциск, който преди да посети Куба написа 
писмо до двамата президенти да си подадат ръка. Куба бе извадена и от 
черния списък на държавите, подкрепящи тероризма. Най-накрая в 00:01 
часа на 20 юли 2015 година двете държави официално възстановиха 
дипломатическите си отношения, а във Вашингтон бе открито кубинско 
посолство и там вече свободно се вее кубинският флаг. Петнадесет дни по-
късно над сградата на щатската мисия на бул. „Малекон” в Хавана, в 
присъствието на държавния секретар на САЩ Джон Кери, трима ветерани-
морски пехотинци издигнаха и американското знаме. 

Връх на промяната стана визитата на Барак Обама в Куба през март 
2016 г., почти девет десетилетия след последното посещение на 
американски президент (Калвин Кулидж) на острова през 1928 година! 
Само няколко дни след това Хавана се разтресе и от концерта на 
неостаряващите британски динозаври от „Ролинг Стоунс”, недолюбвани в 
миналото от комунистическия режим! Мик Джагър и компания свириха 
безплатно пред 450 хиляди души! 

Засега обаче търговското ембарго, което до голяма степен направи от 
кубинците бедняци, остава. Колкото по-скоро то отпадне, толкова по-бързо 
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Куба ще се отърси от стагнацията и ще помогне на хората да заживеят 
нормално, а не да пазаруват с купони. Въпреки критичните бележки в 
пътеписа, на кубинците гледам със симпатия и оценявам тяхното 
дружелюбие, когато не е продиктувано от користен интерес. Но е добре да 
знаят, че промените не са виртуален процес – те засягат съзнанието на 
хората и ясното разбиране, че за да живееш добре не трябва само да 
разчиташ на държавата, трябва много, много да се работи. И ден след ден 
да се стеснява кръга на корупцията. На път за Куба от Париж ни настаниха на 
втория етаж на боинга, беше по-удобно и по-приятно да се пътува, а на 
всичко отгоре не ни взеха никаква допълнителна такса за това удоволствие. 
На връщане обаче кубинката на чекина взе да го увърта, сиреч трябва да 
платим за втория етаж „поне” 100 евро, навярно за толкова се разбраха с 
нейния шеф, който „случайно” се появи на гишето. Приехме, какво да 
правим, чакаше ни дълъг път до френската столица. За стотачката обаче не 
получихме никакъв платежен документ, а само едно много благосклонно 
пожелание за добър път... 

На летището, докато чакахме да се качим в самолета, се разговорих с 
една германка, туристка като нас. Когато я попитах какви са й впечатления 
от Куба, тя ми отвърна на английски „So-so”, което значи „и така, и така”. И 
после добави: ”Не може да градиш капитализъм по социалистически”... 

П.П. На 25 ноември 2016-та, на 90-годишна възраст, почина Фидел 
Кастро. Най-после враговете му ще си отдъхнат след над 650 безуспешни 
опита да го убият! Урната с праха му бе погребана в градчето Сантяго де 
Куба, откъдето започва и борбата му срещу режима на Батиста. За едни 
суров диктатор, за други обаятелен вожд на кубинската революция, Ел 
Команданте  си остава символ на цяла епоха както в историята на 
островната страна, така и въобще на света. Докато беше жив, държеше 
американците на разстояние. Затова нито един от лидерите на големите 
западни държави, а и от Русия, не почетоха паметта му с присъствието си на 
погребалната церемония. Нещо повече – новият президент на САЩ Доналд 
Тръмп се закани дори да ревизира договореностите, постигнати от 
предшественика му Барак Обама. Независимо от това обаче няма никакво 
съмнение, че след смъртта на Фидел Кастро пред Куба се отваря нова писта. 
Началните промени, за които вече стана дума, тепъ рва ще търпят 
развитие... 
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БРАЗИЛИЯ – АРЖЕНТИНА – УРУГВАЙ 
ПОКАНА ЗА ТАНГО И САМБА 

(Октомври 2007 година) 

За това пътешествие са избрани държави, където животът 
пулсира в невероятни контрасти от двете страни на легендарните 
водопади Игуасу. Земята на кариоките – с шеметните ритми на 
бразилската самба, гъстите джунгли, шарения карнавал в Рио, 
красивите заливи и безкрайните плажове, където се раждат великите 
таланти на футбола. Земята на гаучосите – с каубоите от безкрайната 
Пампа, глетчерите на Патагония, достолепния европейски Буенос 
Айрес – звездата на Южна Америка, и естествено знаменитото 
страстно аржентинско танго. За „десерт” – еднодневен круиз до 
Монтевидео, столицата на Уругвай, по знаменитата река Рио де ла 
Плата, дала името на един от най-хубавите приключенски романи на 
писателя Карл Май. 

 

 
Горещо настроение – бразилско самба шоу 
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РИО ДЕ ЖАНЕЙРО – ГОРЕЩО НАСТРОЕНИЕ 
Ако гостувате в Рио през месеците на нашата зима, обикновено тема 

№1 е Карнавалът. През 2014-та обаче бразилците не говореха повече за 
този страхотен шоу спектакъл, колкото за другата им страст, която никога 
няма да им дава мира. Естествено, че това е футболът и поредното световно 
първенство, на което страната на кафето отново след 1950 година бе 
домакин. 

ФУТБОЛЪТ. Няма друга страна в света, където този спорт да е 
превърнат в национална кауза, в религия! Бразилия живее, радва се и 
страда с Цар Футбол! Виждал съм и в най-мизерните квартали в 
покрайнините на Рио идеално поддържани затревени игрища, където 
малчуганите – навярно бъдещи звезди, гонят коженото кълбо спретнати в 
чисто нови екипчета на най-популярните в града футболни грандове. 

Един от символите на Бразилия и в частност Рио, национална гордост 
на страната, е стадион „Маракана”. Няма туристическа обиколка на града, 
която да не включва в програмата си и екскурзионен тур на този стадион. 

„Маракана” е построен през 1950 година за световното първенство по 
футбол в Бразилия. Имал е капацитет от 210 000 места и е водел в 
класацията на най-големите стадиони в света. „Маракана” помни една от 
най-големите драми в историята на Бразилия, когато на финала на този 
шампионат кариоките губят от Уругвай с 1: 2 и потапят в неутешима скръб 
милиони бразилци. Тази загуба се приема за национална трагедия при 
положение, че световната купа е била само на една ръка разстояние... 

Днес стадионът е с три пъти по-малък капацитет, но за сметка на 
комфорта на зрителите – удобни седалки с подлакътници, луксозни кожени 
кресла в ложите. След последната реконструкция за световното първенство 
през 2014, която струва на държавата близо 450 милиона долара, седащите 
места са малко над 82 000. Тук две години по-късно бяха открити и 
поредните летни олимпийски игри. 

„Маракана” е собственост на държавата. Тук играят най-големите 
местни футболни отбори като Фламенго, Ботафого, Флуминензе, Вашку да 
Гама. 

 



 

 313

 
Легендарният стадион Маракана 

 

 
Футболен магьосник 
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В тунела на път към терена са изложени отпечатъци от стъпките на 
цяла плеяда футболни герои, носили националната фланелка на Бразилия. 
Признавам, че съм голям фен на футбола и респективно на бразилския 
национален отбор. Когато и аз имах късмета да тръгна към знаменития 
зелен килим, изпитах невероятна тръпка. Та аз минавах по стъпките на 
прославени футболни звезди, омайвали милиони хора по света: от Пеле и 
Гаринча до Зико и Сократес, от Роналдо и Ромарио до Неймар и още куп 
футболни идоли! 

На терена има обособено поле, в което местен жонгльор, облечен в 
екипа на бразилските национали, показва на туристите умения, които може 
да ти съберат очите. Помня и едно момиченце! в бар край плажа 
Копакабана, което също жонглираше с футболна топка. Джиткаше толкова 
дълго без кълбото да падне, че накрая се отказах да гадая кога ще спре – 
това можеше да трае часове! 

ПЛАЖОВЕТЕ. Да говорим за футбол, без да го смесваме с плажовете 
на Рио, на практика е невъзможно. Та именно там, на Копакабана, Ипанема 
и други от най-известните бразилски плажове се пръкват неподозирани 
преди това таланти. И не само за класическия футбол, а и за плажния му 
еквивалент и волейбола, в които бразилците отново са №1. Перлата на Рио 
без съмнение е Копакабана. Този близо 4-километров плаж е изграден 
преди повече от 100 години. Сутрин на пясъка или крайбрежната алея на 
авеню „Копакабана” може да се видят десетки любители на джогинга и 
велосипедния крос, вечер пък на електрическо осветление продължава 
надпреварата край волейболната мрежа или вратите за футбол. Копакабана 
създава култ към спорта и хармоничното тяло. Тук ще видиш най-красивите 
момичета на света! 

Копакабана става известен плаж още през далечната 1923 година, 
когато е открит луксозният 5-звезден хотел Copacabana Palace. Ред 
знаменитости от политиката и шоу бизнеса отсядат в него и носят славата му 
и до наши дни. На Нова година пък край плажа се вихри феерията на 
празничната заря, каквато няма другаде на планетата! 

Що се отнася до останалите плажове, да вземем за пример Ипанема. 
Както Париж диктува модата в облеклото, така пък тук изскачат новите 
тенденции в плажния дрескод. Може би малцина знаят, че на Ипанема се 
ражда модата на банските – прашки и на монокините... 
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Прочутият плаж Копакабана 

 

 
Булевардът край Копакабана с най-скъпите хотели в Рио 
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Вечер е много приятно да се разходиш по крайбрежната алея на 
Копакабана. Тогава жаркото слънце е приключило „работа” и 
температурите са поносими. Но трябва много да се внимава, защото Рио е 
място, където грабежите и насилието са всекидневие, а държавата е 
безсилна да се справи с уличната престъпност. Затова всички гидове 
съветват туристите да се движат на групи, да не носят със себе си скъпи 
вещи и ценности, които се набиват на очи. 

СПАСИТЕЛЯТ. Рио има много символи, но един е класика и най-
популярната емблема на града в целия свят – статуята на Исус Христос 
Спасителя. Тя се издига на върха на 710-метровия хълм Корковадо – 
естествено продължение на Ботаническата градина, една от най-големите в 
света. Този невероятен по красотата и разнообразието си тропически парк, 
разположен на площ от 141 хектара, е събрал цвета на на бразилската 
флора, истински шедьоври сред която са алеята на кралските палми, паркът 
с орхидеите, японската градина и др. 

    
В ботаническата градина на Рио – орхидеите, нейното бижу, и алеята на 

кралските гигантски палми 
Статуята е творение на бразилско-френски екип, спечелил конкурса, 

организиран през 1921 година от католическата църква по случай 100-
годишнината от обявяването на независимостта на Бразилия. Самата статуя 
е висока 30 метра, на широчина от 28 метра са разперени ръцете на 
Спасителя. Главата и ръцете са изработени във Франция и докарани с кораб 
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в Рио. От дарения църквата успява да събере крупната за онова време сума 
от 6 милиона долара за нуждите на строежа. Строителството продължава 
близо 10 години. Дълго време монументът е собственост на държавата, но 
от 2006 година е католически център. 

 

 
Изглед към Рио от наблюдателна площадка в подножието на монумента 

 
Статуята на Исус Христос Спасителя – символът на Рио и Бразилия 
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За да се стигне до статуята, обявена и за едно от новите седем чудеса 
на света, се минава по тесен път, подходящ повече за таксита и микробуси. 
Затова обичайният начин за придвижване на туристическите групи е с 
железницата, която се изкачва по хълма почти под ъгъл 45 градуса. На входа 
на малката гаричка са изложени снимки, които проследяват отделните 
етапи на строежа. Влакчето е с два вагона и взема 3-километровото трасе за 
около 15 минути. Линията се вие през истинска джунгла, част от 
Ботаническата градина, и носи името Национален парк „Тижука”. По пътя 
никак не е скучно: постоянно изникват дървени фигурки на различни 
животни или католически светци, а на всеки 50-60 метра има табели, които 
указват през коя част на Ботаническата градина преминава влакчето. Най-
горе е последното изпитание – от крайната спирка на железницата до 
статуята водят 240 стъпала. Те въобще не са препятствие, тъй като на 
отделни етапи са обособени наблюдателни площадки с панорамен изглед 
към града. Около самия монумент е истинско вавилонско стълпотворение! 
И няма как да е друго – хора от цял свят са дошли да се докоснат до едно от 
чудесата на планетата. 

Но ако говорим за гледка от високо, може би още по-колоритна се 
открива от хълма Захарната глава – 396 метра над морското равнище. Дотам 
се стига с въжена линия само за няколко минути, като всяка от кабинките 
побира до 70 човека. 

 

 
Лифт отвежда до хълма Захарната глава 
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Гледката от Захарната глава е поразителна, градът се разкрива от 
всички страни. Виждат се не само разкошните плажове, огромната лагуна и 
целия град, разхвърлян сред хълмовете край океана, но и дългия мост, 
който свързва Рио с близкото градче Нитерой. Като на длан се открояват 
двата форта, които са отбранявали града от нашествия по море. Недалеч от 
тях има малък остров, където са наказвали осъдените на смърт. Вместо 
гилотина, използвали „по-хуманен” метод: оставяли ги вързани да дочакат 
прилива и да се удавят. От Захарната глава се вижда залива Гуанабара, край 
който всъщност възниква градът. Заливът е открит през януари 1502 година 
от португалеца Гашпар де Лемош. Тясната морска ивица, наподобяваща 
устие на река, заблудила мореплавателя и той назовал залива Януарската 
река или на португалски Рио де Жанейро. Под Захарната глава е изградена 
площадка за хеликоптери. Въздушната обиколка на града е една от 
популярните туристически атракции. 

САМБАТА. Ако за аржентинците тангото е светая светих, самбата има 
същото значение за бразилците. Това е кардиограмата на бразилския 
темперамент! И апогеят й е в бляскавия парад на Карнавала. Но дори да не 
попаднете по това време в Рио, домакините са се погрижили поне малко да 
вкусите от това неподражаемо шоу. Бар-вариетето „Платаформа” представя 
спектакъла „Самба шоу”, който е нещо като копие на оригинала с 
ритмичната музика и темпераментните танцьорки. Самбодромо пък 
разкрива детайлите, в които се провежда Карнавалът. Тази недълга 
асфалтирана улица, оградена с високи трибуни, е мястото, където дефилира 
цялото това звездно шествие, заради което се стичат хора от целия свят. 

Този невероятен спектакъл има своята дълбока историческа основа в 
древните езически обичаи на коренното население на Южна Америка – 
индианците, и на африканските роби, докарани от Мозамбик и Ангола да 
работят на плантациите с кафе и захарна тръстика. Строени в колони под 
ритъма на самбата, за около две седмици през Самбодромо минават над 
80 000 души! Тук се състезават 12 от най-известните школи по самба. Шест 
от тях отпадат през първата седмица, толкова продължават състезанието 
през втората. Интересно е, че Карнавалът не представлява само парад на 
костюми, декори и грациозни тела. Всяка от споменатите школи представя, 
с изразните средства на танца, някакъв сюжет от всекидневието на хората, 
свързан със социалната политика например или с проблемите, които 
създава бюрокрацията. Оказва се, че Бразилия има най-много чиновници на 
глава от населението в целия свят! 
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Самбодромо – улицата, по която дефилират  
самба школите по време на Карнавала в Рио 

 

 
Дегизирани в карнавалния дрескод 
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Карнавалът съществува от 1928 година. Това е едно от най-скъпите 
развлекателни събития в света, за което всяка година се харчат не по-малко 
от 70 милиона долара 

И докато сега трибуните и улицата на парада са пусти, има все пак 
още едно забавление за туристите. На Самбодромо се намира неголям 
магазин за сувенири, където се отдават под наем карнавални костюми. 
Всеки може да се издокара с едно от тези облекла и да си направи снимка 
за спомен. Като гледам сега фотосите, които си направихме с тези костюми, 
ме хваща срам от натрупаните под шарените дрехи килограми. Но какво 
пък – нали се забавлявахме! 

ЦЪРКВИТЕ. Рио де Жанейро се счита за града с най-много църкви в 
света. Общо взето където и да се обърнеш, все ще изскочи някоя църковна 
сграда със светия кръст. Най-големият католически храм в Рио е катедралата 
Сан Себастиян. Този светец е покровител на града, а самата катедрала е 
изградена през 1976 година като дар от наследниците на семейство, 
спасило се по чудо от корабокрушение през ХVІІІ век. Представлява огромен 
бетонов конус с височина 96 метра. Във вътрешната част има малък олтар с 
орган, по стените се издигат високи и тесни цветни витражи. Тази катедрала 
може да побере до... 20 000 богомолци! Толкова са били например при 
посещението на покойния папа Йоан Павел ІІ в Бразилия. Отделно от 
катедралата се извисява внушителна камбанария, която изпъква на фона на 
небостъргачите и остъклените фасади на новите сгради в града. 

 
Катедралата Сан Себастиан в Рио може да побере до 20 000 бомомолци 

АРХИТЕКТУРАТА. Рио де Жанейро се отличава с изключително пъстра 
по стила си архитектура. От една страна са постройките от колониалната 



 

 322

епоха. Някои от влиянието на времето почти са изтърбушени отвътре, 
затова от ЮНЕСКО са разработени специални програми за възстановяване и 
съхранение на старата архитектура. Има прекрасни нейни образци като 
Градския театър, Музея на изкуствата, Кралския дворец. За него има 
интересна случка. Когато откривали двореца, тогавашният император Педро 
ІІ се подхлъзнал по стълбите и се изтъркалял по тях като чувал с картофи. 
Много бързо и остроумно обаче излязъл от конфузната ситуация, като 
казал, че императорът може да се случи да падне, но империята-не! Това 
пророчество така и не хванало място – година по-късно Педро ІІ бил 
детрониран след републикански настроен военен преврат и умира като 
изгнаник в Париж. А за новите сгради – и в Рио, както в много мегаполиси 
като него, порят висините билдингите на корпорации и мултинационални 
компании като Coca Cola, IBM, El Paso, Royal Dutch Shell и други. 

КАКВО ОЩЕ? Рио де Жанейро е вторият по големина град в Бразилия 
след Сао Паоло. Наброява 10 милиона жители, а с агломерацията достига и 
20 милиона. Разделен е на 16 района, като в южната му част са по-хубавите 
и богаташки квартали като Ботафого, Ипанема, Копакабана, Леблон. Бил е 
столица на страната повече от два века – от 1815 до 1966 година. Местните 
жители се наричат кариоки, което на езика на индианското племе гуарани 
означава cari (бели хора) и oca (дом) – домът на белите хора. Въпреки това 
почти половината от жителите на Рио са чернокожи. След Лисабон в Рио де 
Жанейро се намира втората по големина в света португалска общност. 

Рио де Жанейро е едно от най-големите пристанища в Южна 
Америка. Оттук минава 1/3 от вноса и голяма част от износа на страната, 
главно кафе, захар, памук, плодове... Всяка събота край плажа Копакабана 
се появява „амбулантен” местен пазар на хранителни стоки, предимно 
плодове, зеленчуци, риба, пилешко месо и пр. Истинско удоволствие е да се 
разходиш из това богатство на бразилската земя и океана, изложено за 
един ден на сергии върху подвижни автоплатформи, които вечерта пускат 
кепенци и изчезват. Късните часове на пазара са най-предпочитани от 
посетителите заради падащите цени. 

В делнични дни трафикът на автомобилите в Рио е просто ужасен. 
Въпреки наличието на метро, основен транспорт както в града, така и в 
страната е автобусният. Бразилия притежава може би най-добрия 
обществен автотранспорт в света. Тук се произвеждат автобуси от най-
реномирани марки като Скания, Ман, Мерцедес. Това е и една от 
причините за силния спад на железопътния транспорт, сведен до 
обслужването само на отделни линии в крайградската част. 

И накрая: в Рио, както и навсякъде в Бразилия, едни от най-
популярните ресторанти са от веригата грил заведения Churrascaria. Те 
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предлагат богат салатен бар и отделно по заявка шишове с печено на грил 
месо. Онези, които за първи път биха посетили подобно заведение (вече ги 
има на много места в Европа и Азия) е добре да знаят, че на всяка маса стои 
картонче с два различни цвята – зелен и червен. Зеленият показва, че 
сервитьорите могат да носят нон стоп от печените месца, а червеният, че 
стомахът ви вече е развял бялата кърпа. Ако не знаете тази малка 
подробност, чинията ви ще се пълни с месо до откат! А напитките? Ако си 
падате по твърдото гориво, бразилците имат хубава, но и силничка ракия – 
кашаса. От нея, когато се смеси със зелено лимонче, захар и лед, става 
прекрасен коктейл – кайпириня. Върви чудесно по залез на Копакабана... 

 

 
Големите шишове са обичайното меню  

във веригата бразилски ресторанти Чураскария 
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ДА СЕ ГМУРНЕШ ПОД ИГУАСУ 
Заедно с Виктория (в Африка) и Ниагара (в САЩ), Игуасу попада в Топ 

3 на най-големите водопади в света. Разположен е под формата на подкова 
на границата между Бразилия и Аржентина и може да се наблюдава от 
двете страни. Представлява верига от 275 водопада с обща дължина 2700 
метра, като водата се спуска от височина до над 80 метра при средно 
количество около 1500 куб. метра в секунда. Кариоките и гаучосите са си 
разпределили владението на водопада по следния начин: 20% се падат на 
Бразилия, 80% – на Аржентина. 

 

 

 
Водопадът Игуасу – бразилската част 
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Игуасу на местния език на индианското племе гуарани означава 
„Голямата вода”. И наистина – още от илюминатора на самолета преди да 
кацнем на летището Фос се виждат огромните водни „петна”, пръснати по 
цялата територия в съседство с градчето Игуасу. Тук живеят около 330 хил. 
души, разделени съответно в бразилската и аржентинската част. 70% от 
населението на града се изхранва от туризъм, останалите са заети в 
селското стопанство. Почвата е червеникава поради голямото наличие на 
желязо, наричат я тера колорада. Тук се намира и най-голямата 
хидроелектроцентрала в Южна Америка, която годишно произвежда над 24 
милиарда киловатчаса електроенергия. 

Градчето Игуасу има и граница с Парагвай. Местните туристически 
фирми предлагат еднодневен шопинг тур до някое от граничните 
парагвайски селища. Там е нещо като дюти фри зона и много от стоките, 
особено електроника и козметика, се продават на изключително добри 
цени. Самата река Игуасу, на която е разположен водопадът, се влива в 
Парана, считана за седмата по големина водна артерия в света. 

Още от летището след полета от Рио де Жанейро се насочваме към 
бразилската страна на водопада, част от Националния парк Игуасу. На входа 
на парка има голям сувенирен магазин – най-големият от този род в 
Бразилия. Оттук се снабдяваме и с дъждобрани, на които ще разчитаме по-
нататък при наблюдението на водопада. 

Вървим по живописна пътека, която отвежда направо към подстъпите 
на Игуасу. За да се наблюдава по-добре и от различни ракурси водната 
стихия, на много места стопаните на парка са изградили специални и добре 
обезопасени площадки. От тях се раздават „залпове” от фотосветкавици – 
хората, „кацнали” на тези наблюдателници, буквално ги обхваща треска за 
снимки. Толкова картината на величествената природа ги омагьосва! 

Разбира се, богатството на Игуасу не е само в поразителната красота 
на водопада. Националният парк е дом на много и разнообразни растения, 
някои от вече застрашени видове, на диви животни като пума, ягуар и силно 
отровната коралова змия. Тук е и царството на птицата с огромна човка 
тукано, която е символ на Игуасу и типаж на най-продаваните местни 
сувенири. 
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Кайманът – един от обитателите на реката 

 

 
Да уловиш дъгата 
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Вече сме много близо до водопада. Водните пръски буквално се 
превръщат в душ и тук в ролята си тъкмо навреме влизат дъждобраните. 
Мисля си дори, че ако имаше някой предприемчив търговец да открие 
сергия с хавлиени кърпи под наем (то си е цяло къпане стоенето пред 
водопада), ето ти и бизнес. 

 

 
Това влакче отвежда в аржентинската част,  
където ни предстои Голямото приключение 

 

 
Гърлото на дявола 
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Както в Рио, така и тук се предлагат въздушни екскурзии с хеликоптер. 
Представете си каква гледка се открива отгоре! Това удоволствие струва 700 
щатски долара за 10-минутен полет. 

Тази вечер ще нощуваме в Игуасу. Хотелът е приличен, но по-голямо 
впечатление ни прави розовата фасада на 4-звездния Тропикал дас 
Катаратас, който също като водопада е... разделен на бразилска и 
аржентинска част. Казват, че тук са отсядали много знаменитости като 
лейди Даяна, Бил Клинтън и други. 

На следващия ден се прехвърляме в аржентинската част. На границата 
се чака около час, след което се качваме на нещо като железница с няколко 
вагона. Тя ще ни отведе до железния мост над река Игуасу, по който ще 
стигнем до заветната цел – Гърлото на дявола. Мостът е дълъг над 
километър, в този си вид е от 1992 година, когато бурните води на реката 
буквално отнесли старото съоръжение. Докато се придвижваме по моста, 
реката ни поднася щедро шанса да снимаме някои от нейните най-
популярни обитатели: костенурка, кайман, колибри, че и рояк от пеперуди в 
невероятно красиви разцветки. 

Между другото още в началото на моста се е разположил друг рояк – 
от... фотографи, всеки въоръжен с по една малка стълбичка. Те стоят „в 
засада” и ако някой се реши да им ползва услугите, пъргаво се катерят по 
въпросните стълби, за да хванат в кадър колкото може повече от околния 
фон. 

Гърлото на дявола е зашеметяваща гледка! Това е най-атрактивната 
част от Игуасу. Тръпки те побиват от страшната бездна, в която се изливат 
стотици тонове вода. Ефектът е поразителен, особено след появата на 
дъгата. 

Ето, че идва време и за най-очакваното приключение. Още през 
вчерашния ден наблюдавахме лодки да кръжат в подножието на водопада. 
Обясниха ни, че това е най-популярната атракция в Игуасу – т. нар. макуку 
сафари. Така се нарича в бразилската част, а аржентинците го назовават 
Гранд авентура. Цената на тази атракция е 33 долара на човек. От цялата ни 
група само трима не желаят да рискуват, останалите към двайсетина 
българи не се отказваме да си поизтърсим адреналина. 

Един пикап 4х4 ни отвежда до брега на реката. Когато слизаме по 
пътечката към пристана, където ни очаква лодката, срещаме неколцина 
туристи, които вече са опитали сафарито. Дъждобраните ни въобще не 
срещат одобрението им. Някои дори си въртят показалеца на слепоочието – 
явен знак, че не сме избрали най-сполучливия вариант за участие в 
авентурата. 
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Вече сме готови за Гранд авентура 

 

 
Лодката се гмурва под тоновете падаща вода 

Лодката побира 24 човека. Раздават ни спасителни жилетки и по една 
непромокаема торба, в която да сложим всичко, което не искаме да се 
намокри: пари, документи и пр. За дрехи и обувки няма място, а това ще се 
окаже фатално за тях. 

Когато всичко е готово, момчетата, които управляват лодката, 
запалват мотора и започват едни виражи из реката, посрещнати с бурен 
възторг от цялата ни група. И тогава идва кулминацията. С висока скорост 
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лодката рязко се насочва към водопада и буквално се врязва под грамадата 
вода, която се сгромолясва върху главите ни от цели 80 метра височина! Тоя 
„абордаж” продължава няколко пъти. Водата ни залива отвсякъде, 
дъждобраните наистина се оказват напълно безполезни, нямаме никакъв 
шанс да оцелее някоя част от тялото суха. 

След това невероятно изпълнение, което в първия миг направо ни 
смазва, но след това се превръща в неописуемо преживяване, лодкарите 
най-сетне ни оставят на брега. Мокри до кости в пълния смисъл на думата. 
Добре, че е топло, грее жарко слънце. Да, гола вода сме, но доволни от 
приключението. Е, домакините можеше да ни предупредят какво ще се 
случи с дрехите ни, та да се поразсъблечем в автобуса. Но здраве да е – така 
пък е по-интересно! 

 

 
На сушата след авентурата – четири мокри кокошки 
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БУЕНОС АЙРЕС – ЕВРОПЕЙСКАТА СТОЛИЦА НА ЮЖНА 
АМЕРИКА 
Когато в далечната 1536 година испанският завоевател Педро 

Мендоса стъпва на днешния аржентински бряг, едва ли е предполагал 
какви беди ще сполетят екипажа му на американска земя. Испанците 
построили първата крепост на мястото на днешния квартал Сан Телмо в 
аржентинската столица – от тухли, направени от кал, слама и говежда тор. 
Тези стени едва издържали няколко години заради голямата влага и студа. 
В Аржентина си има истинска зима, а влажността на въздуха достига до 80%. 
Мендоса водел със себе си 1500 човека, които освен на капризите на 
природата били подложени на непрестанните атаки от войнствено 
настроените местни индианци. Но най-страшен се оказал гладът. Войниците 
изяли всичко, което може да се яде, включително и част от добитъка, 
докаран от Европа. Останалите животни – говеда и коне, избягали в 
Пампата. 

Мендоса поддържал много твърда дисциплина и когато научил, че 
трима от войниците му скришом заклали един от конете на войската, 
незабавно наредил да ги обесят. Труповете им висяли цял ден на въжето, но 
когато бойните им другари ги свалили от бесилката, подивели от глад... ги 
изяли! И дотогава не подбирали какво да сложат в стомасите си – от 
насекоми и плъхове до собствените си ботуши... 

Експедицията на Мендоса завършила трагично – била довършена от 
разразилите се болести: чума, жълта треска, туберкулоза... Останал само 
историческия факт, че испанският авантюрист поставил началото на 
сегашната аржентинска столица, назовавайки мястото на своето 
дебаркиране с многословното наименование Пуерто де Нуестра сеньора 
Санта Мария дел Буен Айре (Пристан на Дева Мария Света Богородица на 
попътния вятър). Крепостта на Мендоса била разрушена от индианците, но 
близо 4 десетилетия по-късно, през 1580 година, нова експедиция начело с 
Хуан де Гарай направила на същото място втори опит да се установи 
испанско владение. И този път постигнала успех! Отново с цената на тежки 
загуби от сраженията с индианците, от болести и глад. 

Едва в средата на ХVІІІ век, когато Буенос Айрес става столица на 
вицекралството Рио де ла Плата, градът започва да се оформя като важно 
пристанище на Атлантическия океан. А когато Аржентина извоюва своята 
независимост след Майската революция от 1810 година, половин век по-
късно градът се утвърждава като столица на страната. Каквато е до днес. 
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Обелискът – един от символите на Буенос Айрес 

 

 
Булевард „Девети юли” – най-широкият в света 

Буенос Айрес е разположен на десния бряг на р. Рио де ла Плата при 
вливането й в Атлантическия океан. В града живеят над 3 милиона души, но 
заедно с агломерацията населението надхвърля 13 милиона. С други думи – 
всеки трети аржентинец се смята за столичанин. Но докато в Бразилия и 
респективно в Рио, усещахме и тялом, и духом атмосферата на истинската, 
горещата Южна Америка, в аржентинската столица съвсем не е така. Тук 
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имаш чувството, че не си напуснал... Европа. Това е първото и много 
отчетливо впечатление на чуждестранния гост и сравненията с градовете от 
Южна Европа, със столици като Мадрид и Париж въобще не са лишени от 
логика. Това се вижда и с просто око по улиците, площадите и широките 
булеварди на Буенос Айрес, по архитектурата на сградите, която е 
загърбила традиционния за континента колониален стил и копира 
тогавашната мода в Италия и Франция. 

Нашият хотел се намира на пъпа на града, само на метри от символа 
на Буенос Айрес – Обелиска (76 м), издигнат през 1936 година в чест на 400-
годишнината от основаването на аржентинската столица. Изграден е по 
средата на булевард „9 юли”, който е най-широкият булевард в света – 
простира се на цели 140 метра, с по седем платна в едната посока. Близо до 
хотела ни е и още една забележителност на града – театъра „Колон”, трети 
по големина на планетата (салонът на театъра побира 2500 посетители) и с 
най-добрата акустика в световен мащаб. 

Знаковото място, откъдето обичайно започва туристическата обиколка 
на Буенос Айрес, е Пласа де Майо – Майският площад. Около него са 
разположени едни от най-забележителните културно – исторически 
паметници, както и главните административни и управленски учреждения 
на града и страната: Паметникът на революцията от 1810 година, 
Паметникът на Христофор Колумб, президентският дворец Каса Росада 
(Червената къща), където се намира и прословутият балкон, от който 
президентът на страната държи речите си пред народа. Над централния 
вход на двореца се веят две знамена – голямо (държавният флаг) и малко, 
което означава, че държавният глава е в работния си кабинет. 
Непосредствено до двореца се намира монументалната сграда на 
Националната банка, а срещу парадния му вход е паметникът на генерал 
Маноел Белграно – бащата на аржентинското национално знаме. Историята 
на въпросното „бащинство” е много интересна. Хуан Маноел Белграно, 
както е истинското име на генерала, се издига във военната йерархия. След 
отцепването на вицекралството Рио де ла Плата от испанската корона, за 
аржентинската страна настъпват тежки дни. 
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Майският площад с гълъбите и забрадките на майките 

 

 
Край президентския дворец Каса Росада 

 
Испанците се опитват да си върнат териториите и на Белграно се пада 

задачата да ги спре. Това се случва през септември 1824 година. Преди 
битката, младата аржентинска армия все още няма бойно национално 
знаме. Общинският съвет на Буенос Айрес отказва предложението на 
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Белграно цветовете на този флаг да бъдат синьо и бяло. Тогава с подкрепата 
на своите офицери и войници, генералът взема нещата в свои ръце и 
повежда войската си в боя при Тукуман точно със знаме в синьо и бяло. 
Малката му армия спечелва битката и щат не щат общинарите вдигат ръце. 
Оттогава до днес именно това са цветовете на аржентинското национално 
знаме. 

Около Майския площад лъчеобразно са разположени най-важните 
градски институции – местния парламент и местното правителство. И двете 
сгради са строени по проекти на френски архитекти. Френското влияние е 
много силно въобще в архитектурата на града. Дори в парламента – 
Националния конгрес на Аржентина, има копие на Огледалната зала във 
Версай. В тази сграда, между другото, проектирана от италианския архитект 
Виторио Мелио, през 1813 година е приет закона за ликвидиране на 
робството в Аржентина. 

На площада се намира и Градската катедрала. Тя няма вида на 
класическия католически храм, а по-скоро отвън наподобява сграда на 
театър или опера със своите 12 гръко-римски колони, символизиращи 12-те 
апостоли. Вътре обаче поразява не само с внушителните си размери, но и с 
това, че представлява почти музей на аржентинската история. Има няколко 
открояващи се места в катедралния храм, които привличат вниманието на 
туристите. Например иконата на Богородица с Младенеца – тя е подарена 
от руския град Владимир като израз на идеята за обединение на цялото 
християнство. Или да речем статуята на Исус Христос в монашески одежди. 
Издигането на тази статуя е станало със средства на футболистите от 
националния отбор на Аржентина след извоюването на световната купа 
през 1978 година, когато страната е била домакин на шампионата. Водени 
от своя капитан Бертони, играчите идвали всеки ден в катедралата преди 
първенството, за да се помолят за своя успех. Тогава дали и обет да 
направят този дар, ако вдигнат шампионската купа. 

В катедралата е обособен и мавзолей на аржентинския национален 
герой Хосе де Сан Мартин – предводител в борбата за независимост на 
Аржентина и страните в този регион на Южна Америка от господството на 
испанската корона. Тленните му останки са положени в мраморен саркофаг 
под... странния наклон от 45 градуса. Мавзолеят се охранява от караул на 
гренадири (Хосе де Сан Мартин основава първия гренадирски полк в 
Аржентина). 
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Статуята на Исус в катедралата – дар  

от националния футболен отбор на Аржентина 
 

 
Караулът пред саркофага на националния герой Хосе де Сан Мартин 
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На Майския площад, където всеки ден кацат ята от гълъби, има кръг с 
особени знаци в бяло. Това са символи на женски забрадки и за съжаление 
свидетелство за един от най-черните периоди в историята на Аржентина – 
времето на военната хунта (1977 – 1983), на поредния държавен преврат. 

Аржентина е печално известна с постоянните военни преврати през 
миналия век. Споменатата военна хунта вероятно няма равна по 
жестокостта, която е прилагала, за да се разправя с политическите си 
противници. Военните стигнали дотам, че да откъсват млади хора от 
семействата им и да пълнят с имената им списъците на безследно 
изчезналите. Екскурзоводът ни Роберто казва, че има около 500 такива 
случая! След края на хунтата, когато се възстановяват демократичните устои 
в страната, успяват да се върнат у дома едва 85 младежи. Много 
инакомислещи били убивани по особено жесток начин: най-напред ги 
дрогирали, след което ги натоварвали на вертолети и ги хвърляли от високо 
на земята! 

Военната хунта сдава властта след поражението на Аржентина във 
войната с Великобритания за Фолклендските острови през 1982 година. 
Оттогава на Майския площад, в кръг по следите на белите забрадки, всяка 
година се движат безмълвно, с портрети на близките си в ръце, майките на 
стотиците безследно изчезнали младежи. И до днес продължава да 
съществува обществена организация на тези, вече възрастнси жени, чиято 
главна мисия е да търси справедливост... 

Напускаме Пласа де Майо с противоречиви чувства след тази 
злокобна история и се насочваме към един от най-известните квартали на 
аржентинската столица – Ла Бока. В Буенос Айрес има особено традиция за 
самоопределението къде живееш – местните жители обикновено не казват, 
че са граждани на Буенос Айрес, а на еди-кой си квартал. И това до известна 
степен определя и представата за техния социален статус. 

Ла Бока е кварталът на бедните, носи името на старото пристанище, 
популярен е с футболния отбор Бока Хуниорс, но за това ще стане дума по-
нататък. В същото време една малка, няма и 200 метра, уличка, наречена 
„Каминито”, се радва на световна известност. Тази уличка няма как да се 
сбърка с друга – толкова се откроява с шарените си, във всевъзможни ярки 
цветове, фасади на постройките, някои сглобявани от дърво и ламарина. 
Който е посещавал парижкия Монмартър, сигурно ще направи аналогия с 
„Каминито”. На тази уличка цари артистичния дух на аржентинската бохема. 
На всяка крачка може да срещнеш улични художници, музиканти, артисти, 
продавачи на картини и сувенири, мимове, застинали в познатите от 
барселонската Ла Рамблас пози, а почти на всяко кьоше начервена 
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красавица е готова да ти сложи на главата бомбето борсалино, което си е 
покана за танц, за танго. 

 
 

 
Знаменитата бохемска улица Каминито 

Сан Телмо пък е друг тип квартал. Някога тук е било тържище за роби. 
Живели и богати хора, но след епидемията от жълта треска напуснали 
квартала. След време ги заместили идващите от Европа имигранти. Днес тук 
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се намират едни от най-добрите ресторанти в аржентинската столица, 
където основна атракция покрай вкусната храна и превъзходното вино са 
вечерите на тангото. Местната управа е забранила всякаква промяна в 
архитектурата на сградите – те трябва да си останат в своя автентичен вид. 

За да се стигне от Сан Телмо до Ла Бока се минава през широка 
улица – „Авенида Браун”. Тя носи името на ирландски мореплавател с 
тъмно минало, който става адмирал на аржентинската флота. Историята 
разказва, че Браун бил изпечен контрабандист. В края на ХVІІІ и началото на 
ХІХ век със своята пиратска „дружинка” ограбвал търговските кораби с 
испански и английски флаг. Бил обаче по-широко скроен, защото по Рио де 
ла Плата доставял провизии за населението в Буенос Айрес. Постепенно 
това се понравило на местните власти – хем имало храна за града, хем с 
набезите си Браун тровел живота на испанци и англичани, които по това 
време не криели апетита си да заграбят Буенос Айрес. Тогава предложили 
на Браун да оглави аржентинската флота и така бившият морски разбойник 
се легализирал като почтен гражданин и се издигнал до висок военен пост. 

Продължаваме към новото пристанище на Буенос Айрес – Пуерто 
Мадеро, най-голямото в страната, транспортен възел с важно значение за 
местната икономика. Някога това място било запуснато, но след 
направените инвестиции от богати аржентинци и чужденци, целият район 
се е променил неузнаваемо. Това е новият Буенос Айрес, градът на ХХІ век, с 
небостъргачи и модерна инфраструктура. Нещо като лондонския Canary 
Worf. Самото пристанище носи името на своя проектант – аржентинеца 
Едуардо Мадеро. Портът има 4 дока, на които се обработват огромни 
количества товари. Тук акостират и големи круизни лайнери, които са 
включили Буенос Айрес в своите обиколни маршрути по моретата в света. 

Обиколката на Буенос Айрес неминуемо ни среща и с многобройните 
паркове в града. В един от тях е „разцъфнало” огромно метално „лале” – 
Роберто казва, че през деня отваря листата си, а през нощта ги прибира. 
Паркът е оформен по проект на известния паркостроител Карлос Тайс, който 
е създал над 70 такива цветущи оазиси за отдих в цялата страна. 
Включително и в квартал Палермо Чико, където някога също са живели 
богати аржентинци. По време на Голямата депресия през 20-те години на 
миналия век мнозина от тях се разоряват и са принудени да продадат 
имотите си. Част от тези имоти стават посолства и резиденции на 
дипломатически мисии. Тук се заселват по-голяма част от италианските 
имигранти. В Палермо е живял и Хуан де Сан Мартин, запазен е неговия 
скромен дом. 
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Районът на пристанището Пуерто Мадеро 

 

 
Лалето 

Завършвам с Реколета – кварталът на богатите, където се намира и 
прочутото едноименно гробище, второ по големина в света след това в 
Милано. Тук са погребани най-видните личности в историята на Аржентина, 
включително и любимката на народа Евита Перон. Нейната драма е 
покъртителна, затова в края на тази част се изкушавам да я разкажа. 
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Евита Перон е не само най-известната първа дама на Аржентина, но и 
една от най-емблематичните фигури в цялата история на страната. 
Истинското й име е Мария Ева Дуарте, родена е през 1919 година в малкото 
провинциално градче Лос Толдос в Аржентина. Рано, на 6 годинки, остава 
без баща. Мечтата й е да стане актриса и на 16 години идва в Буенос Айрес, 
за да си опита късмета в царството на Мелпомена. Започва с малки роли, 
дублира сцени по радиото. През 1944 година на една репетиция за 
предстоящ концерт среща Хуан Доминго Перон – военен и политически 
деец, по това време министър на труда и социалната политика в 
правителството на военната хунта. Пламва бурна любов между тях, която 
продължава с женитба – Евита става втората съпруга на Хуан Перон. В края 
на 40-те години на миналия век при смяната на властта в Аржентина Хуан 
Перон е арестуван и оттогава Евита започва тежка битка за неговото 
освобождаване. Става известна с борбата си за правата на жените, за 
защита на бедните слоеве и пенсионерите, за социална справедливост, с 
което си спечелва омразата на местните богаташи. Успява да измъкне от 
затвора съпруга си при един митинг на Пласа де Майо. Скоро след това Хуан 
Перон става президент на страната. Ораторската дарба на Евита е 
впечатляваща и Хуан Перон я използва като силно оръжие в предизборната 
си кампания за президент на Аржентина. Той се счита за създател на т. нар. 
перонизъм, който въвежда редица социални придобивки за обикновените 
хора: повишаване на заплатите с 30%, 13-та заплата, фиксирани цени на 
храните, изплащане на обезщетения при болест и трудова злополука. Като 
първа дама Евита Перон ръководи правителственото бюро по труда и 
социалните грижи, пътува из Европа, среща се в Испания с Франко, но 
отказва да отиде в Англия заради грозните писания на местната преса по 
неин адрес. Създава и своя женска партия. Въпреки високото си обществено 
положение и обичайните за жена от нейния ранг слабости – разточително 
да се кичи със скъпи бижута и кожи, тя не престава да се занимава с 
благотворителност, да посещава приюти и да се грижи за болни и 
изоставени хора. Затова се превръща в любимка на народа, а смъртта й се 
приема като национална трагедия. 
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Мадона в ролята на Евита Перон 

 
За Евита е писано и казано много. Но малко се знае за одисеята след 

смъртта й – тя умира през 1952 година на 33-годишна възраст от рак на 
матката. Смъртта й съвпада с поредната смяна на управлението в 
Аржентина и оттогава започва невероятно митарстване на... мъртвото й 
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тяло. То е балсамирано и тъй като се страхуват да го погребат с нужните 
почести, новите властници от поредната военна хунта затварят ковчега й в 
стая, съседна със... спалнята на шефа на военното разузнаване. Роберто 
разказва, че полковникът никак не бил спокоен от това „съседство” и спял с 
пищов под възглавницата. Една нощ се събудил внезапно от подозрителен 
шум и и съзрял в тъмнината да се движи съмнителен силует. Изплашен, 
шефът извадил пистолета и гръмнал, но на сутринта се оказало, че убил... 
собствената си съпруга. Бедната жена отивала до тоалетната... 

По молба на Хуан Перон, мъртвата Евита била изпратена в гробището 
на Милано. Докато стигне дотам, ковчегът прекарал незнайно колко време 
в мазето на аржентинското посолство в Германия. 

След време тялото на Евита е върнато в Аржентина и Хуан Перон й 
осигурява най-после вечен покой. През 1973 година той отново заема 
президентския пост. По това време е женен за трети път, за Исабела 
Мартинес де Перон, която след смъртта му през 1974 година наследява 
поста на съпруга си и става първата жена-президент в света. В крайна сметка 
днес Евита почива в мир в семейната гробница на Дуарте в Реколета, където 
е положена точно... 17 години след смъртта й! 

Историята на Евита Перон стана популярна през последните години 
най-вече след излизането на филма „Евита” с участието на Мадона в 
главната роля. Аржентинците обаче не приемат превъплъщението на поп 
звездата в тяхната любимка, дори не й разрешават по време на снимките да 
се появи на балкона на двореца Каза Росада. По тези причини единствено в 
Аржентина не са гледали филма. 
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АРЖЕНТИНСКИ ЛЕГЕНДИ 
Избрах това заглавие, за да представя отделно от Буенос Айрес някои 

от онези символи, произхода на които пътешествениците неминуемо 
свързват с аржентинската страна. Ще започна с 

ТАНГОТО. Ако бразилската самба е „отборен” танц, тръпката в 
аржентинското танго идва от страстта на двойката. В зората си обаче тангото 
е било по-скоро индивидуална изява, така както днес например виждаме да 
прави сам някой фигурист на ледената пързалка. Трябвало да мине време, 
докато танцът сплете сърцата и телата на двама. Да проследим тогава тази 
история назад в годините... 

В края на ХІХ и началото на ХХ век аржентинската страна отваря 
границите си за имигранти от Европа, надявайки се да пристигнат 
качествени хора и да вложат знания, умения и разбира се инвестиции в 
местната икономика. За съжаление предприемачи не идват – на корабите за 
Америка се натоварват предимно млади работници, бедни като църковни 
мишки, главно от Италия, за които Новият свят е Обетованата земя. Тези 
хора били недоволни от живота и мястото си в обществото в родната им 
страна и били решени на всичко, за да се измъкнат от нищетата. Това били 
главно мъже, които се заселили в района на Сан Телмо и пристанището Ла 
Бока в Буенос Айрес. За беда не само че не донесли просперитет на 
Аржентина, но и попаднали на ужасно демографско съотношение: на 70 
мъже – 1 жена! Скоро се появили първите нощни заведения, където 
разочарованите от новата действителност мъже се опитвали да удавят 
мъката си. Трябвало да се редят на опашка пред кръчмите, докато им дойде 
редът да обърнат по едно питие. Така докато чакали пред заведението, се 
появили и музикантите. Всеки с различен инструмент според 
националността си: креолите с флейти, италианците с цигулки, испанците с 
китари, немците с акордеони. Немски патент е и т. нар. бандененон (ръчна 
хармоника с копчета за свирене от двете страни), който впоследствие става 
типичния за тангото музикален инструмент. Изникнали и първите стъпки на 
новия танц. Музиката била грубовата като мястото, където се ражда – 
бордеите и кръчмите в бедните квартали, изпълнена с носталгията, която 
през онези години мъчела имигрантите от Европа. Носталгията по родния 
дом, семейството, приятелите... 
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Тангото – запазената марка на Аржентина 

 
Отначало под съпровода на тази музика танцували индивидуално 

само мъже – показвали на другите как удивително могат да владеят телата 
си. После започнали да танцуват по двойки, но пак само мъже. Явило се и 
журито, което определяло най-добрия танцьор, наричан тангейрос. 
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Вероятно оттук идва и етимологията на танца. Въпреки че се стараело да 
бъде обективно, това жури никога не можело да угоди на всички. И в 
крайна сметка ръкопашният бой въздавал „справедливост”. Така се появил 
и образът на „мачото” – самецът, който безмилостно надвива своите 
конкуренти. Накрая дошъл и редът за участие на жените, след което по 
естествен път се родили и познатите танцови смесени двойки. 

Тангото не се е приемало добре от по-заможните аржентинци. Те се 
отнасяли към тази музика и танца с пренебрежение. За първи път през 1917 
година аржентинският певец Карлос Гардел изпява песен, композирана за 
танго – „Моята печална нощ”. Отивайки в Париж, с нея прави фурор в 
Европа. Скоро тази вест достига до Аржентина. И когато Карлос Гардел се 
връща в родината си, тангото вече не можело да бъде спряно на 
концертните подиуми. Бързо станало мода, младите богаташчета тайно 
започнали да танцуват, с маски на лицата, за да не се разбере от родителите 
им тяхното „прегрешение”. Оттук нататък тангото завладява света. И така до 
днес! 

Тази вечер сме в театър „Арита” в Буенос Айрес, за да се насладим на 
традиционния за аржентинската столица спектакъл „Танго шоу”. 
Ударението на думата танго в Аржентина, пък и в повечето страни по света, 
пада на първата сричка. Докато само ние и французите го слагаме на 
последната. Най-често посещението на такова шоу в туристическите 
програми се предхожда от приятна вечеря в местен ресторант, където 
можеш да се подгрееш с хубаво аржентинско вино. 

На сцената на театъра танцуваха три двойки, оркестърът бе 
феноменален, цигуларят – виртуоз. Беше наистина страхотно преживяване. 
Докато гледахме спектакъла, си спомних как преди години тангото беше 
част от тогавашния ни „купон”. По-старото поколение не е забравило как 
звучеше тази музика и в столичните ресторанти като „Гамбринус”, 
например. А и в стъпките на танца нямаше нищо сложно – прости, лесно 
усвоими. А сега, когато гледах представлението в „Арита”, виждах колко сме 
били далеч от истината преди 50-60 години. Къде ти онова едно напред, две 
назад! На сцената, под светлината на прожекторите, нямаше просто едни 
танцуващи двойки, а истински балет, букет от грация и изгарящи чувства, 
който ти спира дъха и не ти се иска да свършва. 
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„Бонбончета” в „Бонбониерата” 

 

 
Великият Диего Марадона с екипа на Бока 

БОКА ХУНИОРС. Това е най-популярният футболен гранд в Аржентина, 
чиито цветове е защитавал великият Диего Марадона. Наричат го „Бранд 
№1 на Аржентина”! Стадионът на този отбор се намира в квартала Ла Бока, 
носи името Естадио „Алберто Х. Армандо”, но е по-известен с прозвището 
си „Бонбониерата”. Един от нашите спортни всекидневници цитира 
Марадона, който казва, че „това е най-големият храм на футбола”. Дори 
когато играта на отбора не върви, стадионът не губи духа си и е пълен с 
живот. Музеят му пък е най-посещаваният в Аржентина, стотици се редят на 



 

 348

опашка всеки ден, за да посетят „футболния Лувър”. Клубът е основан през 
1905 година от петима италиански имигранти. Спечелил е 22 шампионски 
титли в Аржентина, 6 пъти е ставал носител на Копа Либертадорес (клубния 
шампионат на Южна Америка), 3 пъти печели Междуконтиненталната купа. 
Когато основали клуба, неговите спортни деятели решили да определят 
клубните цветове по нестандартен начин. Който кораб от чужда страна 
влезе пръв в пристанището Ла Бока, цветовете на националния му флаг ще 
станат и цветове на клуба. Първи се показал шведски кораб и оттогава 
официалният спортен екип на Бока Хуниорс е в синьо и жълто! В червено и 
бяло са клубните цветове на вечния враг – Ривър Плейт, също тим от Буенос 
Айрес. Преди, по време и особено след мач между двата отбора полицията 
потъва до гуша от работа, много често това съперничество взема и невинни 
жертви. 

ГАУЧО, каубоят от Пампата, героят от приключенски романи и филми, 
моят любимец от ученическите ми години. Сега имах шанса да го видя на 
живо, защото днес ще гостуваме тъкмо в ранчо на гаучос. Не, не е ранчо, 
поправя ме екскурзоводът ни Роберто, ранчото е малка ферма, а пък ние 
сме тръгнали да посетим крупно имение, което се нарича естанция. 
Естанция „Санта Сузана”, на около 75-80 километра от Буенос Айрес. 

 

 
Естанция „Санта Сузана”. Посреща ни един от младите гаучос. 

Гаучос са наследници на първите заселници в Южна Америка и по-
скоро на смесените бракове между бели мъже и индианки. И тук, в 
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Пампата, също като в столицата, дефицитът на бели жени е бил много голям 
и „на помощ” дошли „дамите” от индианските племена. Така постепенно са 
се нароили креолите. Заварвайки в Пампата многобройни стада добитък, 
размножил се след неуспешната експедиция на испанския авантюрист 
Педро Мендоса, заселниците се захванали все повече, особено през втората 
половина на ХІХ век, да развиват животновъдство. Започнали и да ограждат 
земите си и скоро се появила нуждата от наемни работници в местните 
ферми. Така постепенно гаучос, тези горди и свободолюбиви чеда на 
Пампата, за които четях с небивало възхищение, започнали да стават слуги 
на богатите фермери и да изпадат в най-ниската социална прослойка. 

А се носела славата им на опитни и сръчни ловци. Покрай 
традиционното си оръжие носели и сърпове, чрез които с един замах 
прерязвали сухожилията на животните. Убивали толкова от тях, колкото им 
било нужно за изхранване и така поддържали равновесието в природата. 
Срещу месото и кожите, които продавали, купували облекло, оръжие и 
други най-необходими неща. Техен патент е и прочутия говежди стек на 
скара, известен под името асадо. 

Тръгвайки на път за естанцията, забелязах, че Роберто често отпива 
някаква течност от съд, подобен на рог. Съзрял интереса ми, аржентинецът 
ни представи една от най-популярните напитки в страната, а както след това 
се оказа – и в Уругвай. Напитката се казва мате, горчив тонизиращ чай с 
високо съдържание на кофеин. Приготвя се като настойка от изсушените и 
стрити листа на дървото йерба мате, които се киснат в гореща вода. Затова 
аржентинците си носят със себе си термоси с гореща вода, която постоянно 
се долива след консумация. Чаят се пие с метална тръбчика или сламка, от 
куха кратунка или друг съд, подобен на животински рог, като този на 
Роберто. Често тези съдове са облицовани със сребро или с кожа. 

Традицията да се пие мате идва още от предколумбовата епоха и е 
била част от бита на индианците гуарани. Още когато стъпили на новия 
континент, монасите от испанския йезуитски орден направили обстойно 
проучване на качествата на мате, вземайки рецептата от местните 
индианци. Дори направили допитване до Ватикана да получат разрешение 
за използването на тази напитка. Роберто твърди, че матето ободрява, 
утолява жаждата, регулира храносмилането, въобще е полезно за човека. 

Съдове за мате се продават навсякъде в Аржентина, където се 
предлагат сувенири. В магазините пък има специални кожени чанти, в които 
се поставя термоса и съдчето за мате. Роберто казва, че ако ти предложат да 
пиеш мате, не бива да отказваш – домакинът ще се обиди. Обикновено той 
поднася чая на най-възрастния и след като той му върне съдчето, 
продължава ритуала пак по старшинство. В Аржентина много се пие мате. 



 

 350

Дори и шофьорът на автобуса ни си носеше малко термосче и си отпиваше 
по път. 

Ето ни и в естанцията „Санта Сузана”. Посреща ни най-възрастният 
гаучо – Сирило, когото тутакси кръстихме Кирчо, и един младок, който ни 
предложи за добре дошли по чаша вино. Появиха се и две девойки с поднос 
с емпланадас – тестени питки с пълнеж от много вкусно приготвена кайма. 

Имението е голямо и от дълго време упражнява като част от бизнеса 
си посрещане на чуждестранни групи туристи. Разполага с голям сувенирен 
магазин, където се предлагат всякакви стоки от бита на гаучос: кожени 
сомбрера и колани, чанти, вълнени наметала – пончос, ножове в кожени 
кании, дори картини и пана от кожа. Има и мебели – столове, маси и др., 
изработени от... говежди кости. 

 

 
Мебели от говежди кости 

Аржентина е един от най-големите производители и износители на 
говеждо месо и кожи в света. Отглеждат се типични месодайни породи и 
като добавим ширналите се поля на Пампата със сочна трева, става ясно 
защо аржентинското асадо е толкова вкусно. Само Буенос Айрес изяжда 
годишно над 14 000 тона говеждо месо! За съжаление ние нямаме в 
България такива породи. Затова като си поръчаш в нашенски ресторант 
телешки стек, винаги правиш това с подозрението дали готвачът се е 
свършил добре работата и няма опасност да загубиш някоя пломба. В 
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Аржентина без много усилия в кухнята, с повече доверие на скарата, можеш 
да си режеш стека като масло. Независимо, че може да бъде дебел и..:3 
сантиметра! 

Следва ресторантът – много голям, с множество дълги маси и пейки, 
както и барбекюто, на което цвърчеше месото на десетки говежди стекове 
асадо. Казвам десетки, защото такава голяма скара на жар виждах за първи 
път – сигурно имаше дължина от 2-3 метра! В ресторанта е обособена и 
сцена, защото част от гостуването в естанцията е съпроводено и от местна 
фолклорна програма. 

 
Още на влизане в естанцията ни лъхва ароматът  

на асадото от огромната скара 
Домакините ни поканиха най-напред да излезем край ширналата се 

необятна морава и да се включим в организираната за случая езда. Не зная 
колко крави отглеждат, но пък видяхме многоброен табун. 

 



 

 352

 
Тази кавалкада е събрала туристи – ездачи от няколко националности, 

включително и нашата 
 

 
Време е за обяд – асадото пристига в ръцета на най-стария гаучо Сирило, 

когото нарекохме Кирчо 
Бяха приготвили конете за езда, край тях се въртяха неколцина млади 

гаучос, всички облечени еднакво – с бели ризи и червени шалове, сплетени 
като... пионерски връзки, с ботуши и широкополи шапки. Започнаха да 
качват гостите си на конете. Отвориха дървената ограда и един зад друг, в 
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„индианска нишка”, потеглихме извън естанцията. Две-три момчета следяха 
движението на конете. Естествено бе ходом, защото сигурно 2/3 от 
туристите за първи път се качваха на кон. Хеле пък ако конят се окаже 
палав – моят например, 2-годишният Орнеро, постоянно си въртеше 
главата, дори хвърли няколко къча на свои „колеги” и трябваше да бъде 
смъмрен от водачите ни. Беше много ефектно да се наблюдава тази 
кавалкада от 50-60 ездачи, представящи не по-малко от 10-15 
националности – толкова впоследствие се оказа, че присъстват на тази 
атракция. 

Направихме си много снимки, имаше дори и една българка, която от 
няколко години работи като фотограф в Буенос Айрес и идва тук да снима 
туристите. Винаги се радвам, когато срещна сънародници в някоя далечна 
страна. 

На обяд похапнахме добре – освен традиционното асадо, домакините 
се бяха погрижили на масите да има различни салати, печени на жарта 
наденички и други вкусотии, червено вино и бира. Лично сеньор Сирило, 
познатият Кирчо, носеше огромна съдина, натрупана с току-що свалени от 
скарата стекове. После дойде ред на програмата – звън на китара, танго и 
ритъма на болеадора – две въженца с кожени топки в края, които се удрят в 
земята и постигат ефекта, подобен на степа. 

Естанцията разполага и с малък, импровизиран хиподрум, на който 
гаучос показват в края на програмата уменията си на ездачи. В края на една 
около 150-200-метрова полоса е издигната дървена стойка, на която висят 
три въженца. В края на всяко от тях е закачен пръстен. Ездачът трябва да 
премине разстоянието в галоп и на къса пръчица да отнесе пръстена. Успее 
ли да го „откъсне” от въженцето, има право да избере някоя жена от 
публиката и да й го подари. В замяна на това трябва да получи... целувка. 
Роберто казва, че ако се случи пръстенът да бъде подарен на жена, която е 
тук със съпруга си или момиче с гаджето си, обичайно въпросната мъжка 
половина е длъжна да целуне... коня на ездача! Е, за такива дебелашки 
шеги домакините и не помислят – не всеки разбира от майтап. 

И кой мислите, че се оказа най-сръчният ездач и покорител на 
женските сърца, ловецът на пръстени и женски целувки? Старият гаучо 
Сирило, разбира се... 
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„Кирчо” се оказа изкусен танцьор… 

 

 
… и ненадминат майстор на ездата 
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ДО МОНТЕВИДЕО ПО „СЛАДКОТО МОРЕ” 
Когато се качих на борда на ферибота от Буенос Айрес за Монтевидео, 

не предполагах колко ще съм неподготвен по география, въпреки шестицата 
от гимназиалния курс. Пътувахме вече близо трийсет минути, катамаранът 
се люшкаше по вълните, през люка не се виждаше никакъв бряг и точно 
тогава зададох на гида ни Роберто наивния въпрос, мислейки, че сме 
някъде сред океански води: „Кога ще влезем в Рио де ла Плата?”. 
Аржентинецът ме изгледа учудено и отвърна: „Ами ние от самото начало 
сме в Рио де ла Плата... ” 

За чужденец, който никога досега не е плавал по този маршрут, да се 
заблуди е съвсем логично. Как да се види бряг, когато Рио де ла Плата 
достига широчина до... 220 километра! Това е най-широкия естуар в света, 
който събира водите на две големи речни артерии – Парана и Уругвай, и се 
влива в Атлантическия океан. За мащабите на реката говорят два 
показателни факта: тя е дълга 290 километра, а водосборният й басейн е 
втори по големина на континента след този на Амазонка. 

В превод от испански Рио де ла Плата означава Сребърната река. До 
средата на ХVІ век испанците изнасяли добитото в Аржентина сребро с 
кораби през Карибите. Но голяма част от скъпоценния товар ставал жертва 
на пиратите. Тогава испанската корона се заела да потърси алтернативен 
път и през 1586 година мисията се увенчала с успех чрез откритието на Рио 
де ла Плата. Това решило проблема за доставката на среброто, а 
участниците в тази експедиция нарекли реката Сладкото море. 

След около три часа път из сивокафявите води на реката – тя има 
свойството да си мени цвета според сезона, акостирахме на пристанището в 
Монтевидео. То е разположено сред естествен залив. Самият град е на 
левия бряг на реката, докато Буенос Айрес е по диагонал на десния. Казват, 
че докато уругвайците гледат реката фронтално, с лице към нея, 
аржентинците правят това през... рамото. 

Монтевидео възниква като крепост за защита на испанците от 
набезите на португалската флота през 1726 година. Основател на града е 
тогавашният губернатор на Буенос Айрес дон Бруно Маурисио де Сабола. 
Първите заселници идват от Канарските острови. Много бързо, поради 
стратегическото си местоположение, Монтевидео се превръща в най-
удобното естествено пристанище в Латинска Америка и съперник на 
аржентинската столица в морската търговия. 
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На заден план - 96-метровата сграда на Паласио Салво  

в центъра на Монтевидео 

 
Паметникът на националния герой ген. Хосе Артигас. 

Да ви напомня… Цар Освободител в София? 
Днес Монтевидео е най-големият град в Уругвай. Тук живеят около 1, 

5 милиона души или близо половината от населението на страната. 
Оператор на фериботната линия и туристическата обиколка на 

Монтевидео е компанията Buquebus. Тя се ползва със статута на монополист 
и от години сценарият за посещението на уругвайската столица е един и 
същ. Така след слизането от катамарана първата спирка на туристите в града 
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е площад ”Независимост” (Plaza Independencia). Тук са разположени някои 
от главните културно-исторически забележителности на града. 

Когато стъпихме на това паметно за уругвайците място, имах 
чувството, че се намирам на... площада с паметника на Цар Освободител в 
София! В средата, също като у нас, се издига 17-метровият паметник на 
конник – ген. Хосе Артигас, национален герой на Уругвай в борбата на 
страната за независимост. И тук, както в София, край „коня” се простират 
сградата на хотел от веригата Радисън, както и парламентът, в характерния 
за колониалната епоха неокласически стил. Тук е и Театро Солис, построен 
през 1856 година, открит с операта „Ернани” на Джузепе Верди. И днес това 
е най-популярното културно средище на уругвайската столица. Край 
паметника на Хосе Артигас се издига и 96-метровата сграда на двореца 
Palacio Salvo с фар на покрива, който се вижда още от пристанището. Този 
дворец на 27 етажа, построен през 1928 година, дълго време е бил най-
високота сграда в Латинска Америка. В наши дни е отстъпил първенството 
на 157-метровия билдинг Торе де Антел – сградата на уругвайския 
телекомуникационен оператор Антел, която е най-модерната постройка в 
града. Близо до нея е Дворецът на конгресите, строен по проект на 
италианския архитект Виторио Мелио. 

На площад „Независимост” една бетонова арка, изградена вероятно 
да дефилират победители, разделя центъра от старата част на града. Порта 
Сиудадела е названието й и от нея започва пешеходната зона. Улица с 
шпалир от сгради в колониален стил, осеяна с магазини, кафенета, 
ресторанти и така до градската катедрала. На нея можеш да срещнеш и 
туристи, и улични певци, художници, музиканти, естествено и просяци. Има 
и занаятчии, които предлагат ръчно изработени сувенири. Най-популярният 
сувенир е чашката за прословутия мате – чаят, без който и уругвайците като 
съседите им аржентинци не могат да живеят. Обичайна картина е да 
срещнеш и тук, на пешеходната улица, и навсякъде в Монтевидео местни 
хора – и млади, и стари, да мъкнат със себе си термоси с гореща вода и 
чашка или кратунка за мате. Сърбат си чая с такова удоволствие, с каквото 
французинът, например, отпива от чашата си с вино. 
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Порта Сиудадела – „Триумфалната арка” на Монтевидео 

 
Старият град е сцена и на много улични артисти 

Пешеходната зона в центъра на столицата е приятно място за 
разходка и срещи, особено на младите хора. Но колко е различна по дух и 
атмосфера от Буенос Айрес. Някакси лъха на... провинциализъм, толкова е 
спокойно, сякаш времето е спряло. Може би това обстоятелство са отчели 
изследователите на градската среда, когато в едно проучване преди 7 
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години са сложили на Монтевидео етикета на най-доброто място за 
живеене в Латинска Америка. Самият Роберто няколко пъти ни 
подчертаваше, че за разлика от аржентинците уругвайците са по-искрени, 
по-лъчезарни, по-доброжелателни както към своите гости, така и помежду 
си. Не обичат обаче да ги смятат за бедния роднина на Аржентина. 
Демонстрират гордост и достойнство. Добре е да се знае и фактът, че по 
грамотност уругвайците са на първо място в южноамериканския континент! 
Но животът сочи друга тенденция: много от младите, образовани, 
висококвалифицирани и подготвени уругвайски специалисти търсят късмета 
си в Аржентина. Там се съсредоточават големите капитали, там се 
установяват транснационалните корпорации, които се нуждаят от 
квалифицирана работна ръка. 

 
Пред театъра „Солис” 

 
Популярната скулптурна композиция „Ла Карета” –  

пристигащи в Уругвай заселници 
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Въпреки развитието на нефтопреработвателната промишленост, която 
подобно на Венецуела е в ръцете на държавата, селското стопанство си 
остава най-важният отрасъл в икономиката на Уругвай. Страната 
произвежда соя и ориз, но животновъдството е основата на уругвайския 
износ. Изнасят се месо и кожи – статистиката сочи, че в степите на Уругвай 
пасат над 9 милиона говеда, половин милион коне, а овцете надхвърлят 26 
милиона! Този експорт разбира се е много зависим от международната 
конюнктура. Още се помни драмата на уругвайските фермери, когато 
поради заплахата от луда крава САЩ и Европа спрели за дълго време вноса 
на говеждо месо от Уругвай и така били нанесени сериозни загуби на 
страната. Другият съществен дял в уругвайската икономика заема банковото 
дело. Оказва се, че в уругвайските банки държат парите си големи акули от 
американския континент и неслучайно назовават страната Швейцария на 
Южна Америка. Заедно с Бразилия, Аржентина, Парагвай и Венецуела, 
уругвайската държава членува в южноамериканската икономическа 
общност, наречена МЕРКОСУР – абревиатура от испански: Mercado Comun 
del Sur (южноамерикански пазар). Тази организация в определена степен е 
създадена да противодейства на геополитическите интереси на САЩ в този 
регион на света. Под нейната егида са 250-милионно население и над 75% 
от брутния вътрешен продукт на южноамериканския континент. 

След разходката из старата част на града, отново се връщаме на 
пристанището. Тук, освен внушителната сграда на Адмиралтейството, друга 
забележителност е местният пазар Меркадо дел Пуерто. Това е най-старият 
пазар в столицата, възникнал още през далечната 1868 година като 
тържище за риба и месо. Сега тук има ресторанти, в един от които ни се 
падна удоволствието да опитаме от уругвайската кухня. Тя до голяма степен 
залага на барбекюто. Както в Аржентина, така и тук похапнахме говежди 
стек на жар. Домакините предложиха и риба, някаква салата като руската у 
нас и много приятен десерт – масини, подобен на познатата ни крем пита. 
Обичайно било по време на хранене в Уругвай жените да пият вино, а 
мъжете – уиски. Много бързо влязохме в тази традиция. 

След обяда продължаваме пътешествието си из Монтевидео на... 
футболна тема. Минаваме край националния стадион „Сентенарио”, открит 
през 1930 година за първото световно първенство по футбол, в чест на 100-
годишнината от приемането на уругвайската конституция. Тогава 
националите на Уругвай се срещат на финала с Аржентина и след победа с 
4: 2 стават първият световен първенец по футбол. Стадионът разполага с 
около 76 000 места. И тук, както в повечето страни по света, кръстосват 
шпаги двата най-големи местни футболни гранда – Пенярол и Насионал. А 
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уругвайците са не по-малко темпераментни запалянковци от тези в 
Бразилия и Аржентина. 

Монтевидео е град, където се отрежда важно място на зеленината. 
Има много паркове, които заемат значителни площи, както например 
паркът Родо, с езера и водни лилии. В много от тези паркове са изложени 
скулптурни композиции, посветени на историята на страната или 
всекидневието на местните хора. Прекрасно съчетание на природа и 
изкуство! Една от най-известните композиции са казва „Ла Карета” и 
представя заселници, които пристигат до мечтаната южноамериканска земя 
с волска каруца. 

Насочваме се към един от най-хубавите райони на града – квартала 
Караско. Тук преобладават едно- и двуетажни луксозни жилища с кокетни 
дворчета и красиво оформени фасади. Роберто пояснява, че това са жилища 
предимно на дипломатически представители, политици, културни дейци, 
хора от шоу бизнеса, богати бизнесмени. Тук се намират и голяма част от 
чуждестранните посолства, като едни от най-хубавите са на Аржентина и 
Перу. 

Най-представителният булевард в Монтевидео е 3-километровият „18 
юли” – денят, когато е приета уругвайската конституция. Но много по-
привлекателен и за туристите, пък и за местните е крайбрежният булевард 
„Ла Рамбла”, „разпънат” на цели 22 километра. Да си припомним, че такова 
име носи и една от най-известните улици в Барселона. Плажовете край „Ла 
Рамбла” примамват през уикенда и много аржентинци. Когато тръгнахме за 
Монтевидео, се падна съботен ден и фериботът „Хуан Патрицио” беше 
пълен с туристи от Буенос Айрес. 

Най-хубавата панорамна гледка към града и реката се открива от 
хълма с оръдията, разположени пред стените на някогашната крепост. Сега 
тук се намира Музеят на въоръжените сили. А вечер „Ла Рамбла” е 
изпълнена с хора, излезли на разходка и да се забавляват. Тук имат 
странния ритуал да ръкопляскат, когато слънцето залязва. Навярно така 
изпращат поредния ден с надеждата следващият да бъде по-добър и 
плодотворен. 
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Военният музий – старите оръдия и днес стоят на стража 

 

 
Изглед към града и Рио де ла Плата 

Освен място за разходка, крайбрежната алея и пешеходната зона в 
центъра на града често се превръщат и в... дансинг. От времето на робството 
е запазен характерен за чернокожото население танц, наречен кандембе. В 
един от сувенирните магазини в стария град дори имаше статуетка, 
представяща въпросния танц. Но да оставим кандембето. И тук, както в 
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Аржентина, водещата роля се пада на тангото. Уругвайците обичат да 
танцуват танго, особено на открито. И влагат не по-малко страст и 
темперамент от аржентинските си съседи. Не знаех обаче, че може би най-
популярното в България танго в близкото минало – „Компарсита”, не е 
аржентински патент, а произведение на уругвайски композитор. Музата на 
Херардо Родригес ражда това танго в една кафене в Монтевидео, някъде 
през 20-те години на миналия век. И оттогава покорява света... 

В Буенос Айрес се върнахме почти час по-рано заради спокойните 
води на реката. Остана време за още няколко снимки край Обелиска и да се 
приготвим за обратния път към дома. 

П. П. Когато се прибрахме в София след това забележително пътуване 
из три южноамерикански страни, нямахме търпение да споделим със 
своите близки колко хубаво беше това. За съжаление на лентата на 
летището не се появи само багажът на нашата група. Беше „останал” в 
Лондон. Е, получихме си куфарите на другия ден, но няма да забравя 
закачката на зевзека г-н Попов: „Един с Левски, друг с Ботев, а пък ние – с 
Марко Тотев”... 

 

 
Крайбрежният булевард „Ла Рамбла”  

с яхтеното пристанище и плажа на Монтевидео 
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ЯПОНИЯ – ЗЕМЯТА НА ИЗГРЯВАЩОТО СЛЪНЦЕ 
(Септември 2008 година) 

Наричат Япония „Страната на изгряващото слънце”. 
Предисторията на това определение датира още в древността, когато 
китайците свързвали Япония с посоката, от която изгряват слънчевите 
лъчи. Сиреч гледайки на изток, виждали Япония. По-късно, през VII век, 
японският принц Шотоку дал това название на родината си и 
постепенно то се наложило и в официалните документи. За да се запази 
и до днес като най-яркият символ на японската държава. 

От ХІІІ век насам, когато знаменитият мореплавател Марко Поло 
пръв представя на света Япония като „златната земя”, тази страна не 
престава да храни любопитството на хилядите посетители, 
пристигащи тук от всички краища на планетата. Дори и в наши дни, 
когато още тегне сянката на цунамито и последвалата авария в 
атомната централа в крайбрежния град Фукуджима, зачеркнала за 
няколко години Япония от туристическите програми. Слава Богу, 
туризмът в красивия островен архипелаг се възстановява и на 
желаещите да посетят Япония горещо препоръчвам да сторят това. 
Особено в периода, когато вишните цъфтят! Тогава ще видят как една 
древна култура съжителства с днешния урбанизиран живот и как в 
същото време наследниците на шогуните непрестанно удивляват света 
с постиженията си в електрониката, автомобилостроенето, високите 
технологии – все активи на утрешния ден. 

 
Небостъргачите навсякъде си приличат – и в Дубай, и в Токио 
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ТОКИО „НА ПЪРВО ЧЕТЕНЕ” 
Започвам записките си от пътешествието ни в Япония от стаята на 25-

ия етаж в токийския хотел „Кейо Плаза”. Оттук се открива страхотна гледка 
към цялото „войнство” от небостъргачи в 13-милионната столица на Япония. 
В този хотел сме около двадесетина българи и след малко ще се срещнем 
във фоайето, за да направим първата си разходка из многомилионния град. 
След близо 11-часов полет от Истанбул и тежка паспортна проверка на 
летище „Нарита”, придружена с вземане на пръстови отпечатъци, снимки в 
профил и анфас. Ведър полъх идва от срещата ни с японската екскурзоводка 
Юрико, която ни посреща с табелка на компанията ни БОЯНА-МГ и едно 
сърдечно „Добър ден” на български, резултат от гостуването й в България 
преди година-две. 

От летището до хотела ни са около 60-70 км, час и половина път. 
Време и за първи впечатления след кацането на самолета. Изненадан съм, 
че движението на автомобилите в Япония е. . вляво. Обикновено това е 
белег на бившите британски колонии, но страната на самураите не влиза в 
този „отбор”. След китните горички край пътя постепенно на преден план 
излиза сивият цвят на бетоновите сгради. Първите масивни билдинги са 
хотелите от няколко световни вериги: Хилтън, Краун плаза, Холидей ин, 
после идва индустриалната зона и накрая се показва мощният фундамент 
на столичния град. Достатъчно нагъчкан и няма как да е друго, защото на 
сравнително малка територия живее близо една четвърт от населението на 
Япония. От 128 милиона жители на архипелага, 30 милиона са с 
местожителство в района на Токио – 13 милиона в града и останалите в 
околностите, които включват градове като Йокохама, Нагасаки, Чиба... И 
понеже става дума за архипелаг, той се простира на площ от над 377 хиляди 
кв. километра, наброява 3500 острова, образуващи дъга от север на юг, 
дълга почти 3000 километра. Поради това когато на Хокайдо още карат ски, 
на Окинава ходят на плаж. 

Докато пътуваме към града спирам поглед върху шофьора на автобуса 
ни. Носи... бели ръкавици. Това е задължителна част от униформата му. 
Такива ръкавици носят полицаите и както ще видим по-късно т. нар. тъпкачи 
в токийското метро. В нашия уеб сайт бяхме сложили снимка на такъв 
служител, чиято функция е да натъпква пасажерите във вагоните на 
метрото, когато дойде час пик. На теглото му можеше да завиди и самият 
Калоян Махлянов – Котоошу, най-популярният българин сумист в Япония. 
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Изглед към Токио от стаята ни на 25-ия етаж в хотел Кейо Плаза 
 

 
Из „махалата” край хотела – японците  

държат много на екологичния транспорт 
Хотелът ни се намира в центъра на града, сред най-високите 

небостъргачи. Кварталът носи името Шиндзуку и „Кейо Плаза” е първият 
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високоетажен хотел, построен тук преди 25 години. А някога на това място е 
имало оризови ниви. Хотелът ни има 47 етажа. Стаите са прекрасни, с 
плазмен телевизор и скрин със задължително отворени чекмеджета, за да 
види клиентът какво има в тях. А там японците оставят по едно кимоно 
вместо обичайния за нашите хотели халат. Климатикът кой знае защо ми 
напомни за бедите на един бивш български депутат, който се беше 
принудил да си облече жилетка, защото не можел да се справи с духащия 
студен въздух ер къндишън. По-интересното е в банята. Тоалетната е... жив 
компютър, с един куп копчета, едно от които включва биде. Щом седнеш на 
тоалетната чиния, моментално в нея се излива вода, така че последващите 
естествени процедури да се провеждат на чисто. Мястото на кранчето за 
водата на тоалетното казанче обаче е истинска загадка. И трябва добре да 
се огледаш, за да разбереш, че е монтирано на... мивката в банята. След 
всичко казано дотук навярно логично е да се сетим за обичайните вицове с 
главен герой бай Ганьо в чужбина... 

Преди настаняването на рецепцията се срещаме с японската ни 
партньорка Мамико Ватанабе. Тя е служител във фирмата, която ни 
организира пребиваването в Япония. Много симпатична млада дама, с 
която първо си разменяме визитки. В Япония това е много важен жест – 
размяната на визитките между партньорите в бизнеса. За тях титлите играят 
важна роля. Визитките се държат с две ръце, а след това се разглеждат 
внимателно. С тия тънкости на японския етикет трябваше да се запознавам 
още в София, преди това пътуване. Японците са пословични със своята 
учтивост. Когато поздравяват, се покланят. Не се ръкуват и се смущават, 
когато им се подаде ръка. Удивих се, когато разбрах, че при пазаруване в 
магазините не е прието рестото да се оставя на продавача. В ресторантите 
пък не се дава бакшиш. 

От Мамико получаваме пликове за всяка стая, в която са сложени 
купоните ни за закуска и вечеря (така е прието в японските хотели), както и 
ключа от стаята. В този хотел закуската започва още в 05:00 сутринта и 
продължава до 11:00, а вечерята е от... 16:00 до 21:00 часа. На рецепцията 
получаваме и адаптери за електричеството, което тук е 110 V. На летището 
сме взели с жена ми Мария по един мобилен телефон под наем – по това 
време нашите джиесеми нямаха връзка с японски мобилен оператор. 
Спомням си, че минута разговор щеше да ни излиза по 2.50 лева в японски 
йени. Апаратите щяхме да върнем обратно при излитането ни за Истанбул 
от летището в Осака. 
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Модата сред японските девойки: мини пола, голи крака и калцуни в ботуши 

 

 
В токийското метро 

Часовата разлика с японската страна е 6 часа – толкова те са напред 
спрямо България. Усещам, че адски ми се спи, но един душ ме връща „в 
играта” и съм готов да излезем за първа среща с японската столица. Ще ни 
води Петър Папазов, син на някогашния член на политбюро на БКП Начо 
Папазов, бивш посланик на страната ни в Япония. Наехме го от София да ни 
води групата, защото владее отлично японски, познава страната и нравите й 
като петте си пръста и съм му много благодарен за перфектно свършената 
работа, а пък и излезе много готин като човек. Та Петьо ще ни води из 
Токио, като първите ни стъпки са из „махалата”, сиреч района на хотела ни. 
Тук се сблъскваме с много странен небостъргач, който може направо да се 
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каже, че по формата си копира едно към едно прочутия... дубайски 7-
звезден хотел с форма на сърф в морето „ Бурж ал Араб”. 

Ето ни на станцията на токийското метро. Има апарати като 
банкомати, откъдето се теглят билетчетата за подземната железница. 
Цената е 160 йени. Можеш да пуснеш банкнота от 1000 йени, автоматът ще 
ти върне рестото до стотинка. Всъщност в Япония банкноти и монети са си 
все йени, не е като у нас лев и стотинки. Монетата от 50 йени пък е... с дупка 
по средата. Токийското метро е много пъстро, нашарено с цветни реклами. 
Поставени са специални прегради на перона пред железопътната линия. 
Вратите им се отварят автоматично с отварянето на вратите на вагоните. 
Слизане и качване – не повече от 30 секунди. 

Водачът ни Петьо искаше да ни покаже един от най-представителните 
храмове в Токио, разположен сред живописен парк, както и някакви 
олимпийски басейни, но храмът се оказа затворен, басейните – трудни да се 
видят във вътрешността на плувната палата. Така че остана третата цел на 
тази първа обиколка – разходката из популярната токийска улица „Омоте 
Сандо” или както веднага се пошегувахме – „Смотания Сашо”. 

Когато се движиш из улиците на Токио, първото впечатление е колко 
пъстър свят живее в Япония. Тази страна няколко столетия е била напълно 
затворена за околния свят. В резултат на това японската нация силно се е 
консолидирала, консерватизмът е станал нейна традиционна черта. Но 
времената вече са други. Много малко японци ще видиш облечени с 
типичните кимона. Западната цивилизация е заляла младежта на Япония – 
и в облеклото, и в прическите. Много често можеш да видиш изрусени или 
рижави японци, момичетата в повечето случаи са с дръзки минижупи, под 
които се спускат голи крака, обути с вълнени калцуни до коленете и... 
ботуши. На тази почти 30-градусова жега това си е просто чист мазохизъм! 
Но мода – какво да се прави! Като влезеш в ресторант и се огледаш колко 
японци се хранят с пръчици и колко с нож и вилица, резултатът е 50: 50! 

Стигаме заветната „Омоте Сандо”. Казват, че приличала на парижката 
Шан-з-Елизе, но не оставам чак с такова впечатление. Много лъскави 
магазини – от Zara до Paul Stuart, много сладкарници, кафенета. По-
интересен за нас се оказва магазинът за японски сувенири „Ориентал 
Базар”. Сградата му е в японски стил и ярко контрастира с модерната 
архитектура на токийската „Шан-з Елизе”. Тук може да се намерят какви ли 
не образци на японските художествени занаяти: керамика, кукли – гейши, 
самурайски мечове, статуйки на Буда, подобни на матрьошки, както и 
известното порцеланово котенце с вдигната лява лапичка – символ на 
благополучието, японски ветрила, кимона и още куп други неща, достойни 
да бъдат отнесени като спомен от Страната на изгряващото слънце. 
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Влизаме в малък суши бар. Персоналът не е много възторгнат, 
разбирайки, че няма да вечеряме, а искаме само да направим снимки. А 
снимките си заслужават – цялото меню на бара, в купички, панички и пр., се 
движи на конвейер върху лента пред погледа на седналите край него 
клиенти. Така имаш пълна представа за храната и вземаш каквото си 
харесаш натюр, а не правиш избора си по картинка. 

 

 
Типичен суши бар в Токио 

 
Навън е не само топло и влажно, но пада и мрак. Тогава блесват 

светлините на нощната столица, огромните неонови реклами. И виждаш из 
улиците на града страхотна навалица. Сякаш всички 13 милиона граждани 
на Токио са решили да излязат извън домовете си едновременно. И все 
млади хора – море от красиви лица и цяла армада от велосипеди по „Омоте 
Сандо” и околните странични улички. Където все пак е спокойно за разлика 
от токийския район Кабукичо – там са жриците на любовта, но и местните 
банди, които често си разчистват сметките с оръжие в ръка. 

Вечеряме в хотела и най-после идва време за сън. Сън в нормално 
легло, а не на самолетна седалка! 
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Токийската „Шан-з Елизе” – улицата „Омоте Сандо” 

 

 
Нощно Токио 
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ТОКИО ОТ ПТИЧИ ПОГЛЕД 
Днешният ден е отреден за основните забележителности на японската 

столица. Токио е много голям град. Заема площ от 2170 кв. км, но се 
разширява непрекъснато за сметка на водните си граници. Всяка година от 
океана се отвоюва безценна земя. Като префектура Токио включва 23 
общини. При днешната обиколка ще прекосим 8 от тях. 

Имаме нов гид – Марико Набетани, която ще ни обслужва на руски 
език. Дама с определено... неопределена възраст. На всичко отгоре с липса 
на всякаква представа откъде сме ние – когато ни посрещна, изрази 
радостта си, че ще общува с туристи от... бившия СССР. 

Напускаме „нашия” квартал Шиндзуку и се насочваме към най-
представителната територия на града. Тук се намират Държавният театър, 
Съдебната палата, Министерството на външните работи, Парламента, 
където на ползу роду се трудят 450 депутати. Навярно имат много работа, 
защото в периода, когато сме в Япония, страната е в криза, икономиката й в 
рецесия. Марико казва, че ако преди 15 години японската икономика 
ежегодно е отчитала ръст от 10%, сега той върви надолу. При обичайна 
безработица от 2%, вече е достигнала 4, 5. От 60 години пенсионната 
възраст и за двата пола се е вдигнала до 65. Немалка част от пенсионерите 
се справят трудно с живота и непрестанно растящите разходи. На други се 
налага дори да подпомагат образованието на близките си заради 
значително скочилите такси на обучението в университетите. Ако в близкото 
минало фирмата се е задължавала да осигурява за служителите си работни 
места до старост, вече не е така. И това чувствително рефлектира върху 
самочувствието на обикновения японец, за който фирмата означава всичко 
в неговия живот. Успехите на японската икономика, превърнали страната 
след Втората световна война в значима икономическа сила, биха били 
немислими без високия морал, отговорност и всеотдайност на японците 
към работата, фирмата, обществото. 

Първата ни туристическа спирка е Токийската телевизионна кула. 
Висока е 333 метра, с 33 повече от Айфеловата кула в Париж и с 20% е по-
лека от нея. Построена е през 1958 година. На дълбочина от 20 метра са 
вкопани 8 основни стълба, а върхът на кулата достига максимално 
отклонение от 1, 7 метра при скорост на вятъра 20 м/сек. Това е едно от 
първите съоръжения, строени в Япония след Втората световна война. 
Японците са я посрещнали като символ на възраждането на страната и 
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японската нация – близо 3 км се е виела опашката от хора, желаещи да 
видят и пипнат на живо това чудо на съвременната технология. 

 

 
Токийската телевизионна кула 

 

 
Токио от тв кулата – много бетон, но и зеленина 

Асансьорът ни отвежда на 150 метра височина – достатъчно при 
разкошното слънчево време да съзерцаваш японската столица като на длан. 
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Оказва се, че Токио съвсем не е сиво и безизразно бетоново чудовище. 
Градът е изпълнен със зелени „петна” – паркове, спортни площадки, 
басейни, футболни игрища, едно от които е разположено на... покрива на 
една от сградите. Всяка нощ, точно в полунощ, светлините на Токийската 
кула угасват за кратко. Има поверие, че ако си пожелаеш нещо и то 
съвпадне с угасването на тези светлини, непременно мечтаното ще се 
сбъдне. Затова всяка вечер в полунощ около кулата има достатъчно 
мечтатели, очакващи заветния „ритуал”. 

Телевизионната кула не е единственият първенец гигант в японската 
столица. Има още една много висока сграда, 240 метра, която удивително 
прилича на... московския хотел „Радисон Блу”, известен в миналото с името 
„Украйна”. В този небостъргач се намират офисите на Токомо – най-
големият мобилен оператор в Япония. 

Обиколката ни из Токио продължава към Двореца на императора, 
държавният глава на Япония. На престола е император Акихито, чиито 
функции са предимно ритуални, представителни. Като принц е посещавал 
България няколко пъти. Той е моралният символ, обединителят на нацията. 
Традиционното летоброене в Япония е съставено от периодите, през които 
властват отделните императори. Ерата на император Акихито се нарича 
„Хейсей” – „ера на мира и просветлението”. Столетия наред императорите 
на Япония са се считали за богоизбрани. Първият, който през 1946 година се 
отказва официално от „божествения” си произход, е тогавашният 
император Хирохито. 

Дворецът на императора е отделен от околния свят с каменен мост и 
дълбок ров с вода. Самата сграда може да се вижда от разстояние, тъй като 
само 2 пъти в годината е разрешено да се влиза на територията на двореца. 
Първият път е на 23 декември, когато е рожденият ден на императора, и 
втория веднага след новогодишните празници, между 1 и 3 януари. Тогава 
на площада пред двореца се събират до... 70 000 души, които се допускат да 
влязат във вътрешния двор на 8 „порции”. Императорът, отделен от тях с 
бронирано стъкло, произнася приветствена реч. 

В непосредствена близост до дворцовия комплекс се намира 
живописен парк с дървета, под чиято сянка намираме спасение от силното 
слънце. 
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Императорският дворец с моста пред него 

 

 
Паркът край двореца. Вляво водачът ни Петър Папазов 
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В куфара си нося не една, а две шапки, но вместо сега една от тях да 
ми е на главата, кротко си стои в хотелската стая. Интересно е, че всяко от 
тези спасителни дръвчета има номерче. Обясняват ни, че така се изразявала 
приемствеността между градинарите, които се грижат за тях. Едно такова 
дърво се отглеждало като бонсая, `близо... 300 години! Дръвчетата са 
посадени по времето на японския император Мейджи, преди 150 години. 
Самият дворец е построен през 1457 година, век и половина по-късно става 
резиденция на японските императори след преместването на столицата от 
Киото в Едо (старото име на Токио). По време на приемите задължително 
присъства цялото императорско семейство: императорът Акихито, съпругата 
му Мичико, която е първата японка без аристократичен произход, станала 
член на императорската фамилия, принцовете и съпругите им. Известно е, 
че императорът и съпругата имат още едно прегрешение пред традициите – 
вместо да предоставят децата си на гувернантките, те ги отглеждат сами. И 
ако продължа в този дух, неотдавна и единствената дъщеря на 
императорското семейство – принцеса Саяко, прекрачи вековните 
традиции, омъжвайки се за простосмъртен чиновник, което й коства и 
загуба на благородническата титла. 

След Двореца на императора продължаваме край старата токийска 
жп гара, през която денонощно преминават над 1, 7 милиона пътници. Тя е 
със старинна архитектура, която съвсем не й пречи оттук да тръгват най-
модерните японски влакове – прочутите „стрели” Шинкансен, за които ще 
разкажа по-нататък. Стигаме до моста „Нипон баши”, известен като 
географския център на Япония. Оттук започва изчисляването на дистанциите 
до всяка точка на света. 

Пристигаме в района Асакуса. Тук се намират по-бедните квартали на 
столицата, но в никакъв случай под това определение не се крие намек за 
мизерията, позната в много от т. нар. екзотични страни. Време е за обяд и се 
настаняваме в малък темпора ресторант. Това название идва от вида на 
храната, популярна в Япония – наричат я темпора. Става дума за панирани 
морски продукти: скариди, калмари и малки рибки, оваляни в брашно и 
леко изпържени, не до зачервяване. Топят се в соев сос, както и сушито. 
Поднасят ни соева супа, някакви гъби, зеленчуци, варен ориз и нещо като... 
солен крем карамел. Яденето е вкусно. Започва по японски обичай с 
бърсане на лицето и ръцете с мокра кърпичка и традицинното 
„Итадакимас” – благодарност, че има какво да сложим в устата си през този 
ден. Използването на мократа кърпичка преди хранене има за японците 
определено значение: това освежава човека, отделя го от грижите в 
момента и предразполага към спокойно и приятно хранене. В Япония редът 
на храненето е обратен на нашия. Например супата, която обикновено е 
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бульон от варени водорасли или от соева мая, се сервира накрая, преди 
десерта. Силните напитки се консумират също след приключване на 
храненето. Десертите най-често са на оризова, бобена или кестенова 
основа. Накрая се сервира зелен чай, без захар. Той се приема за нещо като 
диджестив в японската кухня и се смята за много полезен за обмяната на 
веществата и общия тонус на организма, особено през горещините. 

 

 
Посрещане за традиционния японски обяд в темпора ресторант 

Японската кухня е изключително популярна в света и се счита за много 
здравословна. Животинските мазнини в нея са сведени до минимум, а в 
традиционната кухня въобще отсъстват. Оризът и рибата са основни 
хранителни продукти. Япония разполага с най-голямата риболовна 
флотилия в света. Консумацията на морски продукти на глава от 
населението е сред най-високите на цялата планета. Затова японците не 
познават като какво е това да се оплакваш от високо кръвно! 

Асакуса е и туристически район, забележителен с двата си храма – 
будистки и шинтоистки, както и с уличката „Накамисе”, осеяна с 
магазинчета за сувенири и будки, предлагащи всякакви лакомства. 
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Храмът на Буда в квартала Асакуса 

 

 
Шинтоисткият храм в Асакуса 
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Има отчетлив знак, по който се познава от всички японци и гости на 
Токио – това е вратата с фенерите, пазена от два символа – вятъра и 
гръмотевицата. Тази врата отвежда към будисткия храм на богинята на 
милосърдието Каннон. Една легенда разказва как веднъж двама рибари 
излезли да ловят риба на реката Сумида, която протича през града и се 
влива в Тихия океан. Вместо риба обаче, те хванали в мрежата си... малка 
златна статуетка, символ на богинята Каннон. В нейна чест бил построен 
този будистки храм. Пред вратата към храма е закачен огромен, 100-
килограмов фенер в червено и бяло, на който са изписани имената на 
дарителите, предоставили средства за изграждането на вратата и 
поддръжката на храма. От двете страни пазителите на храма – вятъра и 
гръмотевицата, са готови да изгонят злите духове. Японците изключително 
много почитат богинята Каннон. След парадната порта идва малък площад, 
а след него – стъпалата към самия храм, където спираш пред пищен олтар, в 
дъното на който се намира и статуетката на богинята. Наблизо има редичка 
от дървени чекмеджета, в които се крият различни гадания. Хората ги 
закачат на дървени пръчици с надеждата да им носят само хубави неща. 

До този будистки храм има друг – шинтоистки, далеч по-семпъл. 
Трябва да преминеш през парадна врата, обвита с дебели въжета, за да 
стигнеш до храма. Тук пък хвърлят монети, вместо да закачат гадания. 

Двете религии съжителстват безпроблемно в японското общество. 
Петър Папазов обяснява, че Буда всъщност е не толкова бог, колкото 
посредник между човека и неговото прераждане. Будизмът, който е 
въведен официално в императорския двор в периода между 538 и 552 
година, третира смъртта и бъдещето на човека след нея, затова е важно 
след прераждането по какъв път той ще поеме – по „лошия” или към 
съвършенството, наречено Нирвана. Шинтоизмът пък е нещо друго – там 
акцентът пада върху доброто бъдеще и добрия пример на предците. 17 000 
били божествата в шинтоизма, пред които хората се прекланят. Обикновено 
японците съчетават в живота си двете религии, защото между тях има силна 
връзка и голяма толерантност. Казват, че в Япония се женят по шинтоистки, 
а погребват по будистки... 

Жегата през този ден става много силна – термометърът удря 36 
градуса по Целзий. Крием се от слънцето край сергиите със сувенири, 
докато се появи автобусът ни. Най-после тръгваме към Акихабара – 
градчето на електрониката. Тук е цяло море от магазини, може би над 300 
на брой, в които се продава електроника за бита и офиса: телевизори, 
компютри, лаптопи, кабели, инструменти, резервни части, мобилни 
телефони... Има и два много големи многоетажни магазина – LAOX и 
YODABASHI, подобни на нашите Технополис и Техномаркет. 
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Улицата на сувенирите „Накамисе” 

 

 
Акихабара – градчето на електрониката 

Добре е да се знае, че само там, за разлика от малките магазини, се 
предлага стока по стандартите на Европейския съюз. Т. е. може да работи в 
мрежата от 220 V. Останалото е на 110 V със съответните за европейците 
неудобства. Според нас не си струва да се купува подобна стока оттук – и 



 

 382

заради цената, и заради гаранцията на уредите. В България вече си имаме 
всичко – и на прилична цена, и със сервиз при съответните гаранционни 
срокове. 

Ако в Ню Йорк най-скъпата модна улица е 5-то авеню, в Токио тази 
роля играе прочутата „Гинза”. Преди да стигнем до този култов район, 
спираме пред най-стария универсален магазин в Токио – „Мицукоши”, един 
от най-големите търговски центрове и в цяла Япония. Преди няколко века 
на това място търговци продавали дрехи. Магазинът започва битието си 
именно като своите предшественици – и тук стартират с облекла. После 
става универсален магазин и днес продава всичко. Друг гигант на местната 
търговия е „Такашимая”, а „Марузен” пък е най-голямата книжарница в 
страната. В тази част на града се намира Токийската фондова борса. 
Основана през 1878 година, тя е втората по големина в света след 
фондовата борса в Ню Йорк. През нея минава 80% от борсовата търговия в 
Япония. 

 

 
Гинза – токийското Пето авеню 

Ето ни най-после и на „Гинза”. В превод от японски означава 
„Сребърната улица” – може би тя е започнала да съществува именно с 
търговия на сребро. Днес е най-скъпата модна територия на града. Десетки 
са световноизвестните марки, които стоят на лъскавите витрини: Дюпон, 
Картие, Шанел и т. н. Цените тук са умопомрачителни, но туристите се 



 

 383

тълпят край витрините и щракат ли щракат с фотоапаратите. На „Гинза” се 
намира и магазинът на фирмата Tasaki, която е най-големият в Япония 
производител на перли. Имат собствена ферма в Нагасаки. Цените и тук са 
много яки. Обясняват ни, че някои от перлите се оцветяват по естествен път, 
при други пък играе химията. Но качеството е неоспоримо. 

 

Гинза – най-скъпата модна улица в Токио 
Последната точка от маршрута ни за днес е крайбрежието на Тихия 

океан. Това е районът Одайба – изкуствено създаден остров с около 440 
хектара площ, извоювана от морето. Многото зеленина и непосредствената 
близост до океана го прави едно от любимите места за отдих на столичани и 
особено на влюбените двойки. Има голям и доста широк плаж с много 
ситен пясък. Почти цялата група нагазваме с боси крака в океанската вода – 
топла и чиста след като в нея плуват риби. Между другото за изземването 
на земя от морето японците използват много дървесина. Почти 80% от 
територията на страната е заета от планини и гори, но в резултат на 
поголовната сеч горските площи са намалели с цели 10%! И за да не се 
прекалява с това, японците вкарват в употреба планинска пръст и... 
балирани отпадъци. 
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В Токио ми направи впечатление липсата на какъвто и да е боклук по 
улиците, но странното е, че няма и кошчета за смет! Сигурно си го носят 
вкъщи, където разделното събиране на отпадъците по кварталите е 
издигнато в култ. Събирането им от службите по чистотата върви по 
определен „тематичен” график за всеки отделен ден (днес например се 
събира пластмаса, утре метални отпадъци, в други ден – хартия и т. н.). Ако 
си стриктен, има поощрения от местните власти – примерно получаваш 
безплатно тоалетна хартия. Отпадъците се складират в депа, от които се 
изтеглят за преработка в завода за боклука. Токио се слави с високата 
степен на преработка на отпадъците. Освен за усвояване на земя, боклукът 
се използва и за производството на инертни материали, торове и пр. По 
улиците не можеш никъде да видиш хвърлени фасове, въпреки че японците 
са страстни пушачи. Има си определени места, наречени smoking corner, 
където можеш да пафнеш цигарка. Всичко това е постигнато след 
продължителна пропаганда и реклама сред населението. 

 

 
Smoking corner – място за пушене в Токио 

Марико казва, че в Япония изхвърлянето на боклука е чисто мъжка 
работа. Мъжете знаят графика на боклуджийските коли и според 
екскурзоводката ни това било... единствената работа, която вършат вкъщи! 
По този повод има и виц. Един мъж казал на жена си, че отива в 
командировка. Всъщност слязъл два етажа по-надолу, при комшийката – 
любовница. Прекарал сладко там нощта. Добре, ама на сутринта по стар, 
мъжки обичай, слязъл по чехли да хвърли боклука. Когато се върнал, вместо 
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при любовницата, по навик се прибрал... вкъщи. Реакцията на жена му не е 
трудно да се предположи... 

Малко преди да стигнем Одайба минаваме покрай Токийската рибна 
борса. Тя също представлява атракция, но за да се види, трябва да се посети 
не по-късно от... 04:00 сутринта. Тогава ресторантите в японската столица се 
зареждат със стока и е голяма лудница. Дните на борсата обаче изглеждат 
преброени. След като стана ясно, че Токио ще бъде домакин на летните 
олимпийски игри през 2020 година, на мястото на рибната борса по проект 
ще бъде изградено олимпийското градче с всичките му там спортни 
съоръжения. 

На връщане към хотела прекосяваме уникален мост – Мостът на 
дъгата, наречен така именно заради дъговидната му форма. Дълъг е над 3 
километра, строен е близо 6 години – от 1987 до 1993-та. От него се виждат 
прекрасно заливът, голямата сграда на телевизията Фуджи (8-ми японски ТV 
канал), шоурумът на Тойота, където се показват всички нови модели на 
известната в цял свят автомобилна марка, както и реката Сумида, по която 
се организират и круизи. Малко преди да стигнем Кейо Плаза минаваме и 
покрай токийския хотел Ню Отани (добре позната марка и в България). Тук 
отсядат официалните правителствени делегации, гостуващи в Япония. 

Край на сити тура. Вечеря с по една... малка водка с лед и разходка до 
45-тия етаж на Токийското кметство, за да видим как изглежда нощно Токио 
и от високо. 

 

 
През 2020 г. олимпийско село ще смени токийската рибна борса 
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„Пейката на влюбените” в парка на Одайба 

 

 
Токийският плаж на Тихия океан 
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НИКО И НАМЕСТНИКЪТ НА ИМПЕРАТОРА 
След закуска се отправяме за Нико. Това е малък град, на 200 км от 

Токио, в превод от японски означава Слънчевата светлина. Известен е със 
своята забележителна природа и с това, че е избран за религиозен център 
на будистките монаси. Тук живеят около 17 000 души. Недалеч от града се 
намира езерото Чузенджи, край бреговете на което много чуждестранни 
мисии са изградили свои резиденции. Построени са и хотели, ресторанти, 
други места за развлечения. Нико е разположен на 600 м надморска 
височина в подножието на планината Нан тай сан, висока 2484 м. Заедно с 
Фуджи тя се смята за божествена планина. В превод означава мъжко тяло и 
изразява култа към мъжествеността. В Япония планината олицетворява 
Бога, тя се почита и уважава, но и създава особен манталитет на местните 
хора. Например до края на Втората световна война жените от планинските 
селища не са били допускани до храмовете – смятали ги за нечестиви. 

 

 
Мостът над река Сумида, която пресича града и се влива в океана 
Като във всеки голям мегаполис, напускането на Токио изисква 

време – просто трафикът никога не олеква. Така че на път за Нико имаме 
възможност да видим още неща от японската столица. Край реката Сумида 
например се издига сградата на един от най-големите производители на 
бира – АСАХИ. Наливното пиво с тази марка се приема за най-доброто в 
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страната. От бутилираните класацията се води от КИРИН, първата японска 
бира, която опитахме в хотела, както и САПОРО. Освен много бира, 
японците пият здраво и... уиски. 

Освен Сумида, през Токио протичат още няколко реки. Една от тях е 
Аракава, край бреговете на която са изградени игрища за бейзбол. Този 
спорт е внесен в Япония от американците и се радва на огромна 
популярност в страната. Дори повече от сумото, което според моите 
представи трябваше да е начело като национален спорт. 

 

 
Игрище за бейзбол край Токио 

Сумото има монголски произход. Правилата му са съвсем прости – на 
тепих в кръг с диаметър 3 метра двама сумисти се борят кой да изтласка 
извън него своя противник. Преди състезанието всеки от участниците 
хвърля шепа сол на тепиха, за да изгони злите духове. В това време 
публиката залага кой ще бъде победителят. Според Папазов на тези игри се 
залагат големи суми. Самите състезатели живеят в тренировъчни лагери при 
спартански условия. 

Няма българин, който да не знае кой е Калоян Махлянов – Котоошу. 
Подобно на Христо Стоичков и той е своеобразният посланик на България 
пред японците. За разлика от други страни, в Япония България не е съвсем 
непозната. Япония е един от големите вносители на български вина, 
особено червените. Да не говорим пък за киселото ни мляко. Сутрин, на 
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закуска в ресторанта на „Кейо Плаза”, си хапваме кисело мляко, което по 
нищо не се различава от нашето. Кампанията за популяризиране на 
българското кисело мляко стартира още през 60-те и 70-те години на 
миналия век. В резултат на това в Япония се предлага добре известен и 
търсен продукт с наименованието „Bulgarian Yogourt”. Това кисело мляко се 
произвежда по български лиценз, всеки месец от България се доставя 
прословутия Булгарикус бациликус за подкваса на млякото. Към 
популярните в японската страна родни продукти се нарежда и нашето 
розово масло. Добре знаем колко голям е и интересът на японските туристи 
към Празника на розата у нас. 

 

 
Котоошу – голямата българска звезда на японското сумо 

Докато още сме в Токио наблюдавам периферията на града. Малки, 
но сравнително прилични къщи, невисоки жилищни блокове. Но всички 
плътно една до друга, почти няма свободно пространство между тях. Петър 
Папазов обяснява, че мечтата на японеца е да има собствена къща с двор. 
Но е трудно в големи градове като Токио. Цените на недвижимите имоти 
варират в зависимост от разстоянието, на което те се намират от 
обществения транспорт. Ако жилището е на 5 минути от метрото цената е 
една, ако е на 25 – друга. Има общински жилища, които може да се купуват 
на сносна цена. Там се настанявали главно млади семейства. Но за да 
получиш такова жилище, най-напред трябва да представиш удостоверение 
за съответния доход, с който можеш да покриваш наема. Това обаче не е 
достатъчно – трябва и доза... късмет! Между кандидатите се тегли... 
томбола и на който му излезе късмета, той влиза в новия дом! Марико, 
която и днес пътува с нас, също е минала по този път, за да се снабди с 
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жилище от... 30 квадрата! Работила е в Кавасаки, взела е от фирмата кредит, 
който е изплащала 15 години. Жилище от 65 квадрата например в Япония се 
смята за много голямо. Марико споделя, че много жени като нея дават 
финансово рамо на семейството си. Казва, че с мъжа й са си надвили 
масрафа, били го повишили в службата и нямат притеснение за осигураване 
на храна, за лекарства и други битови разходи. Но все пак за да идат в 
чужбина могат да си позволят това веднъж на три години, на пет пък да си 
сменят колата. Не се лишават, но живеят пресметливо. Повечето японци са 
така. 

Преди доста години, още по социалистическо време, у нас беше 
излязла една книга на покойния проф. Марко Семов „От Япония за Япония”. 
Там между другото авторът засягаше интереса на японските мъже към 
„тънката част”. Разказваше например за навика на японците докато 
пазаруват да използват това време за „отпускане на напрежението” в някой 
еротичен салон. Въпреки че по закон официално проституцията не е 
разрешена. Подхващам тази тема докато пътуваме към Нико и Марико 
охотно се присъединява към нея. Разказва за малките японски хотели, 
където се предлагат познатите и в България „почасови услуги”. Всичко в 
тези хотели е много дискретно. Секретарката и началникът й, ако вземем за 
пример тези персонажи, пристигат в хотела... маскирани, за да не ги 
познаят. Няма рецепция – пускаш съответната сума в автомат и хоп – излиза 
ключът за избраната стая. Има снимки на стаите и началникът решава в коя 
да покани своята секретарка. Асансьорът отвежда директно до нея. Стаите 
носят имената на различни градове по света: Лондон, Париж и тъй нататък, 
но има и... София! Интериорът на стаята наподобява атмосферата на 
съответния град. Какво ли има в софийската стая? Спалнята и банята са 
отделени само със стъклена преграда, а на тавана е монтирано голямо 
огледало. Марико казва, че има и друг тип стаи – например подобна на 
болница, където любимата героиня е медицинска сестра. Или оборудвана 
като фотостудио... Да ме прости Господ за греховните подозрения, но взех 
да се замислям откъде толкова вещо екскурдоводката ни познава в детайли 
въпросните места за „почасови услуги”... 

Най-после излизаме от Токио и край нас се ширват яркозелените 
оризови ниви. Земеделието в Япония се развива на малки площи, но e 
високопродуктивно. Освен ориз се отглеждат пшеница и зеленчуци – какви 
ли не зеленища ядат японците. През последния четвърт век интензивно се 
отглеждат и лозя, произвежда се вино. Токачи, Кьошу и Йаманаши са 
няколко от най-известните лозарски региони. Произвеждат се червени и 
бели, главно сухи вина. Японците са познати на света и като пиещи саке. 
Това е 15-20-градусово оризово вино, което се получава след 
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ферментацията на оризова субстанция с вода. Пие се в четириъгълни чаши, 
като на върха на едно от ръбчетата на чашата се слага сол. Сакето се пие или 
горещо, или много студено – първия път в малки керамични чаши, втория в 
дървени съдинки. От такава напитка аз, българинът, трудно бих се напил, а 
и да си призная останах разочарован – определено сакето не ми хареса. 

Вече сме в Нико. Много приятно, кокетно градче, със спретнати 
къщурки и декоративни дръвчета, главно бонсаи, засадени край тях. 
Природата наистина е очарователна. Неслучайно има една японска 
мъдрост: „Ако не си видял Нико, не казвай какво е красиво”. 

Главната цел на посещението ни тук е мавзолеят на Йасу Токугава, 
основателят на първата шогунска династия с това име, управлявала страната 
от ХVІІ век. Целият храмов комплекс, част от който е и гробницата на 
шогуна, е под закрилата на ЮНЕСКО. 

 

 
Входът на храмовия комплекс - мавзолей на шогуна Йасу Токугава в Нико 

Шогуните са играли много важна роля в историята на Япония. Тази 
титла е със значението на главнокомандващ или т. нар. генералисимус, най-
високия чин в армията. Титлата шогун се давала от императора – 
божествения син на небето, за особено високи заслуги. Шогунът имал 
абсолютна власт – управлявал страната от името на императора. Системата 
на управление била военна, носела името шогунат. Или ако си послужим 
със съвременните представи за някои от известните управленски структури 
от този тип, става дума за нещо като военна хунта. Титлата шогун е 
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премахната по времето на император Мейджи през 1868 година, известен 
като първият император на модерна Япония. 

Йасу Токугава е бил управител на провинцията Канто. По това време 
японските феодали се били обособили в две основни групи – едната около 
Токугава, другата около Мицумани. Повечето поддържали Токугава. ХVІІ век 
бил белязан от постоянни междуособици, войните между феодалите били 
всекидневие. Група метежници опитали да свалят от престола тогавашния 
император, но били разбити от Токугава в тежка битка при Сеникахагара. 
След тази победа императорът назначил Токугава за шогун. Династията 
Токугава управлявала в Япония близо 250 години! 

Разполагайки с огромна власт, Токугава въвежда военен кодекс, закон 
за данъчното облагане, митническа система. Изпраща първия японски 
посланик в Рим, разпространява внесеното от португалците в Япония 
огнестрелно оръжие. Има решителен принос за обединението на страната, 
присъдинявайки към нея остров Окинава през 1609 година и Осака 6 години 
по-късно. Умира през 1616 година. Наследникът му – Йамицу, построява 
мавзолея му в Нико година след това. 

 

 
Божественият мост в Нико 

Историята на Нико започва от 766-та година. Има легенда, която 
разказва как по това време един неизвестен дотогава монах, на име Шодо, 
попаднал тук случайно. Очарован от прекрасната природа, решил да се 
засели на това място. Трябвало да се прехвърли през реката, за да премине 
на отсрещния бряг. Помъчил се сам, но не успял да прекоси буйните води. 
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Тогава две змии – зелена и червена, му предложили помощта си, 
изграждайки с телата си своеобразен мост над реката. Оттогава този мост 
добива божествена сила и може да се види днес в каменния му вид, 
оцветен в червено. През 782 година монахът построил параклис, който при 
управлението на Токугава се превърнал голям храмов комплекс. От 1958 
година е обект на ЮНЕСКО. 

Като всеки храм в Япония, и този разполага с парадна врата. До нея се 
намира дървена колона, на която е изобразен гербът на Токугава – нещо 
като трилистна детелина. До гробницата на шогуна се стига по стръмни 
стъпала, много на брой, но тя има повече вид на обикновена скулптурна 
композиция сред парка, отколкото на вечния дом на толкова знатна 
личност. 

 

 
Парадната врата на мавзолея с герба  

на шогуна Токугава – трилистна детелина 
Много по-интересни са други елементи от храмовия комплекс. 

Например дървената конюшня, където са пребивавали конете на шогуна. По 
стените й има разкошна дърворезба, главни герои на която са три 
маймунки. Част от дърворезбованата композиция изразява един от най-
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известните будистки постулати: ”Не чувам думите на злото, не виждам 
делата на злото, не изричам зли думи!” Визуално тази философска 
сентенция е представена именно от тези три маймунки: едната си е 
запушила ушите, другата устата, третата си е затворила очите. Това е и най-
разпространеният в този район сувенир, който грабва очите на туристите. 

 

 
Прочутата композиция от дърворезба с трите маймунки 

 
Целият храмов комплекс – мавзолей на Токугава е изключително 

произведение на строителното и изобразителното изкуство. Най-
впечатляваща е 5-етажната пагода, построена през 1650 година, 
възстановена доста по-късно след пожар. Висока е 35 метра и обединява 
двете религии – будизъм и шинтоизъм. Има няколко ритуални врати, една 
от които – Йомей Мон, се отличава с дърворезбованите си панели, на които 
са изобразени стилизирани фигури на цветя, птици и животни със златно 
покритие. В китайски стил е построен т. нар. павилион за очистване на 
душата, вероятно нещо като японска изповедалня. Охраняват го 
традиционните храмови пазители – 4-метрови скулптурни фигури с гневни 
изражения на лицата. 
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Пететажната пагода от 1650 г. 

Самият храм-мавзолей, основната сграда в комплекса, е покрит с 
десетки гоблени. По коридорите му са подредени празни бурета от саке, 
дарени от богомолци. Има и позлатен трон, на който е седял шогунът 
Токугава. Всяка година по време на храмови празници той се изнася на ръце 
от поклонниците и обикаля храма подобно на церемониите с чудотворната 
икона на Св. Богородица в някои от манастирите у нас – Бачковския и 
Троянския. 

 
Самурай в битка 
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Връщайки се назад в историята на Япония, нека да кажем и няколко 
думи за самураите – тези истински бойци на честта. Това са рицарите на 
онази епоха. Като съсловие се формират от държавните служители, 
занимаващи се с отбраната на страната. Когато през VІІІ век се създава 
първата редовна японска армия, самураите стават основна част от нея. 
Постепенно ангажиментите им към държавната служба отпадат и те се 
превръщат в свободно наемани бойци. Обединяват се в съсловна 
организация, която приема през ХVІ век свой военен кодекс по принципите 
на Конфуций за субординация и дисциплина. Самопожертвувателността в 
името на честта става основна черта на самураите. Гледали сме филми, в 
които чувството им за чест и достойнство е диктувало при поражение на 
бойното поле или при други обстоятелства да посягат на живота си 
ритуално – т. нар. сепуко, по-характерен за самурайската лексика термин 
вместо познатото и у нас харакири. Символи на самураите са двата меча и 
прическата. Тежко посегателство върху самурая е отрязването на 
специфичния кок, формиращ тази прическа. Мечовете се връчвали на 
специална церемония лично от главнокомандващия. Самураите били 
предимно ездачи, в началото си служели с лък и копие. Доспехите им били 
красиви и пищни, от кожа и дърво, само шлемът бил метален. Самураи 
били всички известни шогуни на Япония. После, когато португалците внасят 
в страната огнестрелното оръжие, самураите запазват мечовете си, но вече 
са въоръжени с пушки. 

 

 
На обяд с дзен меню 
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След мавзолея на Токугава идва ред и за обяд. Обикновено нямам 
навика да описвам какво похапваме по време на пътешествията си по света, 
но в Япония е друго, особено по време на обедите. Днес имаме т. нар. дзен 
меню. Дзен будизмът предполага всичко в живота да бъде просто и без 
излишества. Такова е обедното дзен меню. Обикновено включва купичка 
топъл ориз, студена супа от водорасли и различни кулинарни продукти, 
производни на соята. Понякога вместо супата се предлага японска туршия 
или няколко резенчета сурова риба – тон, сьомга или акула, малко печена 
риба и разбира се достатъчно соев сос. Твърди се, че това е най-
здравословното меню в японската кухня. 

След обяда тръгваме за езерото Чузенджи. Намира се на 1269 м 
надморска височина под конусовидния връх на планината Нан тай сан. Това 
е най-високопланинското езеро в Япония. Дотам се стига за около половин 
час по серпантините на асфалтиран път с 45 завоя. Интересно е, че всеки 
завой е означен със синя табела, на която с арабски цифри е изписано кой 
поред е съответният завой, има и буква от японската азбука. Така докато 
стигнеш езерото, само в автобуса можеш да научиш японската алфабет с 
нейните твърде сложни за европееца йероглифи. 

 

 
Езерото Чузенджи 

Марико казва, че тези йероглифи са се появили в Япония от Китай 
през Корея с будистките мисионери през V-VІ век. Има две японски азбуки, 
като всеки йероглиф съдържа конкретен смисъл в контекста. Може да е 
съществително, може да е прилагателно, но не е съюз или частица. 
Йероглифите са около 47 000! За грамотен се смята човек, който си служи с 
поне 1200 йероглифа, като до края на средното си образование трябва да 
усвои минимум 800! Японският език има особена интонация. Когато Марико 
говори на този език, има някаква напевност в края на думите й, нещо като е-
е-е. От друга страна, японците говорят троснато, сякаш... се карат. Много 
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често вкъщи си правим майтап като жена ми или децата ме подкокоросват 
да импровизирам нещо на „японски”, примерно обичам те, което от моите 
уста излиза като че ли... обявявам война на японския император! 

Гледката на езерото е прекрасна и отморява очите. Често тук 
кръстосват водите корабчета, пълни с туристи. Много от тях почиват в 
околните хотели. В езерото има и много риба, главно пъстърва. Някой 
попита дали е американска, на което Петьо отговори остроумно: „Не 
вярвам, и на нея са й... дръпнати очите!” 

След езерото тръгваме да видим и още една природна 
забележителност – водопада Кегон. В миналото неговият дебит до голяма 
степен е зависел от притока на вода от езерото. Сега японците са направили 
някакво техническо подобрение, така че количеството вода във водопада да 
не зависи от водоема на Чузенджи. Казват, че този водопад е най-красивият 
от останалите 47 в Япония. Водата му се спуска от 96 метра височина, но ако 
го сравняваме с водните стихии като Ниагара или Игуасу, все едно си пуснал 
вода от крана в кухнята. 

С по едно кафе в един от ресторантите край водопада приключваме 
екскурзията до Нико. Тъкмо тръгваме обратно за Токио и се излива пороен 
дъжд. Петър пояснява, че по това време на годината не само често вали, но 
върху страната се стоварва и по някой тайфун. Засега Господ ни пази... 

 
Водопадът Кегон 
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ФУДЖИ – СВЕЩЕНАТА ПЛАНИНА 
Тази сутрин станахме рано, за да закусим и тръгнем навреме за 

пътуването ни до Фуджи и Киото. Служителите на хотела ни прибраха 
багажа – куфарите ще ни чакат направо в Киото, така че ще се движим с 
автобуса без тях. 

Когато поехме по аутобана, не предполагахме какво ще ни се случи по 
път. Общо взето бързичко се изнесохме от Токио, но на магистралата 
изведнъж движението зацикли. Едно на ръка, че имаше страшно много 
коли. Но скоро разбрахме, че е станала катастрофа. Дори по обратната 
лента на пътя профуча линейка. Мислех си, че японците, каквито са 
чевръсти, бързо ще разчистят пътя, но уви – оттук натък пътуването се 
превърна в кошмар. Автобусът измине десетина метра и спре, пак тръгне, 
пак спре. А времето неумолимо напредва и повече от ясно става, че няма да 
е възможно да осъществим цялата програма, определена за деня. Оказва 
се, че освен катастрофата, днес е и събота и гражданите на Токио изчезват 
от града, за да прекарат някъде другаде уикенда. Избрали са точно този 
ден, в който ние ще пътуваме, а не например петък, както обикновено се 
случва в България. Нашенският петък – ден на майстора! 

 

 
Фуджи с обичайния му снежен калпак на фона на цъфналите вишни 
По план трябва да видим Фуджи, да се повозим на круизен кораб из 

близкото езро Аши, имаме и разходка по въздушна линия с лифт. В 16:09 
трябва да вземем от гара Одавара влака за Киото и да бъдем там около 
18:00 часа. Прекрасно, но... вече няма как да стане. Невъзможно е да 
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вземем влака в 16:09, има вариант за два часа по-късно, но билетът ни е 
групов и трябва да се презавери. Марико звъни във фирмата, нашия 
партньор в Япония, но оттам отказват да ни презаверят билетите за влака. 
Ако искаме да се возим в 18:00, трябва да... доплатим 11 000 йени! Абсурд! 
Как да искаме от клиентите ни още пари за влака, когато те са си платили и 
нямат никаква вина за това закъснение! Тогава Петър Папазов предложи да 
вземе такси и да отиде на гарата, за да се пазари за билетите. Ние 
продължаваме без него и се срещаме направо на Одавара. Дай, Боже, да 
имаме късмет и да се качим на влака без неустойка. Речено-сторено. 

 

 
Хиляди туристи се стичат в подножието на Фуджи с надежда да видят върха 

 

 
Фуджи в мъгла – като красавица, която не показва лицето си на всеки 
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За да избяга от тежкия трафик, шофьорът напусна магистралата и пое 
по някакъв обходен път. Но вместо за около 2 часа, взехме разстоянието до 
Фуджи за… 5! Това тотално ни обърка програмата, но вече бяхме изправени 
пред свършен факт. Тогава решихме да отделим по много кратко време на 
всеки обект по маршрута, за да имаме поне минимална представа от това, 
което трябваше да видим в детайли. 

Има няколко превода на Фуджи: самурай, земя на предците, богиня 
на огъня. Може би третото название е по-близо до истината, защото 
всъщност Фуджи е спящ в момента вулкан. Появил се е преди повече от 600 
хиляди години и за последен път е изригвал през 1707 година. За японците 
това е тяхната свещена планина. Те не само я обичат, но и дълбоко уважават 
и се прекланят пред нея като пред божество. Много фирми носят това име с 
гордост: туристически, транспортни, строителни и пр. Има хора, които са 
толкова влюбени в тази планина, че всяка година не пропускат да 
посрещнат именно тук изгрева на слънцето през първата сутрин след Нова 
година. 

Фуджи е и най-високият връх в Япония – 3776 метра. Почти през 
цялата година е под снежен калпак, само през юли и август е подходящото 
време за изкачване. Този връх се атакува от т. нар. 5-то ниво, на височина 
2500 метра. Това е и максималното ниво, до което достигат автомобили. 
Изкачването на върха е за около 6 часа и е възможно по няколко маршрута. 
През лятото това се прави от алпинисти и туристи, през зимата – само от 
алпинисти. Въпреки снежния калпак, който най-често може да се види на 
рекламните снимки, на Фуджи ски не се карат. Това е планина за алпинисти 
и добре тренирани поклонници. При изкачване на планината се променя и 
растителността: до 1800-ния метър е широколистна (бук, клен, монголски 
дъб и др.), до 2500-ния метър хвойнови храсти, над 2500 метра височина – 
вулканична територия. 

Фуджи е под закрилата на ЮНЕСКО. Японците били убедени, че тя ще 
влезе в списъка на новите седем чудеса на света и затова останали 
разочаровани, когато международната комисия не я е включила в тази 
престижна класация. 

Когато наближихме подножието на Фуджи и предстоеше изкачването 
до 5-то ниво под върха, навлязохме в приятна гориста местност. Климатът 
тук е много здравословен и благоприятен за отглеждане на различни 
земеделски култури: много плодове, сред които и цитруси, грозде, зелен 
чай, известен под името „Сизоко”, с много добро здравословно въздействие 
върху организма. 
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На влизане в курорта Хаконе 

 

 
Топлите извори са предпочитани за релакс 

Близостта до Токио предоставя възможност на много столичани да 
идват тук през всички сезони, още повече, че има и горещи минерални 
извори с вулканичен произход. В далечни времена под вулкана е текла 
голяма река. След изригването му са се образували кратери, от които под 
налягане е избила гореща вода. Около топлите извори на много места днес 
са създадени обществени къпални, построени са хотели и други почивни 
бази. В тях са обособени СПА-центрове, които може да включват или 
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самостоятелен басейн, или нещо като огромно дървено ведро, в което 
хората се киснат в топлата вода. Има хотели, стаите на които са така 
направени, че да имат и бани с такива „ведра” под открито небе. Всъщност 
става дума за курорта Хаконе, който е част от Националния парк Фуджи – 
Хаконе – Идзу. Една анкета показва, че заради кристално чистия въздух 
мечтата на токийските пенсионери е да прекарат остатъка от живота си тук. 
Между другото хотелите в този район са доста скъпи – евтин хотел на вечер 
върви по 300 долара на стая, на полупансион. И тъй като от Токио дотук с 
влак са не повече от 2 часа, има и доста хора, които идват само за деня и 
вечер се връщат обратно в столицата. Националният парк разполага и с 5 
езера, които са любимо място за почивка на къмпинг. 

Часът е 15:00 и вече сме в подножието на Фуджи, на 5-то ниво. За да 
изпълним цялата програма, трябва да отделим време за свещената планина 
не повече от... 15 минути. За съжаление не може да видим върха – около 
него се стеле мъгла, която от време на време леко се поразкъсва, но в 
цялостния си вид Фуджи не ни се представя. Имаме възможност все пак за 
по няколко снимки и за тоалетна. После се смяхме, че на Фиджи се 
изкачихме само да се... изпикаем! Шегата настрана, но наистина 
сравнително рядко времето е благосклонно към многобройните туристи, 
дошли тук да видят прословутия връх със снежно калпаче. Така че трябва да 
се примирим с това положение. Казват, че Фуджи е като девица – не 
позволява на всеки и всякога да я гледа докрай и затова се крие зад 
облаците. 

След 15-те минути под Фуджи трябва веднага да тръгнем, за да 
хванем круизното корабче за разходката из езерото Аши. Добро намерение 
и изпълнимо, ако потеглим навреме. Уви, две от семействата, които винаги 
имат повод да мърморят за нещо, се появяват с печена царевица в уста 20 
минути след определеното време. И ядец за круиза! Отиваме на езерото, но 
корабчето отдавна е отпрашило без нас. Като не върви, не върви. Пропада и 
разходката с лифта, дори и обяда. А иначе самото езеро Аши е много 
живописно, появило се е преди около 3000 години и в превод означава 
Езерото на тръстиките. Дълго е цели 20 км. Край брега му в очакване на 
туристи се поклащат десетки лодки за разходка с формата на лебеди. За 
любителите на риболова няма скука – езерото е пълно с едри шарани. 
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Езерото Аши 

 
Много популярни са лодките за разходка с формата на лебеди 

В 16:55 тръгваме за гара Одавара, а в 18:09 е влакът ни за Киото. От 
гарата долита радостна вест – Петър се е справил с презаверяването на 
билетите без да доплащаме нищо, остава да стигнем до влака навреме. Ако 
и това не се случи, не ми се мисли как ще избухне явно показваното от 
хората неудовлетворение от пропиления ден. Стискам палци шофьорът на 
автобуса ни да се справи с разстоянието до гарата и, слава Богу, пристигаме 
там двайсет минути по-рано! 
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Марико, с която предстоеше да се разделим, беше силно притеснена 
от развоя на събитията през този ден. Чудеше се как да се измъкне от 
конфузната ситуация – черпи ни с бонбони, накрая за компенсация дори 
искаше да си даде... заплатата. Знам какво е да изпаднеш в такова 
положение – екскурзоводът е този, който събира като гръмоотвод 
одобрението или недоволството на туристите. Те са си прави-платили са и е 
нормално да искат услугата да бъде извършена както трябва и докрай. 
После с Мария обсъждахме детайлите на програмата през този ден и 
стигнахме до няколко обобщаващи заключения, които препоръчахме след 
прибирането ни в София на японските си партньори. Първо, никакво 
пътуване до Фуджи през уикенда. Второ, тръгване от хотела в Токио 45 
минути по-рано от сегашното разписание – не в 07:45, а в 07:00. Трето, 
отпътуване за Киото от гара Одавара не в 16:09, а в 18:09 часа. Така ще има 
време да се види всичко и туристите да бъдат доволни. А ако Фуджи е пак в 
мъгла, сори – Божа работа. Тук виновни няма! 

 

 
На обяд с екскурзоводката ни Марико 

Ето ни на перона на гара Одавара. Да снимаш влака Шинкансен в 
движение, без професионална подготовка на фотограф, е невъзможно. 
Докато натиснеш спусъка на фотоапарата и влакът вече е изчезнал. Може да 
развие до 300 км/час, но обикновено заковава на 260. Разстоянието от 
Одавара до Киото е 400 км и влакът го взема за 2 часа. Първите влакове – 
стрела се появяват в Япония през 1964 година. Сега пътуват машини от 
четвърто-пето поколение. Вагоните са номерирани и влакът спира така, че 
входната врата на вагона се закотвя точно срещу означения номер на 
перона. Имаш например билет за 6-ти вагон, вход 6-в, влакът спира точно на 
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същото място, маркирано на перона. Вътре има две редици седалки – 
тройки и двойки, като в самолет. Кондуктор и стюардеса, която разнася 
храни и напитки, обслужват пътниците. Високата скорост въобще не се 
усеща. 

В 20:14 пристигаме в Киото. С табелка BOIANA-MG ни чака една 
закръглена екскурзоводка. Казва се Кейко или в превод „дете на радостта”, 
както се представи дамата, отдавна прехвърлила детската възраст. Хотелът 
ни е съвсем близо до железопътната гара. Не е от нивото на токийския, 
стаите са по-малки, но в крайна сметка има всичко необходимо. Вечерята на 
бюфет е достатъчно богата, даже бирите, които си поръчахме, влизат в 
цената. 

 
На път за Киото с влака-стрела Шинкансен 

 
Вагоните се обслужват от кондуктор, предлага се и кетъринг 
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КИОТО – КЪДЕ Е 15-ТИЯТ КАМЪК? 
Киото е една от най-старите столици на Япония – над 1000 години, 

между VІІІ и ХІХ век, ръководи съдбините на страната, преди върховната 
власт да бъде прехвърлена през 1868 година в Едо (Токио). Киото се смята и 
за културната столица на японците, за средище на японския театър, изкуства 
и архитектура, на традиционните занаяти и карнавални празници. Тук са 
властвали 77 императори, има 1610 будистки и над 400 шинтоистки 
храмове, включително и на други религии. Градът е сравнително малък, с 
население около 1, 6 милиона жители, с нискоетажно стротелство. Само тук 
са запазени традиционните японски къщи – машия. В миналото Киото силно 
е бил повлиян от китайската концепция за градоустройството. Както в 
Пекин, така и тук били прокарани прави и перпендикулярни една на друга 
улици. Крепостните стени били укрепени най-силно в северната част на 
града, защото оттам обичайно са го нападали неприятели. 

Днешният ден е посветен на Киото и започваме най-напред с 
посещение на Императорския дворец. Построен е през 1603 година и тук са 
коронясани всички японски императори с изключение на последния – 
Акихито, който сяда на престола след официалната церемония, проведена в 
Токио. Дворецът е разположен в прекрасен парк, за който екскурзоводката 
ни Кейко казва, че е истинска цветна приказка през април, когато обичайно 
в Япония е цъфтежът на вишните. 

 

 
Схема на Храма на Дракона 
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Навлизаме в едно от най-посещаваните от туристите места в Киото – 
Риоанджи или Храмът на Дракона, обект на ЮНЕСКО. Ние, европейците, 
често се чудим как така азиатците се прекланят пред нещо, което сме 
свикнали да приемаме за символ на злото. Тук е обратно – Драконът в 
източната митология, особено в китайската, е положителният герой. На това 
място някога е имало вила на известен по онова време аристократ. През ХV 
век се превръща в храм, свързан с философията на Дзен будизма. За това 
религиозно течение, което има широка популярност в Япония, не се наемам 
да влизам в подробности. Накратко: възниква през VІІ век в Китай, а през 
ХІІ-ти се разпространява в Япония. Основната му идея е да помогне на 
човека да разбере своята истинска същност, стигайки до прозрението за 
това чрез медитация и дисциплина. 

 

 
Каменната градина – къде е 15-ият камък? 

 
Езерото с лотосите 
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Когато се влезне в храмовия комплекс, най-силно впечатление прави 
т. нар. Каменна градина. Представлява правоъгълник с размери 25 х 10 
метра, засипан с пясък, върху който са пръснати няколко групи от камъни: 
една с пет камъка, две с три и две с два. Това прави числото 15, тъй като 
според Дзен будизма на земята има 8 континента и 5 океана. Това число 15 
е олицетворение на съвършенството, каквото обаче никъде няма доказано 
на 100 процента. В този смисъл от тези 15 камъка, които се наблюдават от 
верандата край Каменната градина, винаги един е невидим с просто око. 
Човек наистана остава с убеждението, че под какъвто и да е ъгъл да 
погледне към групите камъни, винаги ще вижда 14! Казват, че само с 
просветлението, добито след продължителна медитация, може да се 
открие 15-тият камък едновременно с другите. Може би е така, но всъщност 
и Кейко, и Петър Папазов знаеха откъде се вижда 15-тият камък. Отначало 
запазиха мълчание, но като разбрахме, че са запознати с тайната, ги 
насвихме да ни покажат сакралното място. Така просветлението ни дойде 
без да медитираме! 

Край дървената веранда, откъдето туристите слушат беседата на гида, 
са засадени дръвчета върху изкуствено отглеждан мъх, зелен като трева. 
Петър казва, че тогавашният ни посланик в Япония акад. Благовест Сендов 
бил занесъл от въпросния мъх да се засади в градината на българското 
посолство в Токио. На територията на храма се простира и езеро с лотоси и 
водни лилии. Много е красиво – през деня лотосът отваря листа, нощем ги 
прибира. Има и кладенче, пред което е поставен надпис с четири 
йероглифа: ”Аз уча, за да стигна до удовлетворението”. Това е типичен 
постулат от Дзен будизма. Всъщност, разказвайки за градинската част от 
Храма на Дракона, ще отбележа, че японците са пословични с мерака си да 
се грижат за цветя и други подобни растения. За тях градината не е реален 
свят, а изкуство в миниатюрни размери. Японската градина фокусира 
няколко основни елемента: бонсай, езеро с водопад и водни цветя, събрани 
на възможно най-малка площ. Затова е и желанието на японското 
семейство, както вече писах, да си има къща с двор, дворът да е въпросната 
градина. 

Най-голямата забележителност на Киото безспорно е Златният 
павилион, включен през 1994 година в Списъка на ЮНЕСКО. Бил е лятна 
резиденция на шогуна Йошимитцу и е построен през 1397 година. Този 
шогун бил запален по дзен будизма и градинарството, на 33 години се 
„пенсионирал” и заживял постоянно тук. Първоначално резиденцията била 
вила на местен феодал, която шогунът превърнал в разкошен павилион, 
ограден от живописно езеро. Тук той не само си почивал, но и приемал 
знатни гости, включително и от Китай. Имал сериозната амбиция да развие 
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отношенията на Япония с китайската държава и бил убеден, че и с 
построената от него сграда ще впечатли китайците с възможностите на 
Япония като достойна и добре управлявана страна. И успял – по онова 
време дипломатическите и икономическите отношения между двете 
държави бележели възход. 

 

 
Кладенчето с дзен будисткия постулат 

 „Аз уча, за да постигна удовлетворението” 

 
Златният павилион 
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В завещанието си шогунът написва, че резиденцията трябва да стане 
храм на дзен будизма. През 1987 година е извършена цялостна 
реставрация, положено е ново златно покритие на павилона, за което са 
изразходвани около 20 кг злато. Прогнозата е, че то ще издържи поне още... 
200 години! 

 

 
Златният павилион има уникален съсед – бонсай на 600 години 

 

 
В салона за чайна церемония 
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За разлика от класическите 5-етажни храмове – пагоди, Златният 
павилион е изграден на три етажа, всеки с различен архитектурен стил, но в 
цялостната композиция е втъкана добре осмислена философия. Първият 
етаж представя традиционния начин на живот на императора. Вторият – на 
самурая. Третият е изграден в стила на класическата източна пагода. 
Съчетавайки тези три стила, шогунът е искал да вплете в едно ВЛАСТТА (на 
императора), СИЛАТА (на самурая) и ДУХА (на пагодата). На крачки от 
Златния павилион се издига невисоко дръвче-бонсай, което все пак е 
порастнало доста за изминалите от засаждането му... 600 години! 

В района на Златния павилион се намира и специалният салон за 
чайна церемония. Пиенето на чай е стара традиция в Япония, а самият 
ритуал възниква в Китай през VІ век. Навлиза в Япония с разпространението 
на будизма, но широко приложение намира едва шест столетия по-късно – 
през ХІІ век. Отначало пиенето на чай е било прието предимно сред 
поклонниците на дзен будизма и японската аристокрация. Пиели чая преди 
всичко за здраве. От ХІV век нататък консумацията на чай става знак за 
изтънчен вкус. През ХVІ век един монах от дзен школите на име Сен Рикю 
въвежда правилата на чайната церемония. Два века по-късно възникват 
редица школи за изучаване и практикуване на чайната церемония. Всяка от 
тях е имала своята индивидуалност, но в същото време запазвала духа на 
оригинала, въведен от Сен Рикю. 

Днес в много отношения на чайната церемония се гледа като на 
форма за медитация, ритуал със своя философия, чията цел е да се достигне 
до успокоение на душата и възстановяване на душевното равновесие. 
Екскурзоводката ни Кейко се зае да обучава част от групата ни как се пие 
чаят по японски. Мария, която също се включи в заниманието, сподели, че 
всичко се прави много бавно: приготвянето на чая, поднасянето му, 
отпиването – това наистина предразполага към отпускане на организма и на 
нервната система. 

След обяда се отправяме към района на Кийомидзу – Храма на 
свещената вода, също обект на ЮНЕСКО, основан през VІІІ век. Построен е 
изцяло от дърво, без да бъде забит в него нито един пирон! Името му идва 
от чистите води на водопада, до който е издигнат. Това забележително за 
Киото място обикновено събира много посетители. Хората са привлечени не 
само от уникалността на храма, но и от многобройните магазини, които 
ограждат иначе стръмната улица, водеща до него. В тези магазини се 
предлагат много изделия на местните художествени занаяти: керамика, 
текстил, рисувана коприна, предмети от бамбук, сувенири (най-вече кукли-
гейши)... Като религиозен център Киото е производител на близо 80% от 
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сувенирните статуетки на Буда. Тук се произвеждат и едни от най-
качествените в Япония сладкарски изделия. 

 

 
Шинтоисткият Храм на свещената вода 

 

 
Котенцето с вдигнатата лява лапичка – символ на успеха 
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Към 15:00 се връщаме в хотела. Кейко ни дава време за почивка до 
18:00 часа, когато ще се отправим към известния културен център Гийон 
корнър. Там ще наблюдаваме различни представления, традиционни за 
изкуството на японската страна. И ще се запознаем със света на гейшата. 

 

 
Митът за гейшата 

 

 
Майко сан – бъдещите гейши 
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Впрочем, да започнем от тази тема, с която ние, европейците, винаги 
сме свързвали представата си за Япония. Митът за гейшата. 

Както в света, така и сред нас, българите, битува заключението, че 
гейшите са проститутки. Нищо подобно! Това са интелигентни, високо-
бразовани дами, чиято основна професия е да бъдат скъпо струващи 
компаньонки, но далеч от смисъла на тази дума, популярен у нас. Думата 
гейша идва от гей/не педераст), която означава на японски изкуство, и ша – 
човек на изкуството. 

Тази професия е зачената преди векове, когато жени са поднасяли чая 
и са забавлявали гостите по време на различни публични прояви: банкети, 
танцови вечери и пр. , дори при поверителни разговори. Началото е някъде 
през ХVІІ век, периода на Едо. Отначало жените в Япония са били 
доминиращи в обществото, имало е нещо като матриархат, но постепенно 
мъжете вземат инициативата, жените остават вкъщи и на заден план, дори 
публичното им явяване със съпрузите им не се толерира. Така възникнала 
нуждата някой да забавлява мъжете. А кой по-добре може да върши това от 
жената? 

Истинската гейша продава своето изкуство, а не тялото си. И за това си 
има време и място, разбира се, стига да се стигне дотам. Но не това е най-
важното. Професионалните гейши са истински партньори както в 
забавленията, така и в дискретните разговори, които се водят между 
бизнесмени, политици и пр. Неслучайно по тази причина към гейшите често 
проявяват интерес секретните служби – те знаят много тайни! В тези 
контакти особено важна е дискретността. Затова е бил толкова голям и с 
такъв негативен отзвук скандалът през лятото на 1989 година, когато една 
от гейшите публично разкрива връзката си с тогавашния японски премиер 
Созуке Уно. Този скандал предизвиква оставката на политика! 

В Киото има 5 квартала с школи за гейши. Момичето започва като 
помощничка на кандидат-гейшата, която пък се учи от самата гейша. След 
едногодишно обучение гейшата решава дали да го направи майко сан или 
да го откаже от тази професия, защото не става за нея. 

На диалекта на Киото майко сан означава танцуващо момиче. Когато е 
майко сан, това момиче се нуждае от съответното облекло. Школата му го 
осигурява, но с течение на времето бъдещата гейша трябва да го изплати. 
Майко сан учи до обяд по програмата на нормалните училища, след обяд 
започват специалните занимания: пеене, рисуване, танци, обноски, писане 
на стихове. Поезията в Япония се цени високо. В района на Кийомидзу 
видяхме три момичета, облечени в кимона – бяха майко сан и много 
красиви. 
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Аксесоари на гейшата 

 

 
Дом на гейша с нейните майко сан 

 
Момичетата са майко сан до 20-годишна възраст. След това стават 

гейши, но след специален изпит, наричан ерикле, след който получават 
диплома. Тогава се сменя и шала, с който те се опасват на кръста. Майко сан 
са с красиви разноцветни шалове, гейшите – със снежнобял. Кимоната на 
майко сан са също в приятни свежи разцветки, на гейшите – по-семпли, но 
от много скъп плат. Майко сан е с прическа от собствената й коса, гейшата е 
с перука. Поддръжката на гейшата е много скъпа, затова обикновено тя си 
има спонсори – богати хора, които харесват нейното изкуство. 
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Из стария Киото 

 
Това не е гейша, а жена, която ви кани  

да посетите ресторанта й в стария Киото 
 
Много от гейшите накрая стават любовници или съпруги на своите 

спонсори. Но тук вече има едно желязно правило: омъжиш ли се, напускаш 
професията! Иначе за гейшите няма възраст. По този повод Кейко ни 
разказа една история, която ни развесели. Някакъв руснак си поръчал за 
вечерта гейша. Бил изненадан, че дошли... три: гейшата, майко сан и още 
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една по-възрастна дама, но в това нямало нищо необичайно. Има такава 
практика в Япония – гейшата да пристига с антураж. Поискали на 
братушката 160 000 йени, при което той се опулил. Видяло му се много 
скъпо това удоволствие. След продължителни пазарлъци цената паднала 
значително, но за един танц на гейшата и да изсвири няколко парчета. На 
другия ден Кейко попитала клиента как е минала вечерта с гейшата, а той се 
замислил дълбоко и накрая изтърсил: „Каква е тази толкова бяла боя върху 
лицето й?” Гейшите наистина силно се пудрят – традиция от миналото, 
когато работели главно нощем и били непрестанно под пушека на свещите. 
После руснакът отново попитал: „А на каква възраст е третата дама, която 
придружаваше гейшата?” Кейко му отговорила: „Около... 90!” 

Преди време в Киото е имало 2700 гейши, сега са останали към 270. 
Едно време много родители са пращали децата си в такива школи да се 
изучат и така да се измъкнат от безпросветността и нищетата. Сега се 
приемат само момичета със средно образование, 15-16 годишни. В 
последните години обаче търсенето на гейши силно намалява и този бизнес 
е в перманентна криза. Младото поколение в Япония търси други, далеч по-
модерни забавления. Самите гейши, някои от тях, са принудени да откриват 
караоке барове, за да оцеляват. Така пред тази стара професия, част от 
традиционната японска култура, се очертава твърде несигурно бъдеще. 

 

 
Културният център Гийон корнър 
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Вече е 18:00 и както сме се уговорили с Кейко, тръгваме за Гийон 

корнър. Това е голям театрален салон, разположен на първия етаж, където 
се изнасят различни представления: чайна церемония, изработка на 
икебана, изпълнения на музикални инструменти, комедийни скечове, 
куклен театър. На втория етаж се намира училище за гейши. За да се стигне 
до този салон, минаваме по улица в старата част на града. Наоколо се 
редуват двуетажни къщи, облицовани с дърво, задължително с фенер на 
входа. Някои от тях са с ресторант на първия етаж, вторият е отреден за 
живеене. Пред ресторанта обикновено стои облечена в кимоно красавица, 
която подканя минувачите да влязат в заведението. Това се прави много 
елегантно, а не като агресивните „викачи” пред кръчмите ни в Банско или 
Слънчев бряг. Кейко ни показва къщи на гейши – на входната врата е 
изписано не само името на гейшата, но и на нейните помощнички начело с 
майко сан. Тесни улички пресичат главната артерия, и там светят загадъчно 
фенери. Казват, че на тези места може да се намерят момичета за платена 
любов. 

Влизаме в Гийон корнър. По коридора до театралната зала са 
разположени витрини, на които могат да се видят най-разнообразни 
аскесоари от бита на гейшите: ръкавици, чорапи, шалове, диадеми, ветрила 
и др. Представленията започват с традиционната чайна церемония. Следва 
музикално изпълнение на кобо – японски национален инструмент, с 13 
струни, дълъг може би колкото контрабас. 

 

 
Музикални изпълнения на японския национален инструмент кобо 
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Кобото лежи на пода и музикантите свирят на колене. Този 
инструмент е донесен от Китай преди около 1300 години, при управлението 
на китайската династия Тан (VІІ – ІХ век). Първоначално е използван в 
императорския дворец за изпълнение на гагаку – вид придворна музика. 
След падането на династията Тан от власт тази музика загубва влиянието си 
в Китай, но продължава да се изпълнява в Япония по време на придворни 
банкети и ритуали в храмовете и свещените места. Японците харесват кобо, 
дори го използват като част от музикалния инструментариум на 
съвременните оркестри. 

 

 
Икебана 

Едно от най-популярните изкуства в Япония е икебаната – 
аранжировката на цветя, каквато ни демонстрират по време на спектакъла. 
Още преди 1500 години, когато в Япония се установява будизмът, хората 
започнали да подреждат цветя в специални съдове и вази. В миналото 
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икебаната била използвана за украса на храмовите олтари със статуи на 
Буда или на гробовете, за да се утешат душите на предците. През ХVІ век 
икебаната става мода заедно с чайната церемония. По времето на 
император Мейджи към икебаната японците прибавят още една новост – т. 
нар. морибана (цветя, аранжирани в плосък съд). 

 

 
Комедийният скеч киоген 

 

 
Куклен театър 
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Следващият номер е т. нар. киоген – комедиен скеч, който се 
изпълнява на разговорен език, появил се през ХV век. Състои се от прости 
народни танци и акробатични номера. Тези скечове са се изпълнявали по 
време на сеитбата на ориза или по време на фестивалите в храмовете, 
когато хората са отправяли молитви за богат урожай. 

На финала е сценка от куклен театър, наричан бундаку. Този театър се 
е появил през средните векове като много популярно за времето си 
развлечение. 

Далечният предтеча на Гийон корнър е театърът кабуки, какъвто днес 
има под същото название в Токио. Кабуки означава: ка(песен)-бу(танц)-
ки(игра). Т. е. съчетание от песен, танц и театър. Този тип театър се е появил 
през ХVІ век, тогава ролите са се изпълнявали от жени. В Киото идва една 
дама, която организира театрална трупа, но в нея попадат и проститутки. 
Това не се харесало на управляващите и те забранили участието на жени, на 
тяхно място започнали да наемат момчета. Скоро обаче и те станали обект 
на похотливи страсти и накрая с декрет на властта ролите в театралните 
спектакли било решено да се изпълняват само от мъже. Но... от определена 
възраст нагоре... 

 

 
Танцуващи красавици 
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НАРА И ГОЛЕМИЯТ БУДА 
Днес ще посетим най-старата столица на Япония – Нара. Намира се на 

50 км южно от Киото, стига се с автобус за около час. Това е малко градче, 
наброява 369 000 жители. Бил е столица на японските владетели от 710 до 
784 година и през този период на трона са се изредили 7 императори. 
Изграден е по подобие на тогавашната китайска столица Чан Ан. 

 

 
Оризищата – доставчик на основната храна на японците 

По пътя към Нара се стелят огромни оризови ниви. Япония е един от 
най-големите производители на ориз в Азия. Той е много качествен и се 
изнася, като цената му е сравнително висока. Навлиза в Япония от Корея и 
се разпространява в японското земеделие още през първите 300 години от 
новата ера. Напоследък обаче се забелязва известен спад в производството 
на ориз, тъй като все повече нараства тенденцията за навлизане на 
европейската храна в японската кухня. Вече дори има квоти за добива на 
ориз, за да не отива зян продуктът. Петър обяснява, че хубав ориз става след 
влажно, дълго и горещо лято. Очаква се добра реколта и жътвата може да 
започне веднага, щом оризовите класове пожълтеят. Има много интересен 
парадокс: в северозападната част на японския архипелаг, наричана 
„снежната страна”, пада най-много сняг на квадратен метър в света. В 
същото време там е най-вкусен оризът! 
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Тодайджи – Великият източен храм в Нара 

 

 
Сърничките в Нара се радват на свещен статут, като кравите в Индия 
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Пристигаме в Нара и се насочваме към храма Тодайджи, 
емблематичен за най-старата столица на Япония паметник на културата, 
обявен за обект на ЮНЕСКО. Построен е през 752 година – времето, когато 
будизмът става държавна религия в Япония и когато с декрет на императора 
силен тласък добива строителството на будистки храмове в страната. 
Тодайджи означава Великият източен храм. Истински шедьовър от 
древността, най-голямата дървена сграда с най-голямата статуя на Буда в 
света. С течение на времето Тодайджи се превръща в главния храм на 
всички будистки центрове в тази част на Япония. Силното влияние на 
будизма обаче принуждава управляващите да преместят столицата на 
страната от Нара в Нагаока, така че като главен град на Япония Нара 
просъществува само 74 години. 

До храма води живописен парк, населен (а може би е по-точно да се 
каже презаселен) със... сърни и елени! Те са около 1200 на брой, движат се 
свободно сред туристите. Ако им подадеш нещо за ядене, няма отърване от 
тези иначе крайно симпатични животни. За да хранят туристите сърничките, 
на специални колички се продават курабийки – явно животинките имат 
особено предпочитание към тях. 

Както в Индия кравата е със статут на свещено животно и никой за 
нищо не я закача, така пък тук, в Нара, на същата привилегия се радват 
сърничките. Оставили са ги да се размножават свободно. Освен край храма, 
те са свикнали да се въртят и край къщите на местните хора. Пази Боже 
свещеното животно да ти умре пред прага на къщата. Ако се случи това, 
Петър казва, че стопаните ги чакат лоши неща и те бързат да преместят 
трупчето на животното пред... вратата на съседа. Нещо като японски 
вариант на нашенците Нане и Вуте. Затова, допълва Петър, жителите на 
Нара имат обичая да стават рано и да поглеждат има ли нещо 
притеснително пред портата им, по гореизложените съображения... 

Парадната врата на храма Тодайджи е в познатия вече будистки стил, 
с неизменните двама пазители, но забележителното е, че огромните колони 
са изработени само от ствола на... едно кедрово дърво! Оттук следва широк 
площад, който отвежда до храма. Обикновено тук се провеждат 
официалните церемонии. Самият храм с размери 57 м широчина и 47 м 
височина, също е изработен изцяло от кедрово дърво. Фасадата му е 
инкрустирана с дърворезба. Сградата на храма два пъти става жертва на 
пожар и след последната й реставрация през ХVІІІ век остава с 60% от 
мащаба на оригинала от VІІІ век. 
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Статуята на Големия Буда – една от най-внушителните в света 

 
На празник тези дървени кепенци се отварят  

и зад тях излизат очите на Големия Буда 
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Във вътрешността на храма се намира най-високата в света статуя на 
седящия Буда – 15 метра, изработена от бронз, с тегло 380 тона! Близо 
метър са само окръжностите на очите на Буда. Средният пръст на 
вдигнатата му дясна ръка е метър и половина, изнесен е леко напред, като 
това се нарича Жестът на гостоприемството. Спогледахме се скришом, 
защото този жест у нас има по-особен подтекст. А всъщност значението на 
вдигнатата дясна ръка е „Не се бойте, елате”, а спуснатата на коленете лява 
ръка иска да каже „Аз ще ви подкрепям!” 

 

 
Репродукция, представяща церемонията,  

на която монаси рисуват очите на Големия Буда 
 
В горната част на фасадата на храма има две дървени врати, които 

при официални церемонии се отварят точно на нивото на очите на Буда. 
Очите на Буда са били изрисувани от няколко индийски монаси – зографи. 
Четките им били дълги, с още по-дълги пискюли накрая, които са стигали 
навън чак до официалните лица. Така те косвено участвали в този 
художествен процес със силна символика. Зад статуята, на гърба й, има 
хранилище, което не е пострадало от пожарите – в него се пазят тези четки, 
както и редица предмети на изкуството от онези времена. 

Встрани от статуята на Буда има друга – позлатена, на жена с пищно 
облекло. Това е помощничката на Учителя, покровителката на 
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образованието. А срещу него стоят на стража двама от четиримата му 
охранители. 

 
Помощничката на Големия Буда, покровителка на образованието 
 

 
Един от охранителите на Големия Буда 

Близо до статуята има макет на оригиналния храмов комплекс, 
какъвто е бил през VІІІ век. На една от колоните в храма има тесен отвор, 
широк колкото... една от ноздрите на Буда. Казват, че който успее да се 
промъкне през него, може гарантирано да се счита за праведник. За 
съжаление от нашата група само една дама имаше подходящи габарити да 
се промъкне през „свещената дупка”. И го стори почти без никакви усилия! 
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Преминеш ли през тази дупка, се считай за праведен 

 

 
Каменни надгробни фенери отвеждат до шинтоисткия храм Касуга 
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Като стана дума за пожарите, унищожили голяма част от Тодайджи, 
днес от покрива на храма се подават две позлатени рибени опашки. Според 
поверието, като водни животинки рибите са призвани да пазят храма от 
небесния огън. Не знам каква работа ще свършат опашките, ако се развихри 
някоя гръмотевична буря. Но съм сигурен, че монтираните няколко 
гръмоотводи на покрива ще бъдат далеч по-полезни. 

 

 
Шинтоисткият храм Касуга 

 

 
Масата е готова за обяд. Тук за първи път ще опитаме саке 
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По програма остана да посетим и още един културно-исторически 
паметник в Нара – храма Касуга, построен през 1678 година от фамилията 
Тодживара. Тя е управлявала на местно ниво близо... 1000 години, но нито 
веднъж не е излъчвала от редовете си император на Япония! Тази фамилия 
е изградила шинтоистки храм, оцветен в много красиво оранжево. В 
шинтоизма това е цветът на духовете и не е избран случайно. Става дума за 
символично гробище, в което на дълги редици са „строени” близо 1800 
каменни фенера, почти толкова са и фенерите от бронз. Всички те са 
дарение от семейството в памет на починалите им близки. Да си 
припомним, че в основата на шинтоисткката религиозна философия е 
почитта към предците. 

В късния след обяд потегляме обратно за Киото. В автобуса обаче 
коментираме интересна тема – съпружеските отношения в Япония. Както в 
Европа и България, така и тук се забелязва негативната тенденция младите 
да се женят все по-късно. Някога момичетата са се омъжвали на 25-26 
години, сега правят това над 30. А се е смятало, че на 30 години хващаш 
последния влак. При младежите ергенлъкът вече стига до 35 и нагоре! 
Изследванията показват, че 85% от браковете са резултат от нормални 
човешки контакти, но не е отминало и времето на т. нар. договорен брак, 
когато сватовниците, сиреч родителите, са се разбрали, парите са платени. 
Безбрачното съжителство, известно у нас под името „на семейни начала” е 
много рядко явление в Япония. Причината е много проста: ако живееш по 
този начин, без брак, не получаваш подкрепа нито от държавата, нито от 
фирмата, в която работиш. 

В Япония бракове са разрешени за момичетата от 16 години нагоре и 
за момчета от 18, въпреки че според японското законодателство 
пълнолетието настъпва при навършване на 20-годишна възраст. Кандидатът 
за жених по японски обичай може да поиска ръката на бъдещата си съпруга 
само... сутрин. В миналото японското семейство е било минимум 5-членно, 
днес е двойно по-малко. И това е логично, след като японските жени вече 
не стоят само вкъщи да си гледат децата – над 40% от тях работят. 

Екскурзията ни до Нара приключва. Връщаме се в хотела и след кратка 
почивка тръгваме на шопинг. В Киото особено популярен е Центърът за 
художествени занаяти и се насочваме натам, за да купим сувенири и други 
подаръци за близките в България. Дотам пътуваме с такси, но какво такси! 
Седалките покрити със снежнобяла дантела, шофьорът – с бели ръкавици, 
автомобилът ухае на чисто! 

Утре тръгваме за Хирошима. Куфарите ни пак ще пътуват отделно – ще 
ни чакат... в Осака, последният град от обиколката ни из Япония. За 
нощувката в Хирошима трябва да си приготвим малък ръчен багаж. 
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Един закачлив клиент на ресторанта 

 

 
Така изглежда отвътре японско такси 
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ХИРОШИМА – БЕЛЕЗИ ОТ АТОМНИЯ АД 
В 09:29 потегляме от гарата в Киото с влака – стрела Шинкансен. След 

около час и половина пристигаме в Хирошима – градът на първата атомна 
бомбардировка. Това е 11-тият по големина град в Япония с население 1, 65 
милиона жители. Намира се в котловина, отвсякъде заобиколена от 
планински възвишения без крайбрежната част, опряла във водите на т. нар. 
Вътрешно Японско море. През града протича голяма река – Отагава. 

Хирошима прави много приятно впечатление на чужденеца. Красив, 
чист, модерен град, с мек климат и много слънчеви дни. Въздухът е свеж, 
усеща се лек бриз откъм морето. За японците Хирошима е техният 
средиземноморски бряг. Покрай града в морето са пръснати стотици 
острови. Само тези от тях с диаметър 1 километър са около 800 на брой! 
Силно развит е добивът на морски продукти, акваторията около брега е 
осеяна с платформи на фермите за миди. Лови се много риба. Близо 70% от 
водораслите за японската кулинария се добиват тук. В езерата на Хирошима 
пък се отглеждат шарани. И накрая: тук е царството на „Мазда”, известната 
в цял свят японска марка автомобили, която се произвежда в Хирошима. 

 

 
На път с ферибота за остров Мияджима 
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В превод Хирошима означава просторен остров. Може би от парчето 
земя, образувано между двата ръкава на река Отагава. Градът е основан 
през ХVІ век, днес е столица на едноименната префектура. 

Каквито и красоти да притежава този изключително симпатичен град, 
в историята той ще си остане с разрушителната атомна бомбардировка от 
военновъздушните сили на САЩ, извършена на 6 август 1945 година. Преди 
обаче да развия тази неприятна тема, ще следвам хода на програмата ни 
през този ден, а тя започна с посещение на островчето Мияджима. 

 

 
Входната врата за Мияджима – Grand Gate или на японски О-тори. 

Сега е отлив и край тази порта безгрижно джапат туристи 
 

 
Шинтоистка сватба 
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Това островче се намира на десетина минути път с ферибот от 
пристанището на Хирошима. Туристите идват тук да видят шинтоисткия 
храм Ицукушима, построен през 1168 година. Храмът се състои от няколко 
различни постройки, групирани край брега на морето, кореспондиращи с 
„посадената” на около 200 метра навътре в морската вода шинтоистка 
парадна врата в обичайния оранжев цвят. Нарича се О-тори (Grand Gate) и 
всъщност е най-попурният символ на островчето Мияджима. За да стои 
здраво на колоните си във водата, тази врата има като добавка... 30 тона 
камъни, поддържащи носещите греди. През декември 1996 година храмът 
Ицукушима е обявен за обект на ЮНЕСКО. 

Много интересна е ролята на прилива и отлива за цялостната визия на 
комплекса. . Когато пристигнахме да разгледаме храма, морската вода се 
беше отдръпнала доста навътре и маса хора шляпаха по оголилото се дъно. 
Тогава О-тори ми се видя много висока. Някъде към 15:00 часа след обяд 
морето взе да приижда, много бързо, и две трети от височината на колоните 
й се скриха под водата. В същото време морската вода допълзя до 
останалите сгради, но под изградените между тях дървени платформи. И 
изведнъж добиваш впечатлението, че цялото това величествено 
съоръжение стои „на котва” вътре в морето, готово всеки момент да 
отплава! 

 

 
Търговската улица на Мияджима 
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В храма на Мияджима имахме късмет да видим и японска сватба. 
Двама свещеници, облечени в бяло, водеха службата. Сватбата е 
шинтоистка, присъстваха малко хора – вероятно най-близките на 
младоженците, свиреше и малък оркестър от трима музиканти. Булката 
също беше цялата „опакована” в бяло и от мъжка гледна точка бих казал, че 
направо си я биваше. 

На островчето туристите са добре обгрижени и от търговците. Цял 
пасаж с магазини, ресторанти и сладкарници изкушават стотици 
преминаващи оттук посетители. На витрината на една сладкарница може да 
се види как се приготвят сладкишите. Само че вместо с тази работа да се 
заеме готвачът, майсторът е... робот за удивление на зяпачите, облизващи 
се край гледката на излизащите на конвейер лакомства. 

 

 
Хирошима днес 

С ферибота се връщаме отново в Хирошима и автобусът ни отвежда в 
центъра на града, където ще се върнем в драматичното време на атомната 
бомбардировка. Това е трагична история, подготвена още в хода на Втората 
световна война, когато на Ялтенската конференция през февруари 1945 
година тримата големи – Сталин, Рузвелт и Чърчил, обсъждат и съдбата на 
Япония като част от хитлеристката коалиционна ос Рим-Берлин – Токио. 
Още там е било решено след разгрома на Германия СССР да обяви война на 
Япония. Това силно е притеснило американците, които и без това имали зъб 
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на японците след трагедията при Пърл Харбър. И те решават да изпреварят 
Съветския съюз, защото така ще отрежат мерака на Сталин да окупира 
Япония и да установи влиянието си в този стратегически район на света. 
Американците били убедени, че след ядрения удар с Япония ще бъде 
свършено. 

 

Единствената оцеляла сграда след атомната бомбардировка над Хирошима. 
Това е някогашният търговско-индустриален център на града 

 
Първоначално американците са умували върху 4 цели на 

бомбардировката: Киото, Хирошима, Нагасаки и Кокура. От Киото се 
отказали под натиска на дипломацията, която все пак е имала 
стратегическата цел да привлече към САЩ Япония, а това би било 
невъзможно, ако бъде ударена древната столица на японците. В крайна 
сметка стигат до решението първият удар да бъде върху Хирошима. Защо 
точно тук? 
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Един от паметниците, посветени на загиналите  

от бомбардировката и радиацията деца 
 
Основната цел е била да се... експериментира (звучи чудовищно, 

нали?). Да се види какви ще бъдат пораженията в реална обстановка, а не 
на опитното поле. Хирошима е била много подходяща за това. Първо, 
градът е обграден от планини, които ще могат да върнат обратно към 
епицентъра на взрива ударната вълна и така ще се увеличи ефектът от 
бомбардировката и процентът на пораженията. Второ, според тогавашните 
проучвания успешен експеримент вероятно ще се случи в населено място с 
не по-малко от 300 000 души, концентрирани на площ от 4-5 километра. 
Хирошима отговаря и на това условие. Трето, тук се намират много 
специализирани обекти, които произвеждат военна продукция, главно 
малокалибрено оръжие, както и Генералният щаб на пехотата. Сегашните 
заводи на „Мазда” са наследник именно на тези военни предприятия. 
Четвърто, до този момент Хирошима не е била подлагана на 
конвенционална бомбардировка и военновъздушната й отбрана не е 
„тренирана” в реална бойна обстановка. 



 

 439

Бомбата е изхвърлена в 08:15 сутринта на 6 август 1945 година от 
самолет Б-17 на американските ВВС. Тя е изработена на основата на 
обогатен уран, била продълговата, наричала са я „Little Boy – „малкото 
момче”. Взривила се е на 600 метра над земята. Веднага се е появила гъба с 
диаметър 100 метра и за една десета от секундата температурата на въздуха 
е станала... 6000 градуса! На петата минута гигантски облак с диаметър 5 
километра се е разпръснал и достигнал височина 17 километра. За 4 часа 
след взрива почти целият град е бил изгорен напълно. Пораженията, които 
е предизвикал „коктейлът” от ударната вълна, високата температура и 
радиацията, са били страшни. В радиус от 500 метра от епицентъра на 
взрива хората направо са се изпарили. Смъртоносни са били пораженията и 
на разстояние до 2 километра. Всичко се е случило за миг и хората не са 
разбрали какво всъщност става. Общо са загинали 260 000 души, от тях 
78 000 още в момента на взрива! Трагични след това остават пораженията 
от лъчевата болест вследствие на радиацията. 

За мишена и главен ориентир на пилота да хвърли бомбата бил един 
и сега съществуващ Т-образен мост, от който реката се разделя на два 
ръкава, за да продължи така до устието си на морето. На метри от този мост 
е останала единствената запазена от бомбардировката сграда с метален 
купол, която по онова време е била Търговско-индистриалният център на 
града. Сякаш за да символизира тържеството на живота над смъртта, на 
върха на „оглозгания” от бомбардировката купол махаше с крилца малка 
бяла чапла. Тази сграда и до днес напомня за трагедията на 6 август. 

 

 
Мемориалът, посветен на трагичната съдба на Хирошима 
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Малко по-нататък има мемориал на загиналите ученици по време на 
бомбардировката. По онова време мъжете са били по фронтовете и заедно 
с жените и старците учениците били тези, които подготвяли 
инфраструктурата на града за отбрана по време на война. Има и още един 
мемориал, посветен на загинали деца. Това е паметникът на детето с 
жеравите. Издигнат е в памет на едно момиченце, което на 2 годинки 
преживява бомбардировката, но десет години по-късно е покосено от 
лъчевата болест. Неговата майка предоставя средства за изграждане на 
паметника и оттогава всяка година тук идват деца от цял свят да поднесат 
цветя и да оставят разноцветни хартиени жерави като символ на победата 
над смъртта. 

На Площада на мира в центъра на Хирошима всяка година на 6 август 
жителите на града и техните гости почитат паметта на жертвите. Гори вечен 
огън, а близо до него е построеният по проект на японски архитект 
Мемориал на възпоменанието. Тук има саркофаг с имената на всички 
загинали по време на бомбардировката. Американците предложили да 
проектират подобен паметник на жертвите, но японците възмутени го 
отхвърили. Та що за логика има в това! Впрочем, този почерк на 
американската страна по време на военни конфликти отдавна е добре 
познат в света: първо бият, за да изразходват военните си запаси, после 
помагат за възстановяване на бития, откривайки поле за американския 
бизнес. 

И за да не пиша на ангро, ще отбележа, че веднага след войната САЩ 
са отпуснали 20 милиарда долара за възстановяване на японската 
икономика! По време на Корейската война пък (1953 година) Япония се 
превръща в главна база за поддръжка на... американската армия и 
изпълнител на военни поръчки! Смята се, че оттогава Япония излиза от 
следвоенния период на възстановяване и се превръща в значима 
икономическа сила. От този период започва бурното развитие на 
металургията, машиностроенето, химията. 

На Площада на мира се намира внушителната сграда на 
Мемориалния музей на мира. Тук може да се проследи най-подробно 
цялата история на трагедията в Хирошима. На 6 август се провежда 
специална церемония, по време на която на различни места в града се 
полива вода в памет на хората, загинали от жажда. Толкова за тази драма. 

Качваме се в автобуса и пристигаме в хотела ни, разположен на 
крачка от централната улица на града. Вечерята ни даде шанс да се 
отпуснем от тягостното настроение, обзело ни след като чухме толкова 
страшни неща. Ресторантът, един от трите, който избрахме, се казва 
„Теманяки” и означава готвене на плоча. Нещо ново и много интересно за 
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нас, групата българи. Ресторантът не е устроен като стандартните заведения 
с традиционните маси и столове, нито пък с пособия за т. нар. „шведска 
маса”, а разполага със 7-8 бара, „разхвърляни” на различни места, всеки от 
тях с по 7 „щъркела” – бар стола, наредени около бар плот. Всеки бар има 
свой готвач, който се развихря пред седналите на „щъркелите” край него 
клиенти, приготвяйки най-различни ястия на гореща плоча. Казано с две 
думи – шоу кукинг. Клиентите, в случая и ние, седят на бар столовете с... 
лигавници на врата, за да не пострада облеклото от пръснала мазнина. 
Смяхме се на шегата, че отстрани изглеждаме като питомци на детска 
градина. Какво ли не ни приготви нашият готвач: риба, скариди, ротсбиф – 
много крехко говеждо, страхотен ориз с чесън и соев сос. Накрая по японски 
обичай ни поднесоха и супа. Един зевзек от нашата група, който 
всекидневно ни заливаше с „бисери”, от които ти се изчервяват и ушите, 
извади от „дисагите” домашна ракия – да пийнем „по глътка”. От нея опита 
и готвачът, зарадва се човекът. Г-н Шуджи Накамура е на 47 години, има две 
дечица, роден е и е работил само в Хирошима. Имал почти 28 години опит в 
кулинарията. Стана помежду ни хубав разговор, а вечерята заслужено 
спечели признанието за най-атрактивна откакто сме в Япония. 

 

 
На вечеря с шоу кукинг в хотелския ресторант „Тепаняки”.  

Сред нас е и шеф Шуджи Накамура 
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ОСАКА – ХРАМЪТ НА ТЪРГОВЦИТЕ 
С Шинкансена бързо се придвижваме от Хирошима до Осака. Това е 

третият по големина японски град след Токио и Йокохама, с население 2, 8 
милиона жители, център на голяма префектура. Основан е през V век на 
мястото на малко рибарско селище. Няколко пъти е бил столица на 
японските императори. От ХVІ век нататък престава да има политическа 
значимост и изцяло се превръща в един от най-важните стопански центрове 
на страната. 

Осака винаги е бил възлово пристанище за корабоплаването между 
Япония, Китай и Корея. Разположен на устието на река Йокодава, градът е 
бил известен от столетия със своята мрежа от канали, свързващи градските 
улици в обща транспортна система. Още по времето на Едо в Осака силно се 
развива търговията. Тук са имали свои търговски представителства много 
фамилии на японски предприемачи. Именно търговците са формирали 
съсловния профил на града, обособявайки го като крупно търговско 
средище. През онези стари времена 70% от производството на земеделска 
и занаятчийска продукция са минавали през пристанището на Осака. Този 
град е и пословичен с кулинарията – пълен е с всевъзможни ресторанти, 
където човек може да се нахрани вкусно и на достъпна цена. 

 

 
Осака – панорамна гледка 



 

 443

И в наши дни осакският търговец си остава един от символите на 
града, който формира и манталитета на местните хора. Петър казва, че не 
можеш с него да хитруваш на дребно, евтините пазарлъци тук не вървят. 
Ако на други места в Япония като се срещнат хората си казват „Добър ден, 
как си”. В Осака те питат как върви бизнесът, има ли, казано по нашенски, 
мющерия. На японски това звучи така: ”Мокаримаса” е въпросът, а 
отговорът „Бочи-бочи”, в смисъл пада по някоя йена. 

Географски Осака попада в региона Кансай. Има голяма разлика 
между хората, които населяват столицата Токио, и тези в Осака. Първо, 
ръстово жителите на Осака са по-високи. Второ, като начин на живот са по-
освободени от столичани, но и по-недисциплинирани. Хората в Осака вечно 
бързат за някъде. В токийското метро жителите на столицата се редят на 
опашки в два реда, чинно изчакват другите да слязат и тогава влизат във 
вагона. В Осака едва изтрайват другите да слязат и чакащите направо се 
втурват да превземат вагона, за да не изпуснат подземния влак. Ако в Токио 
изчакват да светне зеленият светофар, за да преминат улицата, в Осака ако 
няма никакво превозно средство може да си минат съвсем спокойно на 
червено. Също като нас! На ескалаторите в Токио се редят отляво, в Осака 
отдясно – навик, създаден заради многобройните гости от Европа по време 
на ЕКСПО-то през 1986 година в града. В Осака не говорят литературния 
японски, който бил по-близък до токийското наречие, а си служат със свой 
диалект, наречен кансайски. Хората в Осака са по-темпераментни. Шумна 
японска група в чужбина почти сигурно е от кансайския регион. 

По времето на император Мейджи в Осака започва да се развива 
леката промишленост, главно производството на текстилни изделия. Това 
продължава и днес. Машиностроенето и електрониката са другите важни 
стопански отрасли в града. В околностите на Осака са базирани 
производствените мощности на фирми гиганти като Панасоник, Саньо, 
Шарп. Днес почти във всяко домакинство в Европа може да се видят 
продукти от концерните на световния индустриален гигант. В областта на 
фармацевтичната индустрия 50% от производството на антибиотици се пада 
на Осака. Изграден е и мощен парк за високи технологии, където се работи 
и по специални поръчки на НАСА. В тази връзка е добре да се знае, че 
докато Япония има най-ниския военен бюджет сред развитите държави, 
най-много средства в света тя отделя за развитие на науката и технологиите. 

Главният туристически обект, включен в програмата ни за деня, е 
Замъкът на Осака. 
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Замъкът на Осака 

 

 
С жена ми като… самураи 
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Замъкът датира от 1576 година и е построен по заповед на 
тогавашния местен феодален владетел Хидейоши Тойоми. Бил е строен, за 
да бъде най-здравият и най-красивият в цяла Япония. В изграждането му са 
участвали над 30 000 души! Замъкът е заобиколен от дълбок ров, а вътре е 
издигнат каменен дувар, като само един от камъните тежи... 130 тона! Как е 
довлечен дотук един Господ знае. На него е имало изрисуван октопод, 
затова го наричали „камъкът на октопода”. Дворецът представлява 
разкошна като архитектурно оформление кула на 8 етажа, като до първите 5 
се стига с асансьор, а до останалите – по стълби. От терасата на най-високия 
етаж се открива панорамна гледка към целия град. В отделните зали, които 
на практика превръщат замъка в музей, може да се проследи неговата 
история, житието на владетеля Тойоми, което е представено чрез 
родословното му дърво и със сценки от битието му, поднесени със 
средствата на триизмерното видео. На някои от етажите са изложени много 
ценни произведения на изкуството, каквито владетелят е притежавал 
приживе. Затова не дават там да се снима. За сметка на това можахме да се 
фотографираме с жена ми, срещу 300 йени, в доспехите на... японски 
самураи: с шлемове, мечове, наметала. 

 

 
Много ученически групи посещават замъка на Осака 
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И още нещо много интересно: в Замъка се намира т. нар. Капсула на 
времето. В нея се съхраняват предмети от различни страни по света, може 
би и от България, не съм напълно сигурен. Например от Русия в капсулата е 
положен диск с изпълнения на Санктпетербургската филхармония. 
Капсулата ще бъде отворена след... 500 години! 

 

 
Сами се справяме с японската кухня – приготвяме си такояки 

 

 
Сред гъмжилото от ресторанти и забавления  
в Намба – южния търговски център на Осака 



 

 447

Атракциите продължават и по време на обяда. Докато снощи г-н 
Накамура от ресторанта в Хирошима ни демонстрира уменията си в шоу 
кукинга, днес такава чест се падна на... цялата ни група. Обядът мина под 
названието „такояки”. Трябваше сами да си сготвим тестени топчета с 
пълнеж от октопод, които се приготвят върху нагрята със спирт метална 
плоча с пет кръгли вдлъбнатини, подобни на познатите ни формички за 
съхранение на яйца. Замесваме тестото и го наливаме във формичките, като 
в тях предварително сме поставили парченца суров октопод. Въртим ги на 
огъня, докато се изпекат и хванат апетитна коричка. Това е такояки! За да е 
по-богат обядът, се добавят ориз, сурова риба, темпора със зеленчуци, 
японска туршийка и вездесъщото уасаби, с което непознаващите японската 
кухня трябва много да внимават. Има вид на зеленикава горчица, но е 
толкова пикантно, че ще сложи в джоба си и най-силните ни люти чушлета. 
Затова се слага само на върха на пръчиците, с които се консумира храната. 
Тази занимавка ни достави страхотно удоволствие. Да видиш само с каква 
стръв се наежиха тия ми ти българи да покажат умения и в приготвянето на 
японски ястия! За капак направихме една малка разходка с атракционно 
влакче из парка на замъка и се отправихме към южния търговски център на 
града на име Намба. 

 

 
Този сладоледаджия се оказа… комшия от Турция 
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Екскурзоводката ни Кейко обяснява, че в Намба е по-евтино от 
северния търговски център Умеда. Разхождаме се по дълга и пъстра улица, 
обсипана с огромни светещи реклами на какви ли не ресторанти, на 
фасадите с гигантски дракони и раци, един от които дори ритмично движи 
червените си яки щипки. Гласовити продавачи от подвижни колички 
подканят да опитаме всякакви лакомства: печени кестени, миди и стриди, 
такояки, сладолед. Едни сладоледаджия се правеше на фокусник, много е 
сладкодумен, оказа се на всичко отгоре и комшия от... Турция. 

 

 
Осакският търговец – един от символите на града 

Когато най-после се настанихме в хотела, с жена ми решихме да си 
поръчаме японски масаж. Предстоеше ни дълго пътуване обратно към 
родината и сметнахме за нужно да се подготвим и тялом за това. Масажът 
се извършва в хотелската стая, която се оказа буквално „кибритена 
кутийка”, но в Япония е така. Приехме първо аз да мина през тази 
процедура, жена ми след мен. В Япония масаж се прави през... кимоно и в 
първия момент те обхваща съмнение като какъв ще е този странен 
мануален контакт през дреха, грубо казано все едно да правиш секс през... 
чорапогащник. Да, ама не е така. Масажистката, която дойде в стаята ни на 
24-тия етаж, беше с много трудно установима възраст, но със страхотни 
умения. Като ме налегна тази жена (през кимоното, което по разбираеми 
причини – 100-килограмов мъж, трудно се затваря), като ме натисна, щяха 
да ми изскочат очите. На такъв хард масаж досега не бях се подлагал. Много 
ме болеше отначало от натиска, но после постепенно взех да... заспивам. 
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За голямо неудоволствие масажът в Япония се прави през… кимоното 

 
Значи ефектът е постигнат! Масажистката обаче се беше толкова 

вдъхновила – друг път я й се падне такъв балкански дебелак, я не, че 
започна да издава звуци като в... напреднал сексуален акт! По това време 
съпругата ми беше в банята. После разправя, че като чула това шумно 
пъшкане на японката, сериозно се замислила какво да предприеме – да 
продължи под душа или да излезне от банята и да... защити семейната чест. 
Когато масажът приключи, се учудихме защо японката пише фактура, когато 
след мен наред е жена ми. Да се разбереш с масажистката е пълен абсурд – 
тя, както впрочем и болшинството от японците, не знае нито английски, 
нито друг чужд език. Това го изпитахме по-късно и на летището в Осака, 
когато трябваше да си връщаме наетите телефони. И за да бъде загадката 
пълна, тя взе телефона и се обади на някого, повтаряйки следното 
многозначително изречение: „Моши – моши (звучеше ни като муши-муши), 
катокарине-е-е, мингутарине-е-е, куру-куру”. После разбрахме, че се 
обажда на своя колежка да дойде да я смени за следващия масаж. Когато 
после разправях на сънародниците ни тази случка, си паднаха от смях, като 
все повтаряха първата и последната част от изречението на японската 
масажистка. 
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Хотелът ни се намира в северния търговски район на Осака – Умеда. 
Под хотелската част има цели три подземни етажа, в които са разположени 
множество магазини. Богатството и разнообразието на хранителни стоки е 
изключително – ако кажа, че имаше от пиле мляко, няма да съм точен, по-
скоро иде реч за... пиле от мляко! Да не говорим за сервиза на щандовете. 
Питаме къде може да намерим местно вино (предната вечер го бяхме 
опитали и ни хареса), продавачката напусна щанда си да ни придружи и 
покаже къде може да го намерим. Всеки продавач в японски магазин има 
първото и най-важно задължение да обърне внимание на клиента върху 
срока на годност на съответната стока. И в това отношение от японците има 
мно-о-о-го какво да научим! 

След две нощувки в Осака настъпва времето да отпътуваме от Япония. 
Летище „Кансай” е на 35-40 км от града, на изкуствен остров, като до него се 
стига по дълъг двуетажен мост – отдолу е железницата, отгоре 
автомобилният трафик. Открито е през 1995 година и е първото японско 
летище, което приема и изпраща самолети 24 часа в денонощието. Слави се 
обаче с високите летищни такси, които налага на авиокомпаниите, затова те 
често предпочитат аерогарите в Хонг Конг и Сеул. 

Разделяме се с Кейко сан – нашата прекрасна японска екскурзоводка, 
а докато още сме в автобуса Петър Папазов прави едно любопитно 
обобщение. Десетина дни в Страната на изгряващото слънце не са били 
никак малко, за да съберем впечатления от Япония. Бяхме в Токио – един от 
най-големите мегаполиси в света, посетили сме 6 обекта на ЮНЕСКО с 
голяма културно-историческа значимост за страната и света, 2 
обожествявани планини начело с Фуджи, пътували сме три пъти с влака – 
стрела Шинкансен, първият на планетата, преодолял психологическата 
граница за скорост на влак над 260 км/час, изкачили сме се на Токийската 
кула, която дълго време се е считала за най-високата сграда в света и е 
първото подобно съоръжение, проектирано по компютърен път. Насладили 
сме се на великолепни пейзажи, опитали сме много повече продукти на 
японската кухня освен познатото суши, добили сме и много впечатления от 
миналото и съвремието на тази страна. 

Когато след почти еднодневен престой в Истанбул се прибрахме в 
България, бяха минали почти... 30 часа от напускането на хотела ни в Осака. 
А една проста сметка показва, че сме изминали само в една посока 
(България – Япония през турския мегаполис на Босфора) цифром и словом 
10 236 километра! 
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ИНДИЯ – СКИЦИ БЕЗ ГРИМ 
(Октомври – ноември 2012 година) 

Когато Христофор Колумб слага началото на знаменитото си 
морско пътешествие на запад в края на ХV век, едва ли е очаквал да 
стъпи на земите, които по-късно очертаха контурите на Новия свят. 
Великите географски открития станаха възможни заради бляна по една 
приказна страна, примамваща европейските империи със своите 
несметни богатства. Индия – древна и модерна, екзотична и 
изкусителна. Такава е била някога, такава е и днес. 

Това пътуване ще ни отведе в древните градове на Индия, 
образуващи т. нар. Златен триъгълник. Черешката на тортата разбира 
се е Тадж Махал – едно от новите седем чудеса на света, и храмовете на 
Кама Сутра в Каджурахо. 
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АКШАРДАМ – ОСМОТО ЧУДО 
В Делхи пристигнахме рано сутринта. На летището ни чакаха колеги от 

посрещащата фирма с огромна табела, изписана с логото на нашата 
туристическа компания БОЯНА-МГ. Много се зарадвах, а виждах, че това 
респектира и останалите българи от групата ни. Наложили сме този принцип 
като изпращаме наши туристи в чужбина. Същата табела бяха сложили и на 
автобуса, с който ще ни отведат в хотела. Преди да се качим в него ни 
окачиха на врата по един венец от красиви оранжеви цветя. 

 

 
Индийците са гостоприемни и посрещат сърдечно своите гости 
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Водач на групата ни се оказа много приветлив млад индиец на име 
Гованд Шарма, който пожела да го наричаме... Кришна. Това е много 
популярно име в Индия. Смята се, че означава въплъщение на едно от най-
известните хиндуистки божества Вишну и се споменава в прочутия 
древноиндийски епос Махабхарата. На санскритски има и значение на 
черен, тъмен, но и на „всепривличащ”. Каквито и да са тълкуванията, на 
мистър Шарма му отиваше името Кришна – доста мургав, но и френдли, 
както биха казали британците... 

 

 
 

 
Културен шок: хотелът ни в Делхи е в пълен контраст с околната мизерия 
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Докато стигнем хотела, за съжаление се натъкнахме на много тъжна 
гледка. Такава мизерия, в такива мащаби виждах за първи път, макар да 
съм срещал подобни картини и в предградията на Рио де Жанейро и 
Йоханесбург, в южноафриканското гето Совето, извън курортите на 
Доминикана... Хотелът обаче си беше 5 звезди отвякъде и това тушира 
първоначалното неприятно впечатление от Делхи. 

Днес имаме по програма само едно посещение – на Акшардам. 
 

 
Комплексът Акшардам – силует през тежкия смог над града 

В туристическите програми обикновено се включват няколко основни 
места, които е препоръчително да се видят в индийската столица. Много 
малко от тях обаче отделят внимание на Акшардам – най-внушителният и 
най-представителен хиндуистки комплекс в страната. Нещо повече, 
огромните му размери (40 м височина, 84 м широчина, 96 м дължина) са 
причина да бъде включен в Книгата на Гинес за най-големия хиндуистки 
храм на планетата! Визитката му е направо впечатляваща: построен е само 
за 5 години с участието на 11 000 доброволци, за строежа са използвани 
12 000 тона бял мрамор, а огромните мраморни плочи са били изпращани 
за обработка на 500 км от Делхи. На дълга 320 метра стена са инкрустирани 
статуи на 148 слона в естествен ръст, само скулптурите на просветители, 
поклонници, животни и божествени персонажи наброяват 20 000! 

Да се влезе в храма е цяло изпитание. Мерките за сигурност са много 
строги заради станалите преди години на различни места в страната 



 

 455

терористични актове. Индия все още не е престанала да бъде арена на 
сепаратистки и религиозни конфликти. 

 

 
Главният храм 

 

 
Триметровата статуя на монаха проповедник Суаминараян 

За да няма подобни инциденти е забранено внасянето на всякакви 
устройства за снимане: фото- и видеокамери, мобилни апарати, също така 
запалки, чанти и пр. Пред КПП-то, където униформени размахват дрегери, 
се вият огромни опашки – от едната страна мъже, от другата жени. Прави 
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впечатление, че почти на 100 процента чакащите дами са издокарани в 
индийските им национални облекла – пъстрите сари. Като съотношение 
чуждестранните туристи са много по-малко – те идват тук от любопитство, 
докато местните хора от потребността да се помолят. 

 

 
Лотосовите листа излъчват послания на велики творци 

 
Край вътрешен канал восъчни фигури и декори  
представят хилядолетната история на Индия 

Влизането в комплекса се извършва през „антре” с 10 порти – колкото 
са посоките на света, след което следва огромен портал, по чиито стени и 
колони са излети цели 869 скулптури на пауни. Паунът в Индия, както и 
белият цвят на мрамора, са символи на чистотата и красотата. 
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В главния храм, точно под основния купол, се издига 3-метровата 
статуя на индийския монах Суаминараян. Във вътрешността на храма има 
1500 колони с изваяни фигури на животни, цветя, хора и др. От трите страни 
на главния храм са оформени басейни, чиято вода се смята за свещена. А в 
красиво аранжирания под формата на лотос двор са експонирани послания 
на велики творци и мислители. 

В една от палатите на комплекса се предлага много интересна 
атракция: разходка с лодка из водите на вътрешен канал, край който са 
разположени декори и човешки фигури от восък, представящи 
ретроспекция на хилядолетната история на Индия и постиженията й в 
различни сфери на живота и в науката. Това е своебразно пътуване във 
времето сред многобройни културни пластове, характерни за съответните 
исторически епохи. 

Финалът на посещението в Акшардам е изключително естетическо 
удоволствие. На фона на традиционната индийска музика, огън и молитви, 
посетителите наблюдават изящния танц на фонтаните в комплекса. 
Философията на този уникален спектакъл е да представи кръговрата на 
живота – от създаването на света до края, подчертавайки вечната връзка 
между природата, човека и бога. 

 

 
Посещението на Акшардам завършва с уникално шоу 
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СТРАНА НА КОНТРАСТИ 
След нощувка в Делхи днес започва първата част от обиколката ни на 

Индия. Пътуваме за Джайпур – Розовият град. По съвет на водача ни 
Кришна тръгваме рано, за да избегнем претоварения трафик, а днес е 
работен ден. До Джайпур са около 270 км, но пътищата са калпави, 
автобусчето ни се движи с не повече от 60-70 км в час. Истинска завист те 
обзема при вида на многобройните малки автомобили и мотопеди, които 
ловко се провират през гъмжилото от МПС-та. 

 

 
Скутерите са основно МПС в Индия – носят на „гърба” си по цели семейства 

 

 
Колко човека се возят в този тук тук се разбира  

едва когато почнат да слизат 
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Така е в града, но щом излизаме на шосето за Джайпур, картината 
рязко се променя. За пръв път виждам такова стълпотворение от камиони. 
Нямат чет и разнасят из страната строителни материали, селскостопанска 
продукция и какво ли не. Много от тях са цяла атракция с украсените като за 
панаир кабини – с цветни венчета, бляскащи на слънцето триъгълници и 
всякакви други шарени дрънкулки. 

 

 
В Индия се развива мащабно строителство на пътища 

 

 
Обичайно е на път да срещнеш накипрени като за сватба автобуси и камиони 
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Строителните материали са като насъщния в днешния ден на Индия. 
По цялото протежение на пътя от Делхи до Джайпур усилено се строят 
естакади, надлези, разширява се пътят, за да влезе в категорията хай уей. 
Справката показва, че освен строителството, индустриалният пейзаж на 
страната се попълва от сериозни ръстове в областта на енергетиката, 
циментовата, химическата, текстилната, машиностроителната и 
металургичната промишленост. У нас например е известна индустриалната 
мощ на фамилията Митал, която издържаше по едно време футболния ни 
гранд ЦСКА, както и холдингът ТАТА – също с насоченост в металургията. 
Важно място заема и военно-промишленият комплекс. Индия произвежда 
високотехнологично военно оборудване, разработват се програми за 
производството на ядрено, биологично и химическо оръжие. От 1974 
година Индия влиза в компанията на ядрените държави. Изпраща и своя 
първи спътник в Космоса, а нейни сонди успешно изследват повърхността 
на Луната. От 90-те години на миналия век силно развитие добиват 
индийските софтуерни услуги. На тази основа големи компании от Европа и 
Америка възлагат за изпълнение на свои скъпоструващи поръчки именно на 
фирми в Индия. В гигантското строителство на небостъргачите в Дубай 
основен изпълнител също са компании от Индия. И още нещо: тази страна е 
известна и със скъпоценните си камъни. Индийската бижутерия заедно с 
текстила съставлява сериозна част от експорта на страната. А по последни 
данни износът на Индия достига годишни стойности от порядъка на 50 
милиарда щатски долара! 

След реформите от 1991 година насам Индия е една от най-бързо 
развиващите се страни в света! По брутния си вътрешен продукт (БВП) тя е 
на четвърто място след САЩ, Япония и Китай! Според авторитетни 
международни проучвания до 2020 година националният БВП ще нарастне 
4 пъти, а до 2050 година може да задмине този на САЩ! 

Край пътя все повече се откроява характерния за индийското селско 
стопанство пейзаж. Трактори, стада от крави, ремаркета, теглени и от 
камили, копи от слама, добита след прибирането на един от най-
популярните продукти на индийското земеделие – лещата. Селското 
стопанство си остава съставна част на индийската икономика – в него са 
заети над 60% от трудоспособното население на страната. Има милиони 
дребни земеделски стопанства, хиляди огромни плантации с култури за 
износ. Индия е един от водещите производители в света на чай, захарна 
тръстика (през миналата година са били отчетени рекордни добиви!), 
царевица, бобови култури, пшеница, фъстъци, тютюн. Тук са най-големите 
оризища на планетата. Индия е и световен лидер в производството на 
подправки. Именно те придават специфичния вкус на индийските 
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кулинарни продукти. Силно развито е животновъдството. Едрият рогат 
добитък се отглежда предимно за мляко – шегуваме се, че поради 
свещения статут на кравата в Индия е невъзможно дори да си помислим 
за... телешко варено. Индия е най-големият производител на мляко в 
света – над 100 милиона тона годишно! 

 

 
Основна част от населението на Индия е заета в селското стопанство 

 

 
Едрият рогат добитък и по-специално кравата е със свещен статут 
 
За състоянието на селското стопанство изключително важна роля 

играят климатичните условия. Температурите обичайно се движат между 20 
и 30 градуса плюс. Но решаващата роля се пада на мусонните ветрове и 
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дъждове. От това кога, колко и дали въобще мусонните ветрове ще 
пренесат благодатния за почвите дъжд, зависи благосъстоянието или 
нищетата на милиони хора. Индийската метеорология дели годишните 
времена по следния начин: зимен сезон (януари – февруари), горещ сезон 
или предмусон (март-май), мусонен сезон) юни-септември) и следмусонен 
сезон (октомври – декември). Около ¾ от годишните валежи в Индия падат 
през мусонния период. Има едно малко селище на име Черапунджи, което 
е световен рекордьор по количеството на падналите валежи – 12 000 мм на 
кв. метър! Проливните дъждове са обичайно явление в Индия – тогава се 
случват онези страхотни наводнения, които се превръщат в истинско 
бедствие за местните хора и това го виждаме в телевизионните и 
вестникарските репортажи. От прелелите речни корита пътищата сами се 
превръщат в реки, цели квартали потъват под водата, парализира се 
транспортът. Но от друга страна хората се радват на благотворната влага, 
която им пада от небето, защото за тях това означава живот и спасение от 
глада. 

 

 
Кастовото разделение в Индия съществува и до днес 

Докато се друсаме в автобуса – поради честите гърбици по пътя имам 
чувството, че бъбреците ми ще се качат на ушите, Кришна отваря дума за 
някои особености на индийския национален характер. Една от тях е 
кастовото разделение между хората, населяващи тази огромна страна. В 
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Индия касти съществуват от незапомнени времена. И до днес те обхващат 4 
основни групи. Какви шансове за добро образование, професионална 
реализация и въобще за по-добър живот ще имаш, зависи към коя каста 
принадлежиш. Дали си част от висшето общество или си на последното 
стъпало. Официално кастовото разделение е отменено със закон след 
основаването на индийската република през 1947 година. Но 
действителността е друга – тук все още традициите са много силни. Когато 
преди 3000 години възникват свещените писания – ведите, те разкриват как 
са възникнали кастите. Те са произлезли от тялото на божеството Брахма – 
може би най-почитаното в Индия. От устата му излезли свещениците 
(брамини), които като учени и знаещи хора се приемат за най-висшата 
каста. От ръцете му – воините (раджпур или кшатри), от хълбоците му – 
търговците (ваиши), които в Индия също се числят към богатите хора, и от 
краката му – занаятчиите и работниците (шудри). Кастовата йерархия и до 
днес осигурява социалното положение на индиеца. Дори индийските 
християни и мюсюлмани имат подобни на кастите правила. Извън кастите 
остават онези несретници, които, както ще стане дума след малко, виждаме 
из села и градове, осъдени от съдбата да живеят като скотове в ужасна 
мизерия. Незнайно защо ги наричат „недосегаемите”. 

 
Брачната съдба на жената в Индия се определя от нейните родители 

 
Населението на Индия възлиза на 1, 1 милиарда души. Това е втората 

след Китай държава в света с най-многобройно население – на практика 
всеки шести жител на планетата е индиец! Но тъкмо в Индия е най-голямата 
концентрация на хора, живеещи под прага на бедността. И за съжаление 
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това се вижда почти на всяка крачка. Добиваш чувството, че се движиш в 
някакво безкрайно гето с примитивни и нехигиенични жилища, сякаш 
пострадали от бомбардировка, пред които се стелят невероятни количества 
боклук. Навярно въобще няма служби по чистотата и сметта стои 
непокътната, гниеща от естествените природни процеси. А сред нея се 
търкалят кучета, прасета, кози, някоя и друга биволица и... деца! Обичайна 
картина пък е да видиш как свещената крава „пасе” сред боклуците! 
Подобни пейзажи може да се видят дори в столицата Делхи! 

 

 
Огромни маси от индийците живеят под прага на бедността 

 

 
Дори и свещената крава „пасе” сред боклуците 

Да се върнем обаче на кастите. Такова разделение съществува и при 
сключването на браковете. Тук все още основна роля за избор на 
половинката в живота играят родителите. Кришна казва, че между 
родителите на бъдещите младоженци се изготвя хороскоп с 36 показатели – 
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качества, на които младите трябва да отговарят. Естествено най-важното от 
тях е кастовата им съвместимост. Или както се казва – пари при пари да 
отиват! Кришна твърди, че и неговият брак е станал по същия начин. 

Демографският проблем ще продължава да бъде конфликтна точка в 
социалната политика на страната. Според статистика на ООН, през 2050 
година населението на Индия може да нарастне с цели... 50%! И това е 
напълно възможно да се случи, ако се запазят темповете на раждаемост, 
каквито например са отчетени през последните 50 години на миналия век. 
Тогава населението се е увеличило с... 200%! Сега, предимно в градовете, 
семейните двойки с добро образование в повечето случаи използват 
различни методи за предпазване след раждане на второто им дете. В Индия 
са разрешени абортите и ефектът от тази стъпка за семейно регулиране се е 
увеличил десетократно! Проблемът обаче остава в селата, където липсата 
на образование и неграмотността са основната причина за безконтролната 
популация. Там и традиционните семейни отношения са силно 
консервативни. Може да е образована, но веднъж влязла в дома на съпруга 
си, жената е принудена да се подчини на строгия ред в семейството му. Тя 
няма право да ходи на работа, трябва да си стои вкъщи и да се грижи за 
децата. Ще живее с родителите и братята на съпруга си в един дом и с 
останалите жени ще чака първо те да се нахранят. Ако отидат на ресторант, 
ще е най-много два-три пъти годишно и от едната страна на масата ще стоят 
мъжете, от другата – жените. За съжаление индийките много често стават и 
жертва на сексуално посегателство. Помня, че дори до международен 
скандал стигна случаят със студентка, която беше насилена от тълпа 
загорели мъжаги в автобус. Нещо повече, едно изследване по линия на 
ЮНЕСКО показва, че в Индия на всеки 40 минути една жена е изнасилвана! 

Индийците като силно вярващи хора имат и своя философия за 
етапите, през които минава животът на човека. От раждането до 25-та 
годишнина е период на обучение, човекът учи и трупа знания. Вторият 
период е от 25 до 50 години, когато човек е призван да създаде и отгледа 
поколение, да се развие в професионалната си сфера. От 50 до 75 години 
трябва да отвори път на поколението си да се развива самостоятелно в 
живота. А от 75 нагоре – да се занимава с... йога и да постигне Нирвана. 
Между другото средната продължителност на живота в Индия е 64 години 
при жените и 63 при мъжете. Има сериозно покачване на 
продължителността на живота и намаляване на смъртността благодарение 
на икономическия напредък, подобрените грижи за здравето, включително 
и въвеждането на редовните имунизации. 

Вече сме пред Джайпур. Минаваме през неизбежните бедняшки 
квартали, където срещаме и катуни с палатки, и навлизаме в сравнително 
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по-цивилизованата част на града. Всъщност това е новата му част, където са 
разположени и хотелите на известни световни вериги като Мариот, Радисън 
Блу и др. В този район е и най-модерната сграда – на Световния търговски 
парк, цялата облицована в стъкло. Както в Делхи, така и тук нямаме повод 
да сме недоволни от хотела. Утре започва обиколката ни на Джайпур. 

 
Тези лъскави сгради подсказват и друго – Индия е една от най-

бързоразвиващите се страни в света 

 
А тези лъчезарни деца са нейното бъдеще 
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ДЖАЙПУР – РОЗОВИЯТ ГРАД 
Джайпур е град с население от 7 милиона жители – колкото България! 

Намира се в щата Раджастан, в северозападната част на страната. За 
сведение Индия административно се дели на 28 федерални щата и 7 
съюзни територии, като начело на всеки щат стои губернатор, назначен от 
президента. 

 
Джайпур – Дворецът на махараджата 

Джайпур е първото населено място с голяма културно-историческа 
стойност, включено в нашата обиколка из Индия. Част от т. нар. Златен 
триъгълник. Наричат го „розовият град” заради „пинковия” цвят, с който са 
обагрени част от сградите му в чест на Уелския принц, дошъл на посещение 
тук през 1876 година. Всъщност градът съвсем не е само розов. Напротив – 
дели се на три части, като първата от тях е в жълто и е забележителна с 
внушителния Форт Амбер, където ни очаква интересна атракция – 
изкачване със слонове до крепостта на форта. Джайпур е първата столица 
на някогашната държава Раджастан. Наричана е още „Малката китайска 
стена” заради крепостната стена, която я огражда из околните планински 
възвишения и удивително прилича на китайския оригинал. 

Когато пристигнахме в подножието на крепостта, пред нас изникна 
цяла кавалкада накипрени слонове. Край тях се виеше дълга опашка туристи 
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от всякакви националности. Кришна предвидливо ни изкара от хотела рано, 
за избегнем дългото чакане. 

 

 
Огромни опашки се вият в очакване на похода със слонове до форт Амбер 

 

 
Като мухи налитат местните търговци 

Но докато яхнем слоновете, трябваше да се справим с налитащите 
като мухи местни търговци, предлагащи всякакви сувенири. Очаквах 
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подобно агресивно поведение от... маймуните – „стопаните на форта”, бях 
ги гледал в един филм по National Geographic как досаждат на туристите. Но 
днес като че ли „почиваха” и бяха оставили двукраките си конкуренти да ги 
надминат. Търговците не спират да се бутат сред хората на опашката и аха 
им подадеш пръст, ще ти захапят ръката. Видят ли някой да е купил нещо, 
не го оставят на мира. Имаме една бургазлийка в групата, беше си купила 
тюрбан и го носеше на главата си. Като я зърнаха, кой ли не й досади да й 
предлага я герданчета, я фигурки на слонове от тиково дърво, я нещо друго. 

 
На слоновете се качваме по двойки 

 
Форт Амбер – Вратата на Ганеша 
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На слоновете се качваме по двойки. Всяко животно си има водач, на 
който при слизане във форта обичайно се дават по 100 индийски рупии 
бакшиш. Слончетата се движат с туристи само нагоре към крепостта, 
кацнала на хълма, откъдето се открива прекрасна гледка към околността и 
езерото Маото. На връщане слизат без товар, а гостите на Джайпур – с 
джипове до местостоянките на туристическите им автобуси. И така – люш-
люш на седлото, бавно и достолепно след петнайсетина минути преход на 
гърба на слона стигаме до Форт Амбер. 

 
Третото ниво на форта 

 
Оттук жените на махараджата са наблюдавали  

дискретно какво се случва извън стените на харема 
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Основите на форта са положени още в края на ХVІ век. В сегашния си 
вид е завършен в началото на ХVІІІ век, като е постигнато уникално 
съчетание на хиндуистки и мюсюлмански архитектурен стил. 

Крепостта е изградена на три нива. Най-ниското, където свършва и 
„сафарито” със слоновете, представлява широк площад, на който 
обикновено са се провеждали военните паради на войската на владетеля, 
махараджата. Там са се налагали и наказанията на провинилите си войници 
или местни жители. Второто ниво е за публичните дейности – работното 
място на владетеля. Тук, в залата за аудиенции Диван-и-Ам, той се е срещал 
с чуждите посланици и са се решавали важни за държавата Раджастан 
въпроси. Третото ниво, което предизвиква най-голямо любопитство сред 
туристите, е личната територия на семейството на махараджата. Кришна 
казва, че „шефът” е имал 12 жени, да не говорим за сигурно още 300 
наложнички. Тук е животът на харема, какъвто между другото го гледахме и 
в турския телевизионен сериал „Великолепния век”. Само че докато жените 
в сериала отиват при султана, тук е обратното – по таен вход махараджата 
сам е ходел при поредната си избраница. Дворцовата част е украсена 
богато – картини с ловни сцени, сложна дърворезба по таваните, огледала и 
пр. Не липсва и... Кама Сутра. ВИП-зоната пък, личната територия на 
семейството на махараджата, обхваща две дворцови сгради – зимна и 
лятна. Външната стена на зимния дворец е инкрустирана с огледала, 
доставени от Белгия. Летният дворец е разполагал с хамам. Тук са били 
покоите на жените, пред тях се простира разкошна градина. Над нея има 
тераса, откъдето дамите, дискретно през решетки, са могли да наблюдават 
какво се случва на долните нива във форта. 

 
Стенопис с фигурката на Ганеша 



 

 472

За да се влезе във ВИП-зоната, трябва да се мине през Вратата на 
Ганеша. Тази порта има изключителна художествена стойност, отдалеч 
прилича на разкошен килим. Най-отгоре е фреската с фигурата на Ганеша – 
хиндуистко божество с вид на седнал слон, което има голямо значение в 
хиндуистката религия. Ганеша е символ на успеха и на пътя, по който той 
може да бъде постигнат. Има малки очи, за да вижда нещата в дълбочина. 
Има големи уши, за да слуша повече какво се говори. Има малка уста, за да 
не приказва излишно. Има дълъг хобот, за да черпи най-важното. Има и 
голям корем, за да съхранява чуто и видяно и да формира мъдростта, която 
ще доведе до успеха. Затова сред сувенирите в Индия фигурката на Ганеша 
е особено популярна. Може неслучайно да я видите и в която и да е 
индийска банка. 

 

 
Водният дворец Джал Махал 

След като джиповете ни откараха до автобуса, тръгваме от жълтия 
към розовия град. Пътьом зърваме деца да играят крикет. Този спорт, 
внесен от британците в Индия, е най-популярният в страната, редом с 
полото и хокея на трева. После спираме пред езерото Ман Сагар, сред което 
се издига красива сграда на няколко етажа, две трети от които се намират... 
под водата. Това е водният дворец Джал Махал. Бил е издигнат преди 
около две столетия за кеф на местния владетел. През летните месеци често 
се случва езерото да пресъхва и тогава може да се видят всичките 4 етажа 
на двореца, изградени с резбовани балкони. 

Навлизаме в розовия град, където наистина голяма част от фасадите 
на сградите са в този цвят. Доста от тях в момента се реставрират, опасани 
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са от бамбукови скелета, из които шетат работници по реконструкцията. 
Бамбуковите стълби също са много разпространени, използват ги и в 
селското стопанство за бране на плодове. 

 

 
Джайпур – Дворецът на ветровете 

 

 
400-литровият съд за вода в Двореца на махараджата 
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Една от големите забележителности на Джайпур е разкошният Хава 
Махал – Дворецът на ветровете. Този уникален с изисканата си архитектура 
и резба дворец е построен през 1799 година от махараджата Савай Пратан 
Сингх за нуждите на жените от харема му. Само прозорците откъм главната 
улица Джохари, препречени с „дантелите” от розовия пясъчник, са 935 на 
брой! През тях прониквала прохлада, която освежавала дамите, когато, без 
някой да ги вижда отвън, наблюдавали случващото се извън двореца. 

Ето ни и в Двореца на махараджата. Както е известно, махараджите са 
били много богати владетели, които живеели в изключителен разкош. 
Порез колониалната епоха били и първи помощници на британската 
корона. Такъв владетел бил Савай Джай Сингх ІІ, основателят на Джайпур. В 
превод – град на победата. Бил много начетен и разбирал от различни 
науки, включително и от градоустройство. Джайпур е първият град в Индия 
със собствен градоустройствен план, високо оценяван от гостуващите тук 
чужденци. 

Дворецът на махараджата е построен през 20-те години на ХVІІІ век и 
се състои от стара и нова част. Днес в старата половина е разположена 
изложба на текстилни изделия – основно официални горни облекла на 
махараджите и семействата им от различни епохи, изработени от скъпи 
платове. Новата част основно е служела за посрещане на гости, като тук 
силно впечатление правят двете огроми, близо... 400-килограмови 
сребърни овални съдове за вода, които махараджата е носил в обоза си по 
време на пътуванията му из страната или в чужбина. 

 

 
Слънчевата обсерватория в Джайпур 
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Вътрешната част от новия дворец представлява голям салон с два 
трона, на които са седели махараджата и британския губернатор. Встрани от 
тях са наредени местата на министрите. Тук са се провеждали заседанията 
по важни политически въпроси, изслушвали са се дори и прошения на 
обикновени жители. 

Савай Джай Сингх бил и голям любител на астрономията. По негова 
инициатива е изграден уникален астрономически комплекс в Джайпур, 
наричан Слънчевата обсерватория или на хинди Джантар Мантар. Подобно 
съоръжение със същото хиндуистко име се намира и в Ню Делхи. Всъщност 
това са две от петте обсерватории, които махараджата е построил в 
страната. В комплекса в Джайпур са разположени гигантски уреди, чрез 
които времето се измерва с точност до секунда. От 300 години насам всички 
уреди работят безупречно! Може да се наблюдава движението на 
небесните тела. Цялата композиция има своеобразен футуристичен стил, тук 
са „изографисани” и със съответните надписи и стенописни рисунки всички 
елементи на Зодиака. 

На излизане от Двореца на махараджата попадаме на две забавни 
атракции. На импровизирана сцена, озвучена с музикални инструменти, 
представят изпълнение на кукли марионетки. Едната кърши снага в кръшен 
кючек, а другата омайва със свирка в уста трета кукла-кобра. Това е театро, 
разбира се, но вадим късмета да видим и истински факир, дресьор на змии, 
и неговата артистична партньорка – истинска танцуваща кобра. 

Денят в Джайпур завършваме в Чоки Дани – увеселително фолклорно 
заведение, където според предварителната реклама „танцьорки в 
раджастански костюми ще омагьосат въображението ви, гадатели ще 
предричат на ръка съдбата ви, изкусителни ястия ще галят небцето ви...” В 
много отношения тази реклама е вярна: имаше танцьорки и някои от 
дамите в нашата група не се сдържаха да покършат снага в ритъма на 
местните танци, имаше и гадател. Другото си беше като на нашенски 
панаир: еквилибристи, фокусници, езда на камили, каручки, теглени от 
гърбави крави. А, и хена – рисуване на фигури върху ръцете или краката на 
жените. А за изкусителните ястия – в някой от следващите материали ще 
разкажа по-подробно за индийската кухня. Знам, че и в България се намират 
нейни почитатели. 

Толкова за Джайпур. Утре заминаваме за перлата на Индия – Тадж 
Махал. 
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Хена, традиционно индийско изкуство за рисуване на фигури върху ръцете 

 

 
Укротяване на кобрата 
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ФАТЕРПУРХ СИКРИ – МЪРТВАТА СТОЛИЦА 
Рано сутринта напуснахме розово-жълтия Джайпур и поехме към Агра 

и мавзолея Тадж Махал. Пътят до Агра се оказа сравнително приличен. В 
Индия по високоскоростните пътища се плаща тол такса. Коли, камиони, 
автобуси – бол. Паднахме си от смях, когато изпреварихме автобус с около 
десетина души на... покрива, който носеше на корпуса си много странен за 
тези географски ширини надпис: BG TRAVELS! 

 

 
Първата ни спирка по пътя за Агра е Фатерпурх Сикри – първата 

столица на Великата мугълска империя. Наричали са я Мъртвият град. През 
1526 година пълководецът Тимурине Бабур сразява султанските войски и 
след близо 500-годишно мюсюлманско господство над Северна Индия 
полага основите на мугълската държава, просъществувала до 1858 година. 
За неговите последователи се носят легенди. Един от най-могъщите 
владетели на Мугълската империя е Акбар Велики, управлявал в периода 
1556 – 1607 година. Именно той е основателят на Фатерпурх Сикри и по 
негова заповед столицата на империята е прехвърлена от Агра тук. 
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Фатерпурх Сикри е построен в чест на победата  

на мугълския владетел Акбар Велики 
 

 
Залата за аудиенции на владетеля 
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Конкретния повод за появата на Фатерпурх Сикри на географската и 
политическа карта на Индия е победата на Акбар Велики в битката му с 
раджпутите – заклети врагове на мугълите, за крепостта Читор. Тази крепост 
е имала стратегическо значение, тъй като е била разположена на главния 
път от Агра за плодородните равнини на Гуджарат. Наричали са я Портата 
към централен Раджастан. В чест на тази победа владетелят заповядва да 
бъдат изградени триумфалната порта на южния вход за града, джамията 
„Джама Масджид” и гробницата на пророка Салим Чисти. Този пророк има 
много важна роля за решението на Акбар Велики да строи на това място 
столицата на мугълите. Години преди това владетелят посещава 
намиращото се тук малко рибарско селище, за да се срещне със Салим 
Чисти. Причината е много сериозна – след 14-годишно управление 
владетелят все още няма наследник. Първите му три деца почиват скоро 
след раждането им и Акбар Велики е притеснен да не би над семейството 
му да тегне проклятие. Салим Чисти връща вярата на владетеля, че ще има 
син и пророчеството му се сбъдва. В знак на благодарност Акбар Велики 
построява изцяло от бял мрамор гробницата на вече починалия пророк и 
основава града. Фатерпурх Сикри означава Град на победата. Но е 
просъществувал едва... 15 години! Според легендата краят на града 
настъпил заради липсата на вода и поминък. Жителите му го напуснали 
завинаги, оставяйки едно наистина красиво творение на човешкия 
архитектурен гений. 

И така, влизаме в града през триумфалната порта и спираме най-
напред в залата за аудиенции Диван е Кас, където владетелят е посрещал 
своите най-доверени съветници и чуждите гости. Това е най-
забележителната сграда в комплекса. Представлява неголям двуетажен 
павилион, като срещите си владетелят е провеждал от съображения за 
сигурност на втория етаж. В центъра на павилиона се издига богато 
украсена колона, завършваща с кръгъл балкон. Точно там е сядал Акбар 
Велики по време на деловите си срещи. Колоната е украсена с хиндуистки 
мотиви. Според Кришна, докосването до нея носи увереност, че нещо 
мечтано ще се сбъдне, затова цялата група се надпреварваше кой пръв да 
си „повика щастието”. 

Вътрешната част на града представлява голям затревен двор, по 
средата с квадратно езеро. Тук една от най-забележителните сгради е 5-
етажният палат Панч Махал, построен от владетеля след появата на неговия 
наследник, носещ името на пророка Салим Чисти. Езерото е оградено от 
площад с широки каменни плочи, разграфени за играта пачиси – 
разновидност на шаха в Индия. Казват, че фигурите, с които се играело, 
били... чисто голи наложнички! Така „баровците” от обкръжението на 
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владетеля имали отлична възможност да преценят коя от „фигурите” да си 
изберат за нощта. Зад езерото са покоите на владетеля. Може да се види, 
например, леглото на Акбар Велики – една голяма плоча от червен 
пясъчник, опъната над човешки ръст, която по размери влиза поне три пъти 
в категорията king size. 

Най-голямата сграда във Фатерпурх Сикри е харемът. Тази 
правоъгълна двуетажна постройка е приютявала не по-малко от... 500 жени. 
Много от тях имали „кралски” произход от Раджастан и владетелят сменял 
съпругите, за да защити по този начин един или друг икономически или 
политически интерес. Нещо като сватбите на нашия цар Иван Асен ІІ. В 
близост до харема е живяла и най-важната жена на Акбар Велики – 
Мириам, която е родила престолонаследника Салим, известен по-късно с 
името Джахангир. 

Напускаме Мъртвия град. Следва Агра. 

 
Палатът Панч Махал, построен в чест на първородния син на Акбар Велики 
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ТАДЖ МАХАЛ – САГАТА ЗА ЛЮБОВТА 
Ако за символ на Франция е прието да бъде парижката Айфелова 

кула, на Англия – лондонският Биг Бен, а на Каталуня – барселонската 
„Саграда фамилия”, Индия също има такъв фаворит – мавзолеят Тадж 
Махал. Едно от новите седем чудеса на света, вписано и в листата на 
ЮНЕСКО за световно природно и културно наследство. 

 

 
В Агра 

 
С велорикша се стига най-лесно до Тадж Махал 
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Мавзолеят Тадж Махал се намира в Агра – град на около 200 км от 
индийската столица Делхи, голям индустриален център в щата Утар Прадеш 
с 1,2-милионно население. Става столица на страната през 1552 година по 
заповед на основателя на династията на мугълите – Тимурине Бабур. Тук са 
управлявали едни от най-могъщите мугълски владетели като Акбар Велики, 
Джахангир, Шах Джахан. Последният от великите мугъли – Ауранзеб, 
премества столицата в Делхи. Освен като индустриален център, Агра е 
известен и като търговско средище, развити са художествените занаяти, 
текстилната промишленост, има и университет. 

За да се стигне до Тадж Махал се използва местния екзотичен 
транспорт – велорикши или познатите в Тайланд триколки тук-тук, които и 
тук носят същото име. Мерките за сигурност са много строги, но за разлика 
от други храмови комплекси тук можеш да си вкараш фотоапарат или 
видеокамера. Когато най-после преминеш 30-метровата главна порта от 
червен пясъчник, се открива невероятната гледка към сияещия в бяло Тадж 
Махал. 

 

 
Главната порта на комплекса 

 
Този шедьовър на източната архитектура е сътворен по искане на 

мугълския владетел Шах Джахан. Историята на мавзолея е истинска сага за 
любовта. Шах Джахан имал прекрасна съпруга на име Мумтаз, с която не 



 

 483

само делял брачното ложе. Тя била майка на многобройната му челяд и 
пръв съветник в държавните дела, дори неотлъчно го следвала по време на 
военните му походи. Искрена и страстна любов свързвала двамата. За зла 
беда при раждането на 13-то си дете Мумтаз починала. Съкрушен от 
скръбта по любимата си, Шах Джахан се заел да построи в нейна чест 
огромна гробница. Всъщност според легендата идеята била на самата 
Мумтаз – на смъртния си одър тя накарала съпруга си да й обещае, че ще 
изгради в нейна чест най-красивия мавзолей на света. 

 

 

 
Тадж Махал – едно от новите 7 чудеса на света 
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Строежът продължил близо 20 години с участието на 20 000 строители 
от различни краища на света: Самарканд, Бухара, Багдад, Дамаск и др. Шах 
Джахан лично наблюдавал как върви строителството. 

 

    
Мавзолеят е изваян от бял мрамор, инкрустиран с полу- и скъпоценни камъни 

Цялата постройка е изваяна от бял мрамор, пренасян със слонове 
едва ли не от другия край на Индия. В мрамора пък са инкрустирани хиляди 
разноцветни полу- и скъпоценни камъни: йеменски ахат, арабски корали, 
персийски оникс, аметисти, които на фона на белите стени оформят красиви 
геометрични фигури и флорални мотиви, както повелява ислямската 
традиция. Обикновено гидовете носят със себе си фенерчета, чиято 
светлина насочват към скъпоценните инкрустации – камъните веднага 
започват да блестят. 

Мавзолеят е с форма на квадрат и е заобиколен от 4 високи минарета, 
всяко над 40 метра. Височината му до купола е 70 м. Някога въпросният 
купол е бил облицован със злато, но по време на британския колониален 
период златното покритие било сменено с медно. Вътре в мавзолея има два 
саркофага – по-голям и по-малък, създавайки илюзията, че в тях са 
погребани двамата съпрузи. Те почиват на друго място. Мавзолеят е 
разположен в градина на площ от 3000 кв. м, пред него се е проточил 
басейн, в чиито води се оглежда фасадата на гробницата. 
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Числото на посетителите е огромно и в първия момент оставаш с 
впечатлението, че ще чакаш с часове, докато влезеш в мавзолея. Няма 
такова нещо: домакините са въвели ред, разделяйки на две колони 
многобройните туристи – на едната чакат индийците, на другата – 
чужденците. Така достъпът до гробницата се съкращава значително. В нея 
се влиза с калцуни, заради многобройната тълпа пада яко блъскане. Но пък 
това неудобство си струва – колко пъти в живота си човек се докосва до 
чудесата на света? 

Казват, че изкуството да се вграждат скъпоценните камъни в мрамора 
на Тадж Махал се пази в строга тайна. Само една фамилия в Агра е 
посветена в рецептата, предава я от поколение на поколение, но ревниво я 
крие от любопитството на хората. 

Да видиш на живо Тадж Махал и да пипнеш стените му съвсем не е 
достатъчно да усетиш духа на този великолепен образец на старото 
индийско изкуство. Вечер, в една от залите на комплекса, се излъчва шоуто 
„Калакрити” или „Сага за любовта”. Със средствата на киното, театъра и 
мюзикъла е представена цялата тъжна история на Тадж Махал. Всичко – 
актьорска игра, музика, танци, хореография, сценография, режисура и пр., е 
на високо ниво, разкрива цялата човешка драма на в действителност 
обикновени хора, за които общественото положение не прави изключение 
пред трепетите на сърцето. Всичко това доставя на зрителите огромно 
естетическо удоволствие. Може да се каже, че спектакълът е подготвен в 
духа на най-добрите традиции на Боливуд, мощната индийска 
киноиндустрия, която през 2013 година отбеляза своя 100-тен рожден ден. 
Това е най-големият производител на филми в света – по 1000 нови 
продукции годишно, които се поглъщат от пазара на филмовото изкуство в 
над 90 страни! 

Посещението на Тадж Махал има и още едно продължение – 
Червеният форт. За да се отиде дотам отново идва на помощ екзотиката – 
рикши и тук-тук. Пътуването с такова нещо, пък макар и само за десетина 
минути, си е цяло приключение. В тази страна сякаш няма правила за 
движение – всеки кара както му скимне, изпреварва както му хрумне, 
клаксоните не спират да ти проглушават ушите – бибиткането в Индия е като 
национален спорт. Пътуването от точка Х до точка Y е провокация на 
адреналина – имаш чувството, че в тоя хаос всеки момент някоя кола, 
скутер или тук-тук ще те халоса. Обичайно е да видиш на някое малко 
мотопедче да са се накачулили по четирима души – цялото семейство 
барабар с багажа, а колко се возят на тук-тука може да се разбере само 
когато започнат да слизат... 
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Червеният форт 

 
Това не е футболно игрище, а някогашният  

градски пазар в Червения форт 
 
Червеният форт е назован така заради строителния материал – 

червения пясъчник, който е сред най-разпространените в Индия. Историята 
на тази туристическа забележителност в Агра започва с обявяването на 
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града за столица на Индия по времето на Тимурине Бабур. „Златният век” на 
Агра настъпва с управлението на неговия внук – Акбар Велики, който 
изгражда основната част от форта: величествените кули, крепостните стени 
и порти. След него строителството продължил Шах Джахан, който изградил 
повечето сгради зад дългата почти 2, 5 километра крепостна стена. Една от 
тях, например, е залата за публични аудиенции Диван-и-Ам, с разкошна 
арка, където владетелят е посрещал гостуващите му по държавни дела 
сънародници и чужди дипломати, тук е раздавал и правосъдие. По-късно на 
това място са протичали и официалните срещи на британските губернатори 
по време колониалния период. На територията на форта се намира 
красивата джамия Nagina Masjid, няколко дворци и покоите на владетеля и 
неговия харем. Има едно широко затревено пространство, което на шега ми 
се стори като много подходящо за... футбол на малки вратички. Оказа се, че 
някога тук е бил градският пазар. Много интересен е дворецът Кас Махал, 
изграден в характерния за епохата ислямско-персийски стил, с рисувани 
мраморни повърхности и многобройни стъклени частици, инкрустирани в 
конструкцията му. Смята се, че стените са били облицовани с огледала и 
мястото е служело за съблекалня на харема. Как ще се съблича жена, ако 
няма в какво да се огледа! 

Защо туристическите програми свързват Червения форт с Тадж 
Махал? Когато Шах Джахан бил заточен в тази крепост от собствения си син 
Ауранзеб (и тук са ставали такива работи като във всяка страна, където 
властта се гони на всяка цена), той съзерцавал със сълзи на очи гробницата, 
посветена на любимата му съпруга. При ясно време Тадж Махал се вижда 
перфектно от Червения форт. 

Късно вечерта се прибираме в хотела. „Gateway” 4* се оказа част от 
веригата индийски хотели Taj, отличаващи се с високо качество на сервиза. 
В хотел от тази верига сме нощували на Малдивите и знам за какво става 
дума. Утре сме на път за Каджурахо. 
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ОРЧА – КРЕПОСТТА С ФРЕСКИТЕ 
Още в 7:00 напуснахме хотела, за да се отправим към железопътната 

гара на Агра. Оттук ще вземем влака до Джанси, а оттам – с автобус до 
Каджурахо. Колегите от индийската ни фирма-партньор бяха наели хамали 
за багажа. На вид не изглеждаха много яки, но показаха висок КПД, дори 
носеха част от куфарите на... главите си. Тряваше да почакаме на гарата 
около 40 минути, които се оказаха цяло изтезание за обонянието ни. 
Мръсотията е едно на ръка, но навсякъде се разнасяше непоносима воня на 
фекалии. Пълно е с просяци и джебчии. 

 

 
Индийските хамали на гарата в Джанси носят куфарите на...главите си 

 
Така изглежда един индийски ж.п.вагон I класа 
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Когато все пак се качихме във вагона, по-големите куфари трябваше 
да останат натрупани на площадката до тоалетната, от която също се 
разнасяше познатата миризма. А вагонът се води І-ва класа – може би 
заради климатика, фиксираните места за сядане и стюарда, който разнася 
храна и напитки. Представям си какво е във ІІ-ра или ІІІ-та класа! Иначе съм 
виждал по телевизията и в разни брошури индийските луксозни пътнически 
влакове. Нямат нищо общо с това, което трябваше да изтърпим. Но това е 
друга бира. 

 
Един от дворците в Орча 

 
Стенопис, дело на зограф от художествената школа в Орча 
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В Джанси пристигнахме след около 2 часа път. И тук ни посрещна 
вълна от неприятни миризми и от потоци хора, нарамили куфари и бохчи. 
Хамалите натовариха на колички багажа ни и заедно се отправихме към 
автобуса ни за Каджурахо. Там, както и край останалите автобуси на 
паркинга, се беше струпала тълпа от просещи жени и деца, очакващи 
милостиня. Потискаща гледка! Но странното е, че никой от тези несретници 
не искаше да приеме храна, каквато не малко туристи им предлагаха – 
настояваха за... пари! 

 
Към пазара в Орча 

Нейсе, автобусът потегли. По програма трябваше да спрем в Орча. 
Това е малко градче, с население около 7-8 000 души. Възниква през ХVІ век 
на брега на река Бетва, само на 16 км от Джанси. Строежът на градчето е 
започнал владетелят от династията Бундела Рудрапратоп, а синът му – Бир 
Сингх Део, продължил изграждането му през ХVІІ век. Династията Бундела е 
управлявала Орча в продължение на две столетия. Бундела означава 
„отдаващ кръвта си”. Има легенда, която разказва как един от князете на 
тази династия поискал да принесе в жертва себе си за богинята на 
планината Виндхия. Тя останала трогната от неговата смелост и го нарекла 
Бундела. През тези два века Орча преживява и възходи, и падения. Бундела 
дълго време враждували с мугълите. Бир Сингх Део дори воювал с Акбар 
Велики. Отношенията им се подобрили по времето на мугълския владетел 
Джахангир. През 1606 година императорът гостувал официално в Орча. 
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После при Шах Джахан дипломатическите им отношения се развалили, 
въстанието на Бундела срещу мугълите било удавено в кръв. В 1783 година 
Бундела напуснали Орча и се преселили на друго място. 

 

 
Този колоритен индиец ни посреща пред дворците в Орча. Нарекох го 

„Мъдреца” 
 

 
На пазара в Орча. Жените са облечени в традиционното индийско сари 
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Орча привлича туристите преди всичко с красивата си крепост, където 
има два дореца, храмове и градини. Особено популярна е местната 
живописна школа, чиито зографи са сътворили прекрасни стенописи. 
Крепостта е разположена на остров край брега на реката Бетва. За да се 
стигне до нея, се минава през каменен мост. Единият дворец, наречен 
Джахангир Махал, е построен през ХVІІ век от Бир Сингх Део по повод 
посещението на мугълския император Джахангир. Строителството му 
продължило години наред, а Джахангир дошъл... само за 1 ден! Именно на 
стените на този дворец може да се видят едни от най-хубавите и отлично 
запазени фрески от местната живописна школа. Те изобразяват характерни 
за региона ритуали, военни сцени и др. 

Излизайки от крепостта имахме добрия късмет да попаднем на рядко 
колоритни картини от ежедневието на обикновения индиец. Най-напред на 
моста ни чакаше някакъв белобрад старец, който приличаше на древен 
индийски мъдрец. Когато понечих да го снимам, веднага ловко подаде ръка 
да му пусна някоя рупия. Непрекъснато ни следваха малки групички 
младежи – Кришна предупреди, че тук върлуват джебчии и трябва да си 
отваряме очите на шест. Местният пазар сякаш разгърна цялата шарена и 
ухаеща на всякакви миризми индийска действителност. Каква прелест са 
облечените в пъстроцветни сарита девойки, насядали вкупом като за 
седянка! Ами старците – монаси с вид на староиндийски жреци? Ами 
сергиите, отрупани с цветя, плодове, подправки... Ами овехтелите маси със 
съдове за готвени ястия, които сигурно кой знае от кога не са видели вода и 
сапун. Ами кравите, които шетат невъзмутимо насам и натам, спокойни, че 
заради свещения им статут никой няма право да ги гони... И всичко това на 
фона на невъобразимата глъч, толкова отличителна за Ориента... 

В Орча обядвахме в доста приличен ресторант – част от ваканционен 
комплекс, разположен край реката Бетва. Докато другите похапваха месце 
от индийски ястия, аз си взех вегетариански сандвич. Оказа се, че изборът 
ми е съвсем актуален – местните ... не кусват месо! В Индия съществува 
такава традиция – в едни части на страната, главно на север, се готви месо, а 
в други, предимно на юг, храната е вегетарианска и съдържа най-вече 
бобови храни от рода на фасула, лещата, нахута... 

И като отварям дума за индийската кухня, нека да споделя и нещо 
повече за нея. Смята се за една от най-древните в света. В основите на 
старата, традиционна индийска кухня лежи вегетарианството. Древната 
ведическа традиция, създадена от първите заселили се на тази земя 
племена, наричани арийци,изключва употребата на всякакво месо, като от 
животинските продукти се приема единствено консумацията на мляко. Тази 
култура на безмесно хранене влиза и в основата на древното учение 
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Аюрведа, което се свързва със здравословния начин на живот. Тя се развива 
в Индия столетия наред, докато не навлизат арабите, пренасяйки тяхната 
кулинарна култура. 

 
Покрай алъш-вериша остава време и за четене 

 
Макар и рискова, автентичната индийска кухня е на улицата 
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Тя довежда до радикални промени в храненето на индийците. И най-
важната от тях е появата на месото на индийската трапеза. Всякакво, без 
свинското, което ислямът не допуска, и без телешкото поради свещения 
статут на кравата. Двете кулинарни култури бързо се смесват: 
консумираното от арабите месо се съчетава с характерните за индийската 
кухня пикантни сосове и подправки. Разнообразието на подправките е 
толкова голямо, че сигурно цяла страница няма да ми стигне да ги изброя. 
Така днес в Индия спокойно може да се хапне агнешко с къри , например, 
или индийското барбекю, наречено тандури. То се приготвя в 
традиционната индийска пещ – тандур, обикновено се използва агнешко 
или пилешко месо, отлежало в специална марината, с куп подправки. В 
Индия е особено важно готвачът да умее правилно да смесва подправките, 
да комбинира различни вкусове и аромати. И тази комбинация носи 
наименованието масала. В менютата често може да се видят ястия от типа 
пилешко филе, мариновано в масала или подобен вариант с друг вид месо. 
Арабите са научили индийците пък да смесват ориза с месо, да приготвят 
кюфтета, шишове и кебапи, да използват ядки и сушени плодове, да правят 
и сладкиши за десерт. В тандур се приготвя ,например, мариновано в 
масала месо на шиш. Колониалният период пък добавя европейските 
традиции в храната. От англичаните, например, индийците възприемат 
консумацията на супи и пиенето на чай по британски тертип. 

И в Европа, пък и у нас има индийски ресторанти. Голямата ми 
дъщеря Гергана и зет ми Явор са големи фенове на индийската кухня. На 
мен обаче в Индия тя не ми понесе. Пикантните ястия направо ми съсипаха 
стомаха и накрая се принудих да хапвам само от печените тънки плоски 
хлебчета нан, някой и друг зеленчук и плодове. Гледах, че индийците, 
понеже основно се хранят с ръце, с тези хлебчета загребват храната. 

Каджурахо се намира на 170 км от Джанси, но това разстояние се 
изминава бавно заради калпавото шосе. Настилката буквално е изстъргана, 
осеяна е с дупки и създава постоянни предпоставки за инциденти. Не ни се 
размина и на нас: автобусът пукна гума тъкмо когато взе да се смрачава и не 
бяхме много далеч от крайната цел – хотела в Каджурахо. Сърцето ми се 
сви, познавайки манталитета на източните народи. Бях прав да се тревожа, 
защото шофьорът и неговият помощник (в Индия с автобусите пътуват 
винаги по двама зад волана) нямаха... нито резервна гума, нито крик! 
Добре, че движението е интензивно, намират се и отзивчиви колеги, та 
дадоха на наште синковци гума и крик. Слава Богу, за половин час се 
справиха под зоркия поглед на мъжката ни половина. С женската се 
разправяше Кришна. Събра ги на една поляна и започна... първия си урок по 
йога. 
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Хотелът в Каджурахо ни предложи нелош стандарт, но някак си не ни 
се понрави строгия правоверен дух в него. Ще припомня, че все пак в Индия 
няма само хиндуисти, има и мюсюлмани, а очевидно собственикът на 
хотела беше такъв. Жени има само на рецепцията – келнери и камериери са 
само мъже. Не се сервира алкохол. А ако решиш да си направиш масаж, 
може само мъж на мъж и жена на жена. Това е положението! 

 

 

 
Докато на път за Каджурахо чакаме да отстранят аварията на автобуса, 

Кришна преподава първия урок по йога 
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КАДЖУРАХО – ХРАМОВЕТЕ НА КАМА СУТРА 
Храмовете на Кама Сутра в Каджурахо са втората по посещаемост 

забележителност в Индия след Тадж Махал. Те са построени в периода 
между ІХ и ХІ век по времето, когато е управлявала династията Чандела. 
Счита се, че храмовете са били 85 на брой, като от тях днес са останали само 
25 в различна степен на съхранение. Открити са случайно от британски 
военни през първата половина на ХІХ век. Целият комплекс е под закрилата 
на ЮНЕСКО. 

 

 
Храмовете в Каджурахо са под закрилата на ЮНЕСКО 
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Каджурахо е малко градче с население около 8 000 души. Основен 
поминък е туризмът и производството на сувенири, главно надомно. 
Наименованието си градчето носи от думата кхаджур, която означава 
финикова палма. Има легенда, според която в древността градските порти 
били украсени с палми, инкрустирани със злато. Днес обаче тук такова 
дърво няма, иначе в ресторанта на хотела със сигурност щяха да ни 
сервират и фурми. 

Това, което привлича най-много туристите в Каджурахо, са еротичните 
скулптури, издялани върху стените на храмовете. През годините на тяхното 
съществуване те не са били приемани еднозначно. По време на 
викторианската епоха тогавашните пуритани смятали тези храмове за 
дълбоко възмутителни и даващи оскърбителна представа за индийската 
култура. Наложило се знаменитият индийски поет Рабиндранат Тагор да 
напише писмо, в което защитава храмовете в Каджурахо като национално 
богатство. То не трябва да се хули само защото някой се стеснява от 
сексуалния живот на предците си. А Каджурахо е бил и религиозна столица 
на династията Чандела чак до ХІV век. 

Вождовете на тази династия са управлявали територии в Централна 
Индия от началото на ІХ век в продължение на пет столетия. Те считали себе 
си за потомци на „Чандра Кула” (роден от Луната). Историята за 
възникването на династията е обвита в мъгла. Но има една легенда, която 
малко повдига завесата на тайнственост и се е превърнала в един от най-
популярните митове в тази част на Индия. 

Някога, в древността, тук живяла красавицата Хемавати, дъщеря на 
местен свещеник. На 16 години останала вдовица. През една топла лятна 
нощ Хемавати почувствала безпокойство. Решила да излезе от дома си и да 
се изкъпе в малко изкуствено езеро. Водата била прохладна и освежаваща. 
Красавицата се съблякла, хвърлила се в езерото и заплувала, отпускайки 
прекрасното си тяло върху изпъстрената с лотоси водна повърхност. 

В тази необичайна лятна нощ над езерото се надвесил Чандрама – 
богът на Луната. Той останал поразен от хубостта на младата жена, не могъл 
да се сдържи и се спуснал към нея, замайвайки съзнанието й. Последвала 
страстна любовна сцена. На сутринта, когато Чандрама се готвел да си 
върви, Хемавати дошла на себе си и разбрала какво е сторил с нея богът на 
Луната. Тя била много разстроена и в знак на огорчение проклела 
Чандрама. Необичайният любовник обаче се усмихнал и започнал да я 
утешава с думите, че плодът на тяхната любовна среща ще стане силен и 
храбър властелин, чиято слава ще се разнася из целия свят. 

Хемавати изпаднала в ужас как, докато роди, ще скрие от хората този, 
според нея, позор. Тогава Чандрама я посъветвал да отиде на тайно място и 
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там да дочака появата на тяхната рожба. Когато синът им стане на 16 
години, ще извърши „ягиян” – ритуал, който ще снеме от нея... вината за 
извършеното безчестие. 

 

 
В продължение на над 200 години местните творци са изваяли над 2500 

скулптури върху стените на храмовете 
Хемавати го послушала и след време родила син с необикновена 

красота. Божественият татко отбелязал пък събитието с голям небесен пир. 
Естествено с участието на нимфи. Детето нарекли Чандраварман. Когато 
синът им станал на 16 години бил толкова силен, че се справял с лекота в 
лова на лъвове и тигри. Според предсказанието, Чандраварман станал 
могъщ владетел, разширил териториите на своите владения, построил и 
крепост на мястото, където се родил. Един ден пристигнал тук със своята 
царица и извършил обряда „ягиян” за избавление на майка му от 
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извършеното прегрешение през онази далечна лятна нощ. Тогава Хемавати 
пожелала синът й да построи 85 храма на мястото, където днес е 
Каджурахо. Чандраварман приел и поканил за строителството им 
божествения майстор Вишвакарм. Герб на династията Чандела станал 
юноша, който се бори с лъвове. Тази сцена е отразена в няколко от 
храмовите скулптури в Каджурахо. 

Храмовете на Кама Сутра в Каджурахо са разположени в разкошен 
парк, сред много зеленина и ярките цветове на красиво оформени храсти и 
дървета. Те са пръснати в източната и западната част на парка, като 
повечето от тях съставляват т. нар. източна група. В продължение на 200 
години местните творци са изваяли огромно количество фигури – има 
храмове, върху стените на които няма празно място. Например в храма 
Кандаря фасадите са покрити с цели... 872 статуи, някои от които с височина 
между 2, 5 и 3 метра! В храма Вишнаватх те са 674 на брой, в храма Вараха – 
672! И това далеч не са само фигури в еротични пози, а и хиндуистки богове 
и богини (най-често Шива и Вишну), има чисто битови сцени, картини от 
придворния живот, ловни и батални епизоди. Скулпторите са работили под 
влиянието на огромно вдъхновение и това е една от причините за високата 
оценка на творчеството им в Каджурахо. Пример за истински шедьоври в 
изкуството на средновековна Индия! 

Изключително място в храмовите скулптури се отрежда на жената. Тя 
е главният герой на това уникално изкуство, символизирайки красотата, 
съзидателната енергия. Тъкмо нейните чувствени форми пораждат 
огромния интерес на мнозинството туристи, които идват да ги видят в 
Каджурахо. Фигурите, представени върху стените на храмовете, са 
запечатали любовната игра и половия акт в тяхното абсолютно 
съвършенство. Тук може да се види цялото разнообразие от сексуални 
техники, събрани в позите на Кама Сутра. Самата Кама Сутра означава 
симбиоза между секс и техники. Поразително е майсторството на творците 
да постигнат в скулптурите контурите на чувственото тяло, еротичното 
настроение, възбудата – една от красавиците дори не усеща скорпиона на 
бедрото си, съблазнителния жест, динамиката на половия акт както е 
пресъздадена например в позата на „акробата” или в триптиха, в който 
любещите се постепенно се освобождават от помагащите им в началото две 
прелестни жени. 
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Жената със скорпиона на бедрото 

 
Акробатът 
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Един от най-дискутираните въпроси е защо тези „непристойни 
изображения” са на стените на молитвените храмове и не е ли това изкуство 
в разрез с религията и светотатство. Тази своеобразна смес от религия и 
секс е характерна за средновековните храмове в Индия. Те са неразривно 
свързани, защото според местните разбирания сексуалното удоволствие е 
прекият път към божествената радост. Сексът в никакъв случай не е бил 
смятан за нещо позорно. Напротив – хората възприемали сексуалния акт 
върху стените на храмовете като потребност на времето, която се одобрява 
от обществото и се разрешава от хиндуизма. Има например една еротична 
скулптурна композиция, в която цяла редица „ученици” са се наредили на 
опашка за поредния сексуален урок от техния гуру. 

Интересна е връзката между Кама Сутра и първоначалния брой на 
еротичните храмове в Каджурахо. Споменах, че са били 85. А позите в Кама 
Сутра са 84! Единият храм в повече е бил посветен на духовното начало. А 
това е и философията на актовите сцени в Каджурахо: сексът е пътят за 
освобождаване на физическата енергия и превръщането й в духовна. 

 

 
Последователи на Кама Сутра на урок при своя гуру 

Ако се нуждаете от нещо за спомен от това забележително място, 
освен снимки и запис на видеокамера, има център на художествените 
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занаяти, където се продават сувенири – скулптури, картини и пр. , свързани 
тематично с храмовия комплекс. Собственост е на държавата и 
максималната отстъпка от цената е 10%. Има много кич, но и стойностни 
неща – въпрос на избор. А вечерта може да се насладите на спектакъла 
„Звук и светлина” на фона на уникалните храмове. Сред този забележителен 
декор танцуват местни красавици. Да не забравяме, че всяка година 
Каджурахо е домакин на голям танцов фестивал с участието на състави и 
индивидуални изпълнители от цяла Индия. 

 

 
За спомен на цялата ни туристическа група 
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ДЕЛХИ – СТАРО И НОВО ПОД ЕДНО НЕБЕ 
Делхи е официалната столица на Индия от 1911 година, но градът е 

стар почти колкото Рим. Споменава се още в един от най-великите 
древноиндийски епоси – Махабхарата. През ХVІІ век, по времето на 
владетеля Шах Джахан, е столица на тогавашната Мугълска империя, която 
в продължение на векове е определяла историята на страната. 

 

 

 
Контрастът между новия и стария Делхи е много голям 
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Шах Джахан изгражда Стария град на Делхи, включително и 
забележителната крепост, известна с името Червения форт. Когато 
британците в началото на ХХ век връщат столицата на Индия от Калкута в 
Делхи, по проект на английския архитект сър Едуин Лъчънс се появява и 
новата част, популярна днес с името Ню Делхи. 

Контрастът между новия и стария Делхи е много голям, но съдбата 
така е отредила – да съжителстват под едно небе и хората, които тънат в 
мизерия, и богатите, които се ширят в разкош. 

Заедно с предградията индийската столица наброява около 16 
милиона жители. Тя е осмият по големина мегаполис в света. 

 

    
Кутуб Минар – най-високото тухлено минаре в света,  

изградено върху руините на древна цитадела 
 
Ако се върнем осем века назад в Стария Делхи, неминуемо ще спрем 

пред фундамента на най-високо тухлено минаре в света – Кутуб Минар, 
обект на ЮНЕСКО. През 1193 година афганистанският военачалник Кутуб уд 
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дин Айбек завладява града и в чест на тази победа (и на исляма) изгражда 
основите на този уникален исторически паметник. Наследниците му 
довършват строежа. Минарето представлява 72-метрова кула с конусовидна 
форма, с орнаменти по стените, които образуват букви, а буквите – цитати 
от Корана. Към минарето има джамия – една от най-старите в града, и 
гробница. Целият комплекс е построен върху руините на древна цитадела, а 
материалите за строителството са набавени от разрушаването на цели 27 
хиндуистки храма. Тук се издига и 7-метров метален стълб (от ковано 
желязо) дарен според една легенда (а и по надпис на санскритски) от самия 
бог Вишну. Тежи повече от 6 тона, но удивителното е, че е издържал над 
1600 години без грам корозия! Издигнат е още по времето на династията 
Гупта, царувала между 320 и 500-на година сл. Хр. Това е златният век на 
старата индийска култура, когато санскритската литература преживява 
истински разцвет. До върха на минарето водят 395 вътрешни стъпала. 
Допреди година е било разрешено изкачването по тях, но след трагичен 
случай с ученическа група, когато загиват 20 деца, това е забранено от 
местните власти. 

След Акшардам и най-голямата джамия в Делхи, а и в цяла Азия – 
Джама Масджид, най-популярен е Храмът на лотоса. Намира се сред 
великолепен парк и наистина наподобява снежнобял, разтворил листата си 
лотос. Отдалеч прилича не на какво да е, а на... операта в Сидни! 

Храмът е бахайски молитвен дом. Централната му зала побира до 
1300 богомолци. Той е седмият от веригата бахайски храмове в света наред 
с тези в Панама, САЩ (Чикаго), Уганда, Германия, Австралия и Западна 
Самоа. Построен е през 1980 година с доброволни вноски на поклонници, 
осветен е 6 години по-късно. Пред храма е разположен голям басейн, а 
пред входа всеки ден се вият огромни опашки от вярващи и туристи, като 
тишината по време на молитва е абсолютно задължителна. Бахайската 
религия се установява в Индия през 1872 година. Бахайството най-общо 
изповядва съществуването на единия Бог-Създател, отхвърля Светата 
Троица и обединява в този дух основните религии по света: християнство, 
ислям, хиндуизъм, будизъм и пр. Поклонниците на тази религия наброяват 
над 6 милиона души от 200 страни. Такава е била и румънската кралица 
Мария, позната на нас, българите, от двореца „Тихото гнездо” в Балчик. 

Напускайки старата част на града, в Ню Делхи попадаме в коренно 
различна орбита. Модерни сгради с офиси на банки, търговски и финансови 
корпорации, хотели от престижни международни вериги. Британският 
проект е отворил място за широки и прави булеварди, засадени с дървета. 
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Бахайският Храм на лотоса 

 
Президентският дворец в Ню Делхи, построен във викториански стил 

 
В Ню Делхи се намират главните административни сгради на 

държавното ръководство. В типичен викториански стил е изграден 
сегашният президентски дворец. Парламентът пък е с форма на окръжност. 
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Индийският парламент 

 
Портата на Индия с церемониалния булевард Радж Баван 

 
Тъй като в тази част на града, солидно охранявана от силите за 

сигурност, е невъзможно да се паркира, трябва да въртим с автобуса 
кръгчета около стилизиран фонтан, за да видим и заснемем сградите на 
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властта. Както, разбира се, и Портата на Индия – нещо като копие на 
Триумфалната арка в Париж, от която започва и главният правителствен 
булевард Радж Баван. Тук, по случай Деня на републиката (26 януари) се 
провежда колосален по мащабите си военен парад. Наоколо се ширят 
добре поддържани зелени паркове. Но противно на представите ни, че това 
е най-престижната част на града, по зелените площи може да се видят 
налягали за почивка всякакви хора: млади, стари, военни, чиновници, 
студенти и пр. Това в България изглежда необичайно, но явно тук не е така. 

 

 
Мемориалът на Махатма Ганди 

В обиколката на Делхи фигурира и посещение на Мемориалния 
комплекс Махатма Ганди. По-младите може би нямат представа за ролята 
на тази велика личност в индийската национална история. Наричат го 
„Бащата на нацията”. Неговата фигура става водеща в борбата на индийския 
народ за независимост от британския колониализъм. Влиянието му става 
много силно и Ганди спечелва привърженици на каузата си в целия свят. 
Противниците му го убиват заради отцепването на мюсюлманския Пакистан 
от страната през 1947 година. Но това не помрачава ореола му на 
национален герой. Мемориалът всъщност е мястото, където Ганди е 
кремиран. Има мраморен саркофаг, гори вечен огън, а по околните паркове 
може да се видят весело да бъбрят млади хора. 

Ако Радж Баван е официалният столичен булевард, Джанпат пък е 
най-известната в града търговска улица. Пазарът в Индия е като във всяка 
страна от Ориента: сувенири, текстил, бижутерия и задължителния пазарлък 
за цените. Текстилът е специфичен за европееца – добро качество, чист 
памук, но винаги с някакви източни апликации. Дори сладкишите са с 
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особен привкус, както и цялата индийска кухня. Казват, че тя е една от най-
древните на планетата, истински рай за сетивата с оглед използването на 
многобройните местни подправки: кардамон, шафран, индийско орехче, 
куркума, джинджифил, кориандър и десетки още. Нали тъкмо подправките 
са довели до... Великите географски открития! Само да ти е здрав стомахът – 
лютото доминира едва ли не във всяка от индийските манджи. 

И още нещо в края на тази поредица за Индия: НАМАСТЕ! Това е най-
популярната дума, обичайният поздрав в тази милиардна страна, допълнен 
с приближаване на дланите една до друга и леко навеждане на главата. 
Така звучи този поздрав на хинди – езикът, на който говорят приблизително 
350 милиона индийци. А как би изглеждал на останалите 18 езика, които 
индийската конституция официално признава, ми е трудно да кажа. А 
неофициалните? Няма друга страна в света, където да съществуват 
паралелно толкова много местни езици! 

Това обаче няма значение. Поздравът идва от сърцето и душата. И ние 
получававахме ясен знак за това – където и да се намирахме в тази 
дружелюбна страна... 

 

 
На сбогуване с Индия 
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СИНГАПУР – ЛЪВ, РИБА  
ИЛИ ПО МАЛКО ОТ ДВЕТЕ 

(Януари 2006 / октомври 2010 година) 

Сингапур на езика санскрит означава „град на лъва”. Основан е през 
1819 година като британско търговско пристанище. Но историята му 
започва далеч по-рано, някъде около ІІ век, когато се появява на картата, 
създадена от древногръцкия астролог и географ Птоломей. 

Оскъдни исторически свидетелства посочват, че в следващото 
хилядолетие територията на днешния Сингапур била тясно свързана с 
кралството, разположено на остров Суматра. Легендата разказва, че 
когато на тази земя за първи път стъпил кралят на Суматра Санг Нила 
Утама, зърнал странно същество – с глава на лъв и тяло на риба. Затова 
и селището, което възникнало тук, било назовано „град на лъва”, а 
митичната фигура с името Мерлион днес е символът на най-развитата 
островна държава в Югоизточна Азия. Държава и същевременно град, 
станал симбиоза на колониалното минало и свръхмодерния свят, 
класиран в топ 5 на най-посещаваните места в света. 

 

 
Митичният Мерлион – символът на Сингапур 
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С ДЪВКАТА ДОТУК 
Сингапур е на плюс 6 часа разлика от България. Намира се почти на 

екватора, затова тук постоянно е топло и влажно. Често вали – особено през 
периода между октомври и март. Средната температура на въздуха почти 
не се променя през цялата година и варира между 28 и 30 градуса. 
Топлината и влагата са една от причините в сингапурското законодателство 
да фигурира забраната за продажба и консумация на... дъвка поради 
опасността след изхвърлянето й в почвата да не проникнат бактерии. Има 
култ към стерилността по отношение на хигиената и глобите в това 
отношение са жестоки. Само за хвърлен фас на улицата наказанието е глоба 
от минимум 500 сингапурски долара! Пушенето на обществени места се 
допуска само там, където е определено. И това се спазва безпрекословно – 
времето през което този град-държава е направил истински скок, за да се 
мери днес с развитите страни по света, е научило хората на дисциплина, 
самоконтрол и спазване на правилата. Неслучайно Сингапур е третата 
страна в света след Дания и Нова Зеландия по показателя „сведена до 
минимум корупция”. 

Примери за това колкото искаш. При продажба на имоти, особено 
такива с участието на крупни суми, задължително се изисква информация за 
произхода на парите. Ако са от наркотици или други забранени от закона 
източници, сделката се разваля. Ами да вземем за пример трансфера на 
нашата българска група от международното летище Чанги до хотела ни в 
центъра на града. Пътуваме в обичайния за всеки мегаполис натоварен 
трафик. Но това не е проблем, защото всичко е под контрол. Подобно на 
билбордове край пътя – да кажем булевард като Орчард Роуд с 5 платна в 
едната посока, се излъчва електронна информация за състоянието на 
трафика, за паркингите, в които още има места, има ли някъде задръстване. 
Колите карат с 50-60 км/час, няма да видиш да се върти наоколо пътна 
полиция, защото камерите вършат нейната работа. Това кара шофьорите да 
бъдат много внимателни, защото тук глобите са не само много солени, но и 
се събират безкомпромисно! 

Строгостта на закона държи на много ниски нива престъпността. Тук е 
напълно безопасно да се движиш из улиците. На 100 човека се пада 1 
полицай, който взима достатъчно добра заплата, за да се изкуши от подкуп 
или друга форма на корупция. Полицаите в Сингапур имат големи 
правомощия, въоръжени са със специални лазерни пистолети, които на 
момента може да неутралиризат потенциалния престъпник. На 
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сингапурските граждани им е забранено да носят оръжие, дори и нож. За 
стрелби по улиците на града, каквито си спретва нашият ъндърграунд, тук 
дават до... 30 години затвор! За разпространение на наркотици пък 
присъдата е само една – смърт! Затова когато има да се решават проблеми 
във вътрешната структура на организираната престъпност, работата я 
вършат адвокатите, а не огнестрелното оръжие. 

 

 
Небостъргачите – обичайният силует на Сингапур 

 
Старата архитектура – техният контраст 

Законът поставя и под особена закрила жените, особено при 
посегателства над тях. Разказваха ни случай със стюардеса по време на 
полет със самолет на Сингапурските авиолинии – една от водещите 
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авиокомпании в света. На борда пътували от Москва няколко руски 
семейства. И както обикновено, мъжете се наквасили обилно с алкохол още 
в самолета и хвърлили око на една от стюардесите. Тези момичета са много 
красиви, на ръст са еднакви, сякаш са подбрани за балетен състав. Когато 
пътувахме с жена ми с тази авикомпания бяха облечени с дълги рокли с 
цепка откъм бедрото, която сигурно им започваше от сливиците. Затова 
вероятно са се наслюнчили и пияните братушки. По правило стюрдесите на 
тази авиокомпания общуват с клиентите клекнали на коляно, за да бъдат 
очите ми на нивото на тези на пасажерите. Така в една подобна поза 
стюрдесата явно е изкушила някой от руснаците и той я плеснал по задника 
под одобрителните възгласи на своите другари по чашка. Веднага след 
кацането на самолета обаче полицията арестувала руснаците, след което 
последвало бързо съдебно производство. Отчитайки настойчивите молби 
на семействата им, а вероятно и натиска от руското посолство, съдията се 
смилил над виновниците и вместо да ги натика в дранголника, им наложил 
тежки глоби от по няколко хиляди долара на калпак и ги екстрадирал от 
страната. 

 
Градът-държава, погледнат от високо 

Да се върнем отново на пътя. Из града щъкат много таксита. Цели 8 
таксиметрови компании се конкурират помежду си, но всички коли са с 
броячи, а за „копърки” като у нас и дума да не става. Не взимат скъпо, но 
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пък има шофьори като олигофрени – едно му обясняваш, на друго място те 
кара! В Сингапур обаче общественият транспорт е добре развит и удобен, 
прави често пътуването с автомобил излишно. Вследствие на активната 
пропаганда на местните власти и медиите над 52% от работещите се 
придвижват до работното си място с обществения транспорт, това правят и 
42% от учениците, когато пътуват за училище. Освен автобуси има и метро – 
работят 126 станции по протежението на четири метролъча. 

Често сравняват Сингапур с Америка. Едно от тези сравнения касае 
населението на острова-държава. През вековете тук са се изредили да 
господстват португалци, холандци, от 1819 година стъпват за дълго време 
англичаните, през Втората световна война за няколко години Сингапур е и 
под ботуша на японците. Но твърде рядко се говори за заварено от 
завоевателите местно население от мащаба на индианците в Америка, 
маорите в Нова Зеландия, аборигените в Австралия. Може би донякъде 
това се отнася до малайците. 

 
Населението на Сингапур е смесица от различни националности 

Сингапур по-скоро става страна на имигрантите. Особено по време на 
британския колониализъм пришълците от Азия са били основният 
доставчик на работна ръка. Ами съдете сами: когато на 6 февруари 1819 
година англичаните под командването на сър Томас Стамфорд Рафълс 
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пристигат в Сингапур и основават поредната британска колония, на острова 
имало не повече от 150 човека. Новата колония бързо започнала да 
привлича търговци от Азия, Близкия Изток и Европа. Само за пет години 
населението достигнало 10 000 души, мнозинството от които били китайци, 
малайци и индуси, съставляващи и днес основните етнически групи в 
Сингапур. 

Днес населението на Сингапур е пъстра смесица от различни етноси: 
77% китайци, 20% малайци, 7% индуси и то главно тамили от Южна Индия, 
2% европейци, японци и други националности. Тези етноси живеят заедно в 
дух на взаимна толерантност и зачитане на религиозните вярвания. Затова в 
Сингапур без проблем съжителстват индуски, будистки и даоистки храмове, 
джамии и християнски църкви. Президентите на града-държава също 
произхождат от тези общности и са на ротационен принцип, избирани на 
всеки 6 години. 

 

 
Сингапур е сред най-гъсто населените места  

в света и затова расте нависоко 
Основният език е малайският, на него се изпълнява и националният 

химн. Но се говори и английски, мандарин сред китайската общност и пр. По 
време на националния празник – 9 август, когато през 1965 година 
окончателно е признат суверенитета на Сингапур, президентът държи реч 
на минимум три езика – езиците на трите основни етнически общности. 
Започва на един, продължава на втори, завършва на трети! 
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Сингапур е разположен на малка площ, а е една от най-гъсто 
населените територии в света – 6489 души на кв. километър! Затова расте... 
нависоко и това е видно от многобройните небостъргачи, каквито 
продължават да се строят с ударни темпове. Може би и една от причините 
е, че в Сингапур, за разлика от близкия остров Суматра, земетресения няма, 
нито пък цунамита. Прави се обаче всичко възможно да се усвояват нови 
територии от морето. Тази нова земя се добива от хълмовете на града-
държава, от морското дъно, а и от преработката на боклука, както това се 
извършва в Япония. Статистиката показва, че през 1960 година територията 
на Сингапур изкуствено се е увеличила с над 580 кв. километра, през 2003 
година е достигнала 697 кв. километра, а прогнозата е да се увеличи с още 
100 кв. километра през 2030 година! 

Показаха ни един от небостъргачите в центъра на града, който изцяло 
се отдава под наем. Собственикът бил бизнесмен от Хонг Конг, но много 
ексцентричен. Офисът му бил на върха на билдинга, само с... 1 стол и 1 
маса! Други два небостъргача, като някогашните кули-близнаци в Ню Йорк, 
имат много странна форма – стените им образуват силно скосени остри 
ръбове. Казват, че източната философия отрича тези форми, смята, че не 
носят добро и затова около тази двойка ново строителство няма. Все едно 
да се пазиш от прокажен... 

В Сингапур обаче земята не се продава – нито на местните, нито на 
чужденците. Арендува се за период от 99 или... 999 години. Строят се много 
жилища, едни за богати, други – икономични, за хора под средна ръка. Но 
по принцип те са скъпи. Един апартамент с площ 90 квадрата струва между 
8-9 милиона сингапурски долара! Много високите цени на жилищата карат 
чужденците да мислят за настаняване под наем. Близо 80% и от местните 
жители живеят по този начин. И това не ги притеснява благодарение на 
високия им стандарт – средна заплата около 3500 сингапурски долара, 
широко използване на кредитната система. Това се отнася и за чужденците, 
които работят в Сингапур. По-изявените мениджъри получават много 
повече от посочената средна заплата. Освен това компаниите им поемат 
разноските за жилищата (плаща се и месечен наем от порядъка на 8-9000 
сингапурски долара!), осигуряват им кола, обучение на децата, гувернантки. 
Най-добре заплатени са гувернантките от Филипините, които говорят и 
английски език. Привличат се елитни специалисти във всички перспективни 
области на икономиката и социалния живот: медицина, фармацевтика, 
високи технологии, електроника и др. Броят на чужденците в Сингапур вече 
надхвърля 1, 3 милиона души, които пристигат от Индия, Шри Ланка, 
Австралия и от Европа. Много работници от Малайзия, заети главно в 
строителството, пътуват всяка сутрин на работа в Сингапур. Автобусите им 
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са жълти, по това се познават, че идват от Малайзия, а вечер се връщат 
обратно. 

 
Контейнерното пристанище е на първо място в света по броя на 

обработените товари 
Само за периода на едно поколение – от 1959 до 1990 година, 

Сингапур се превръща в страна със силно развита икономика. Брутният 
вътрешен продукт на града – държава е един от най-високите в света. В най-
голяма степен това се дължи на благоприятния инвестиционен климат, 
конкурентната среда, ниските данъци, доброто образование на персонала 
във фирмите. Това е дало възможност да работят спокойно големи 
международни корпорации и банки, а да не забравяме, че Сингапур е и 
световно признат финансов център. Корабостроене, електроника, 
електротехника, нефтохимическа промишленост, риболов, туризъм – това 
са отраслите, които очертават облика на една процъфтяваща индустрия в 
Сингапур. Много силни позиции например има преработката на нефт. Карат 
го с танкери от чужбина и от този бизнес Сингапур печели по над 10 
милиарда долара годишно. Сингапур е един от най-големите 
производители на компактни дискове – CD, в света. Контейнерното 
пристанище е най-голямото в света по броя на обработените товари. Портът 
обслужва годишно по 10 милиона контейнера от всякакъв стандарт. 
Разполага с 6 терминала, на които работят над 3000 души. Всичко е 
автоматизирано и компютризирано. Международното летище Чанги е едно 
от най-модерните и попада сред 10-те световни топ аерогари. Високото 
ниво на обслужване, спазването на стандартите за качество, удобствата и 
възможностите за всякакви забавления на пасажерите – от кинотеатър и 
градина с орхидеи до плувен басейн и масажни кабинети, превръщат 
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летището в световен лидер. Само за 2014 година оттук са преминали над 57 
милиона пътници. Чанги обслужва над 100 авикомпании, които летят от и 
до 270 града в повече от 60 страни! През 2018 година трябва да влезе в 
експлоатация и новият летищен терминал Jewel, който ще бъде разположен 
на площ от 22 000 кв. метра. Той ще се свързва с останалите терминали на 
летището чрез специални пешеходни мостове. Основният елемент на 
терминала ще бъде 10-метров изкуствен водопад с дъждовна вода. Цялата 
конструкция ще бъде изработена от стъкло и метал и ще наподобява 
гигантски самолет, носещ на крилата си „Висящите градини на 
Семирамида” – едно от чудесата на света! За първи път тук ще бъде 
въведена една от най-новите иновационни технологии - лицевото 
разпознаване, както и униформени роботи - чистачи на терминала. 
Проектът на терминала е изготвен от световноизвестния израелски архитект 
Моше Сафдие и е оценен за 1, 5 милиарда щатски долара. 

 
Река Сингапур – транспортна артерия и място за забавления 
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ЗАКУСКА В ЗООПАРКА 
Да хапнеш сутринта в сингапурския зоопарк и след това да се 

разходиш из царството на животинския свят е без съмнение приятно 
преживяване за идващите тук туристи. Това е традиционна атракция и се 
предлага от всички местни туристически фирми. Закуската е в ресторанта на 
парка, на блок-маса, пред погледа на цяла фамилия орангутани, които 
очакват гостите да се фотографират с тях. И това е традиционна атракция, 
завещана от... покойната им майка. Спомням си, че при първото ни 
гостуване в Сингапур имахме „честта” да си направим снимка с нея. Била е 
най-старата маймуна в зоопарка, когато се е споминала през 2009 година. 
На нейно име е кръстен ресторантът, в който закусваме, а на стената му 
виси... нейн портрет и нейни снимки с популярни личности от цял свят, 
гостували в зоопарка. Тук се намира и най-голямата колекция от орангутани 
в света. 
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Концепцията за създаването на този изключителен атракцион е 
насочена към всички възрасти и особено към децата. Затова тук е пълно с 
ученически групи и семейства с различни на възраст малчугани. 
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Основният мотив е хората да разбират и възприемат природата като 
неизменна част от нашия свят, да се забавляват с животните, но и да ги 
уважават, малките да се учат на хуманно отношение към тях. По тази 
причина в зоопарка липсват традиционните решетки и други неприемливи 
прегради, достъпът до животните е ограничен, но деликатно. Лъвовете са 
отделени с дълбок ров, носорозите – с едри храсти, маймуните си имат своя 
„планета”, до която също трудно се достига, но просто едно стъкло те 
отделя от тях. А жирафите и зебрите са на една ръка разстояние. 
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Паркът може да се разгледа и пешком, и с атракционно влакче, 
нашарено като зебра. Ние предпочетохме пешеходния тур и от 
екскурзоводката, която ни развеждаше – Оля, научихме куп любопитни 
неща за обитателите на зоологическата градина. Тя е една от най-големите 
в света, само бозайниците са над 3600 вида, и отнема доста време, за да се 
видят по-интересните неща. 
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Оля обяснява, например, че в древността римлянинте са използвали 
непробиваемата кожа на носорозите за направата на брони. Казват, че в 
роговете на тези едри и на пръв поглед тромави животни (не дай, Боже, да 
те подгонят!) се съдържало вещество, подобно на... виаграта, което ги 
правело много активни любовници. Последните изследвания са 
опровергали тази теза, но е факт, че мъжкарите изпълняват това приятно 
задължение по няколко пъти на ден. Жирафите пък имали специален орган 
в главите си, който ги предпазвал от обилен кръвоток и инсулт, когато се 
навеждат да се хранят или пият вода. Тази поза обаче им носи много 
неприятности, защото именно тогава са най-уязвими да бъдат нападнати от 
големите хищни котки или крокодилите. Когато спорят за любовница, 
жирафите са си направо гадняри. Победеният в битката за дългошиестата 
дама екземпляр е длъжен да наблюдава от разстояние любовната игра на 
съперника си. Лъвът, а оказа се и тигърът мъжкар, не се колебае да убие 
малките на „съпругата” си, ако не са от него! Маймуните бабуини пък 
показват желанието си за любовна игра със силно набъбналите си като 
червена роза задници. Накрато казано, в природата всичко се върти около 
любовта и възпроизводството на видовете. Извечно начало, пред което и 
ние, хората, се прекланяме всеки божи ден. 
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В парка има бели бенгалски тигри. Доставени са от Южна Индия, но 
не са албиноси. На 100 000 „класически” тигри се пада един бял. Две години 
живеят мъжкар и две женски, а пък тук, видиш ли, любовна развръзка няма. 
Оля разказва, че в миналото много усилия и жертви е коствало 
съхраняването на хората в тези региони на Индия от агресията на тигрите. За 
да се предпазят от тях, започнали да поставят отзад на вратовете си 
дървени маски с опулени очи, които да респектират животните, нападащи 
винаги откъм гърба. Днес такива маски са музеен експонат. Много 
интересни ми се сториха прилепите, които за разлика от нощните им 
събратя в българските пещери, си висяха спокойно на дърветата през деня, 
с главите надолу, и безгрижно хапваха диня. Със същия плод лакомо се 
черпеха и папагали с яркочервена окраска, които от време на време 
пикираха като истински изстребители. Обикновено съм имал представа за 
папагала като инертна птица, която, ако не й харесаш, като нищо ще те... 
напсува. Научихме и любопитна подробност за зебрите. Черно-бялата им 
кожа се оказва спасителен щит срещу набезите на мухата цеце. Това 
войнствено и опасно насекомо вижда само черното или бялото от цветовата 
гама, а когато са смесени, както е при зебрите, цветовете му се размътват 
пред очите и това е достатъчно да оставят тези шарени животни на мира. 

 
При първото ни посещение в зоопарка си спомням, че дълго 

наблюдавахме движенията под вода на бяла мечка, доставена от 
зоологическата градина в Берлин. Сега този свиреп представител на 
северната фауна го няма. На неговото място правителството на Китай е 
отпуснало сериозни средства за изграждане на огромен павилион за мечки 
панда с цяла плантация за бамбук, с който да се хранят животните. 
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Сингапурският зоопарк е истински зелен оазис. Гъста тропическа 
растителност обгръща парка, тя е изкуствено засадена и доставена от 
съседни страни. Край едно екзотично езеро видяхме огромни зелени листа, 
наподобяващи водни лилии, в които имах чувството, че като в лодка може 
да се повози из водата 3-4-годишно дете. Може да се видят плодни дървета 
като папаята, кафееното дърво, какаовото дърво. Мъдри се и добре 
познатият от някои азиатски страни плод – миризливец, дурианът. 

Разходката из зоопарка е половин ден, но това е крайно недостатъчно 
да видиш всичко. Домакините обаче са измислили още нещо, което да те 
накара да дойдеш тук и когато си свободен от работа или учебни занятия. 
Всяка вечер започва нощното сафари в парка. Посетителите се придвижват с 
джипове, а животните – не всички разбира се, може да се видят на 
специално обособени места, имитиращи истинската джунгла, и осветени 
така, че да създават илюзията, че грее Луната. За това удоволствие в 
Сингапур са похарчили 62 милиона долара! Направили са го и с друга цел – 
да идват повече млади хора тук, за да опознават природата и да се 
забавляват – има достатъчно ресторанти и кафенета, а анимационният екип 
към парка организира и шоу програми с участието на орангутани, слонове, 
дори с воден лъв. 
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ГРАДИНАТА НА ОРХИДЕИТЕ 
В непосредствено съседство със зоопарка се намира Ботаническата 

градина. Тя обхваща площ от 74 хектара, открита е през 1822 година лично 
от основателя на Сингапур сър Томас Стамфорд Рафълс, за когото ще пиша 
малко по-нататък. Най – привлекателното място в този прекрасен ароматен 
кът сред природата е Националната градина на орхидеите. Сингапур е 
голям производител на екзотични цветя и най-големият износител в света 
на орхидеи. Орхидеята е национален символ на островната държава. 
Отглеждането на тези красиви и много трайни цветя се е превърнало в 
изключително доходен бизнес. Годишно от търговията с орхидеи Сингапур 
печели по 29 милиона долара! В градината има научно-изследователска 
лаборатория, която се грижи за непрекъснатото обновяване на видовото 
разнообразие. Едно от последните творения на тази лаборатория са т. нар. 
светещи орхидеи, които излъчват светилина в тъмнината. 
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В градината са инсталирани видеокамери, които строго следят за 
поведението на посетителите и особено влюбените, които могат да се 
изкушат и да откъснат някое цвете. Следи се дали стопанинът на кучето, 
което е извел на разходка, му е почистил, ако животното точно тук реши да 
се облекчава. 

В Националната градина на орхидеите се отглеждат над 1000 вида – 
истински празник за окото благодарение на невероятното разнообразие от 
багри, цветови съчетания и нюанси. Покрай традиционните видове има и 
цял раздел VIP орхидеи, обособени в отделен павилион. Това са цветя, 
които носят имената на популярни дами, свързани с политиката, изкуството 
и др. Може да се видят орхидеи с името на британската кралица Елизабет ІІ, 
на покойната министър-председателка на Великобритания Маргарет Тачър, 
на снахата на японския император Акихито, на съпругата на султана на 
Бруней и др. 
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В Градината на орхидеите се предлагат великолепни сувенири. В 
специална стъклена опаковка се поставя орхидея, въздухът вътре е изтеглен 
и цветето изглежда така, сякаш е откъснато преди минути. Трябва само да 
се пази от директна слънчева светлина. Така може да изкара много години. 
У дома имаме такъв сувенир, краси ни стаята вече повече от 10 години! 

Първият директор на градината е бил известен с прозвището Лудия 
Ридли. Носела му се славата на смел експериментатор и като такъв засява 
семена от каучуково дърво в Сингапур и Малайзия. Много скептично 
гледали на това негово начинание, но след 5 години каучуковото дърво 
става неизменна част от ландшафта на този регион. Добивът на естествен 
каучук днес заема водещо място в стопанството на Сингапур заедно с 
кокосовата палма, тютюна, производството на цветя, отглеждането на 
ананаси. 
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ЧУДЕСАТА КРАЙ МАРИНА БЕЙ 
Неотдавна имахме група българи, работещи във фирмата на наш 

корпоративен клиент, които поискаха да посетят Сингапур и да им посочим 
КАКВО НЕ БИВА ДА ПРОПУСНАТ при гостуването си в тази страна. Ами да 
започна тогава с колониалната част и най-напред с паметника на сър Томас 
Стамфорд Рафълс, издигнат край брега на река Сингапур. Наричат го 
„основателят, бащата на Сингапур”. 

 
Паметникът на сър Томас Стамфорд Рафълс 
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Бил е представител на Британската източноиндийска компания и в 
качеството си на такъв през 1819 година стъпва на острова, основава тук 
нейно представителство и на практика поставя началото на нова британска 
колония. Името на сър Томас С. Рафълс носи един от най-шикарните хотели 
в Сингапур – „Рафълс хотел”, построен във викториански стил преди повече 
от 100 години. 

 
Знаменитият Рафълс хотел 

 
Старият Виктория театър 
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Впрочем, за да бъда точен, откриването на хотела е станало на 1 
декември 1887 година. Това е една от най-значимите забележителности от 
колониалната епоха не само в Сингапур, но и в цяла Югоизточна Азия. Днес 
хотелът е и туристическа дестинация, и любимо място за отдих и 
забавления на местния и чуждестранния хайлайф. Хотелът впечатлява с 
просторните си апартаменти, подовете от тиково дърво, високите до 4 
метра тавани. И разбира се с отличната кухня, която също е причина да 
привлича знаменитости от целия свят. 

Вече близо 100 години в един от баровете на хотела, наричан „Старата 
дама на Изтока”, се предлага знаменитият коктейл „Сингапур слинг”. Негови 
ревностни почитатели са били световноизвестни интелектуалци като 
Съмърсет Моъм, Ръдиърд Киплинг, Джоузеф Конрад. Коктейлът 
представлява микс от джин, лимонов сок, захарен сироп, сода, ликьор 
„Бенедиктин”, чери бренди и вишня. Това е сегашната рецепта, а каква е 
била в действителност първата, по която се е появил оригиналът, има само 
догадки. Тъй или иначе, когато този култов бар в хотел Рафълс е изпълнен с 
клиенти, на ден може да се изпиват и до 2000 коктейла слинг! 

 

 
На брега на река Сингапур 
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Холдингът „Рафълс” е собственик и на световната верига хотели 
Swissotel. Такъв хотел има в Сингапур, той е на 33 етажа и със своите 307 
метра е най-високата сграда в града. Близо до този хотел, в сърцето на 
Сингапур, където се намира гигантският търговски комплекс Сънтек сити, 
бликат водите на най-големия фонтан в света. Вписан е в Книгата на Гинес, 
висок е 28 метра и представлява огромно бронзово колело, във 
вътрешността на което се спускат тонове вода. Тази феерия може да се 
наблюдава от подземен ресторант, разположен на нивото на основата на 
фонтана. Наричат го Фонтанът на богатството, построен е в духа на 
философията Фън Шуй. Казват, че ако искаш да се заредиш с позитивна 
енергия, трябва... да го обиколиш три пъти в кръг. 

Река Сингапур, която пресича града по протежение на 3 км и се влива 
в океана, също предлага забавления за туристите. Круизи с корабчета или с 
традиционните китайски лодки сампани, разходки по вода и суша с кола-
амфибия, която ту се гмурва в реката, ту излиза от нея, за да се насочи към 
центъра на града. Екскурзиите по вода обикновено започват от 
крайбрежната улица Clarke Quay. Откъм реката ракурсът към града и 
небостъргачите е впечатляващ, особено гледката към чудесата край залива 
Марина бей, за които предстои да разкажа. 

В съседство с паметника на сър Рафълс са още няколко 
забележителни сгради от колониалния период: Виктория театър, старият 
парламент, бившето кметство, Върховният съд. В сградата на съда през 1945 
година е подписана капитулацията на Япония след края на Втората световна 
война, тук е парафиран и още един важен документ – за отделянето на 
Сингапур като независима държава. На площада пред бившия сингапурски 
съд, в който днес се помещава кметството, се провеждат военните паради и 
официалното отбелязване на националните празници. В Сингапур има 12 
национални празника – по 2 за всяка етническа общност. Толкова дни е и 
годишния отпуск на редовия сингапурец при 6-дневна работна седмица. На 
въпросния площад се намира и най-големият местен крикет клуб, един от 
най-старите в Сингапур. Тук жени не се допускат, изключение се прави само 
по Рождество Христово и Великден. Ръгбито и крикета са основни 
национални спортове, но прави впечатление колко много затревени игрища 
за футбол са се появили тук през последните години. Футболът мощно 
навлиза в живота на местните жители – навсякъде по ресторантите са 
монтирани плазмени телевизори, които редовно предават мачовете от 
английската Висша лига. 
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Хотелът-чудо Marina Bay Sands 

 

 
„Сингапурският летец” – най-голямото виенско колело в света 
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Пренасяме се в друг район на града, край залива Марина бей, където 
е най-голям напливът на туристи. Тук е статуята на Мерлиона, символът на 
Сингапур, полулъв, полуриба, бълващ от устата си мощна струя вода. От 
другата страна на залива е огромният фундамент на най-скъпото бижу на 
Сингапур – 5-звездният комплекс Marina Bay Sands, построен по проект на 
израелския архитект Моше Сафди. Казвам най-скъпото, защото в него са 
инвестирани над 4 милиарда британски паунда. Три грамадни кули 
подпират конструкция, подобна на надуваема лодка, издигната на височина 
над 200 метра, която представлява огромно открито пространство с басейн 
и цяла изкуствено засадена тропическа гора с десетки растения и дървета. 
„Скайпарк” е названието на това архитектурно чудо в общия футуристичен 
образ на целия комплекс. Само теглото на скайпарка надхвърля 7000 тона! 
Тук може да се поберат едновременно 4000 души! Или да бъдат на стоянка 
4 ербъса А 380!Трите гигантски кули всъщност са хотелската част с 2560 
хотелски стаи и апартаменти. Басейнът на покрива е дълъг 150 метра и 
широк 15, наричат го Infinity – безкрайност, и оправдава името си с 
визуалната илюзия, че водата прелива през ръба му и изчезва в нищото. 
Гледката от басейна е страхотна и хваща в „обектива” си върховете на 
кохортата небостъргачи, скупчени в центъра на града около река Сингапур, 
и небето. Тази мода на оптичната илюзия в строителството на луксозни 
басейни се пренася и у нас, в България. Например бих посочил басейна на 
третия етаж, Скай фолс, в емблематичния за курорта Златни пясъци хотел 
„Интернационал” или един от басейните на комплекса „Топола скайс” край 
Каварна. За мащабите на Marina Bay Sands свидетелства и фактът, че 
разполага с десетки ресторанти и барове, кино, театър, дискотека, огромен 
шопинг център, изкуствен канал за разходки с лодка, огромно казино с 2500 
игрални автомата! Като серпантина от метал е изграден подходът към този 
невероятен гигант. Край Марина бей е израстнал и уникален, разделен на 
три части тропически парк Gardens by the Bay – Градините на залива, със 
стотици изкуствено засадени екзотични растения от различни краища на 
планетата. Най-зрелищната част е градината с 18 гигантски метални 
„дървета”, високи от 25 до 50 метра, които имат и чисто функционална роля 
да събират в широките си корони... дъждовна вода и да акумулират 
енергия, необходима за нуждите на парка. Сред тези гиганти са намерили 
място ресторанти, кафета и барове, а интересът на ресторантьори от цял 
свят да открият тук заведения не секва. Най-необикновеният бар в 
Градините на залива – Supertree Bar, е „кацнал” сред короната на едно от 
50-метровите „дървета” и предлага на клиентите си изключителна 
панорамна гледка към залива и града. 
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Градините на залива 

 
Театърът Еспланада (вляво) 
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Около Марина бей са пръснати и други чудеса на съвременната 
архитектура: огромният стъклен музикален театър „Еспланада” с 2000 
места, със страхотна акустика и странната форма на тропическия плод 
дуриан. Таксиджиите в Сингапур така и го наричат – Дуриановия театър. Или 
лотосът с разтворени бетонови листа, символизиращ отворения към света 
Сингапур. 

 
Кварталът Малка Индия 

 
Един от храмовете в Малка Индия 
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Тук, на площ от 50 000 кв. м, на 3 етажа и в 21 галерии, се помещават 
експозициите на Музея на модерното изкуство и науката. В съседство с тях 
пък е „Сингапурският летец” – най-голямото виенско колело в света, което е 
високо 165 метра или с 30 повече от Лондонското око. Има 28 кабини и 
прави едно пълно завъртане за 30 минути. По-романтичните натури могат 
да си поръчат „ полет с шампанско”. За тях в кабинки с прозрачно дъно, 
украсени с цветя, се сервират закуски и изискани напитки. 

Да отидем в етническите квартали – те също са част от колорита на 
Сингапур. Още с основаването на града-държава Томас Стамфорд Рафълс 
разработва план за концентриране на новите имигранти, идващи от 
различните азиатски страни, в етнически обособени територии, да не ги 
нарека директно гета. Целта е да се избегнат етническите конфликти в 
приспособяването на заселниците към новите условия, в които са дошли да 
живеят. В днешно време това са своего рода културни средища, в които 
съответната етническа общност представя своите традиции в бита, 
изкуството и националната кухня. 

Малка Индия е територията на тукашните индийци, основно тамили, 
които са били едни от първите заселници след установяването на 
британците на острова през 1819 година. Този квартал е „консервиран” 
така, както е изглеждал в миналото: двуетажни шарени къщурки, храмове, 
ресторанти и дюкяни. Наподобява огромен пазар, в който се продават 
традиционните за облеклото на жените разноцветни сарита, ароматни 
подправки, ювелирни изделия – на първо място от злато, морски дарове и 
др. От многобройните малки ресторанти, изникнали едва ли не на всяко 
кьоше, се разнася неизменното ухание на къри и с вързани очи да 
попаднеш тук, ще знаеш, че си в Малка Индия. На туристите обикновено 
препоръчват Tekka Market & Food Centre, където разнообразието на ястия от 
тайландската, индийската и малайската кухня е огромно. Вместо в чинии, те 
се поднасят в... листа от бананова палма. В A. M. Mohamed Haniffa Hot & 
Cold Drinks предлагат традиционния индийски чай масала. А като знак, че 
сте пошетали из Малка Индия може да послужи и обичайния гирлянд от 
благоуханни живи цветя, който може да си занесете в хотелската стая, ако 
преди това някой любезен индиец ви го е окачил на врата. Някога тук 
основно занимание на индийците било отглеждането на крави и ананаси. 
Сега мляко доставят в Сингапур и от Австралия, от Нова Зеландия. От внос е 
и свинското месо – дори има отделен авиотерминал, наречен „ аеропорк”, 
за доставка на свински разфасовки и живи прасета. 
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Китайският квартал 
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Най-голям и многоброен по понятни причини е Китайският квартал – 
Чайна таун, създаден още през 1820 година с идването на първия китайски 
търговец. Пъстър, ухаещ на всякакви източни миризми, с неизменните 
гирлянди от червени фенери, разпънати над улиците на квартала, за да 
пазят местните жители от злите духове, с многобройните магазини и сергии, 
изпълнени с евтини стоки и сувенири, с масажните „салони”, зад които 
всъщност се крият сексуални услуги, с уличните колички, на които се 
продават лакомства и пресен сок от кокосови орехи. В този квартал се 
намира един от най-забележителните и богато украсени будистки храмове в 
града – Храмът на зъба на Буда, с музей и чайна, както и построеният в 
началото на ХІХ век Храм на небесното блаженство. В квартала обаче са 
намерили приют и храмове на други етноси: най – големият хиндуистки 
храм Шри Мариамман, украсен с множество фигури на индуски богове, или 
Ал Абрар – една от най-красивите джамии в града. Музеят на историческото 
наследство проследява историята на квартала, миграцията на хилядите 
китайци, преминали стотици километри, за да стигнат до Сингапур. В пълна 
мяра може да се запознаете с местната култура и обичаи по време на 
китайската Нова година. Тогава кварталът е изпълнен с ярки краски, ухания 
на вкусотии и неподправено веселие. Такъв го видяхме и ние, защото 
попаднахме в Чайна таун точно през този период. И понеже стана дума за 
масаж, в китайския квартал са направили пътека с нагъсто подредени обли 
и ръбати камъчета – събуваш се бос и тръгваш. Ходенето е болезнено и 
трудно, но много полезно, защото камъчетата масажират биологично 
активните точки на ходилата. 
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ОСТРОВЪТ НА ЗАБАВЛЕНИЯТА 
Да си в Сингапур и да не прескочиш до съседния остров Сентоса, си е 

направо недопустимо! За местните жители това е едно от най-популярните 
места за развлечения. Заради многото атракции, които се предлагат тук, 
Сентоса е познат и под името Островът на забавленията. А в буквален 
превод Сентоса означава мир и покой. Някога тук е била база на военните, 
но след като те го напускат, от 1985 година насам островът се изпълва с 
атракции, които привличат и семейства с деца от града, и много чужди 
туристи. Управлява се от консорциум, в който участват бизнесмени от 
Сингапур, Европа и Япония, под наем за срок от 99 години. 

 

 
До остров Сентоса е най-забавно да се отиде с кабинковия лифт 

 
Игра на криеница 
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До Сентоса може да се отиде както по суша и вода, така и по въздух с 
кабинковата въжена линия. От станцията в комплекса Vivo City може да се 
вземе супермодерната железница Сентоса Експрес, с която да се стигне до 
острова. От въпросния МОЛ са както се казва само няколко крачки до моста, 
който свързва Сингапур със Сентоса. Преди няколко години на този мост е 
изградена покрита улица на два етажа, която отделя пешеходците от 
автомобилното движение. Само за нейното модерна инфраструктура са 
вложени 70 милиона долара! Лифтът обаче си остава най-предпочитан 
заради красивата панорама към града и пристанището. Построен е от 
швейцарци през 1974 година, но периодично се обновява. Най-високата 
точка на острова е на 166 метра височина, а лифтът стига до 118. Кабинките 
са с по 8 места. Освен стандартни, има и VIP кабинки, с кристали Сваровски. 
За 10-минутния кеф да бъдеш в такава кабинка с чаша марково френско 
шампанско може да се изръсиш до 888 сингапурски долара! В деня, когато 
тръгнахме за острова, имаше и такива клиенти. Но докато очаквах това да са 
руснаци, се оказа, че баровците са жълтури: сингапурец, филипинец и 
турист от Виетнам. 

От кабинката на лифта за Сентоса Сингапур се вижда прекрасно. 
Отдолу е големият контейнерен порт, за който вече стана дума, панорамата 
хваща и пристанището за круизни кораби. Наближавайки острова, може да 
се види и втората статуя на митичния Мерлион (освен тази в града). Тя е 
висока 30 метра, във вътрешната й част има асансьор, който отвежда 
посетителите до две наблюдателни площадки – едната е... между зъбите на 
лъва-риба, другата в короната на главата му. 

 
Историческият музей на остров Сентоса. Сър Рафълс подписва договора за 

обособяването на Сингапур като британска колония 
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Историята на Сингапур е кратка, но съдържателно и много атрактивно 
представена в музея на восъчните фигури на остров Сентоса. Главните 
действащи лица: исторически личности или обикновени хора, са 
експонирани подобно на героите в Музея на мадам Тюсо. Може да се види 
например как сър Рафълс и представителите на няколко етнически 
общности подписват документа за обособяването на Сингапур като 
британска колония. 

 

 
Восъчни фигури пресъздават сцени от „старата икономика” и някогашния бит 

на населението в Сингапур 
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Има много сцени от „старата икономика” на островитяните, свързана 
с риболова, търговията, старите занаяти и др., от бита им – устройството на 
дома, сватбените традиции, живота в семейството, отглеждането на децата, 
духовното им развитие с влиянието на религията в различните етнически 
общности и т. н. Пресъздадена е дори атмосферата на джунглата с 
типичната гъста растителност и звуците, издавани от нейните обитатели. 
Има и табели, които предупреждават за повишено внимание поради 
„опасност” от агресивни маймуни или от змии. 

 
Океанариумът 

 
Децата са чести гости на морските обитатели 
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Да се пренесем в света на морските обитатели. Аквариумът 
Underwater World – Подводен свят, е един от атракционите, които привлича 
най-много посетители. Те имат пряката възможност да наблюдават отблизо 
десетки представители на морския свят. Голямото зрелище е от стъкления 
тунел с подвижна пътечка, която се движи в кръг и от нея може да се 
наблюдават всякакви морски екземпляри – от хищните акули до раци-
страшилища. И докато тук стъклените прегради отделят човека от 
животните, в един от откритите басейни можеш да пипнеш с ръка и дори да 
нахраниш скатове. 

 
Делфинариумът – дресура на розови делфини 

Тези истински морски убийци са напълно обезвредени, държат се 
приятелски за радост на цяла сюрия деца, които този ден бяха дошли да се 
срещнат със своите морски любимци. През 2012 година на остров Сентоса е 
открит и гигантският Marine Life Park, вписан в Книгата на Гинес, който се 
счита за най-големия океанариум в света. Инвестиция за над 7 милиарда 
долара е събрала под един покрив повече от 100 000 морски обитатели от 
над 800 вида! В морския аквариум Open Ocean, който също държи 
първенство на планетата, може да се наблюдават през огромен стъклен 
прозорец 36 х 8 метра небивало разнообразие от морски видове – само 
акулите са около 200! На фона на иновационния дизайн на парка, неговите 
създатели са отделили голямо внимание за съхраняване и защита на 
морските обитатели, поощрявайки в развлекателните програми прекия 
контакт на посетителите с тях. Може да поплуваш в басейна заедно с 
делфините, да опознаеш отблизо морските корали с техните неотменни 
обитатели – рифовите риби. Лагуната на делфините пък е своебразно 
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продължение на запознанството с морския свят. Тези умни представители 
на морската фауна са невероятни актьори. Но ако сте посещавали 
Варненския делфинариум и наблюдавате спектакъла на делфините в 
Сентоса, едва ли ще намерите съществена разлика. Може би само в това, че 
делфинчетата на острова са... розови за разлика от нашите. 

 

 

 
Не подозирах колко много видове пеперуди има по света! 
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След Делфинариума може да се посети и Паркът на пеперудите. 
Колекцията е огромна, за пръв път виждах и много големи пеперуди, чийто 
произход може да се проследи на картата, която показва 
разпространението на отделните видове в целия свят. 

Стигаме и до танцуващите фонтани. Е, не са с мащабите на шоуто пред 
хотел Беладжио в Лас Вегас или в Дубай, нито пък в Барселона. Но тъкмо 
влиянието на каталунската прима с почерка на нейния знаменит архитект 
Антонио Гауди се открива във визията на Алеята на танцуващите фонтани. 
Едно от приятните места за разходка на острова. Тя е дълга около 200 
метра, намира се зад статуята на Мерлиона. Проектът й е дело на 
последовател на Гауди, като самото архитектурно оформление с 
характерните мозайки и фигури се доближава до шедьоврите на 
барселонския гений в парка Гюел. Голямото шоу на фонтаните, които 
танцуват и сменят цветовете си в такт с музиката, е запазена марка на 
атракциона Songs of the Sea. Намира се на самия бряг на морето и 
представлява амфитеатър за 2500 зрители и сцена, изградена директно в 
морето под формата на дървени къщички. Шоуто, което трае около 30 
минути, е съпроводено с лазерни и пиротехнически ефекти, височината на 
водните стълбове, изтласквани от фонтаните, достига 40 метра! Музиката, 
която ги „кара” да танцуват, може да е най-различна – от класическа до 
модерна и дори закачлива, когато спектакълът е за деца. Наблюдавахме 
една такава детска програма с главен герой маймунката Кики, като водната 
завеса от фонтаните играе ролята на екран, а действието се развива като 
холограмно изображение. 

 
Шоуто на танцуващите фонтани “Song of the Sea” 



 

 547

За любителите на по-екстремните преживявания бих препоръчал 
супермодерният Аквапарк. Съоръжен е със специална техника, която 
постига значително увеличение на скоростта при спускане по водните 
пързалки. Най-интересно е пътешествието по Реката на приключенията, 
която прекосява куп водни и скални препятствия. Между другото, ако за миг 
се върнем обратно в града, ще спомена още една екстремна атракция за 
хората, които не се страхуват да си изтърсят адреналина. На крайбрежната 
улица Clarke Quay, за която след малко ще пиша по-подробно, е разположен 
атракционът 6 Max Reverse Bungy Singapore. Това не е обикновено бънджи, 
а капсула за 3-ма или 5 човека, която се изстрелва във въздуха със скорост 
от... 200 км/час. Мога само да си представя как човек се чувства при такова 
изпитание – навярно като... космонавт! Затова не се допускат хора със слаби 
нерви или здравословни проблеми, както и деца под 12 години. 

И Холивуд присъства на остров Сентоса. С поредното издание на 
Universal Studios като най-големия от този род увеселителен парк в 
Югоизточна Азия. Разделен е на 7 тематични зони: Ню Йорк, Мадагаскар, 
Древният Египет, Холивуд, Изгубеният свят и т. н. 

 

 
В парка на птиците естествено най-забавни са папагалите 
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РАЙ ЗА ГАСТРОНОМИТЕ 
Кухнята на Сингапур го е превърнала в кулинарен рай. Малко са 

местата в света, където кулинарията е издигната в култ и се радва на 
огромно разнообразие. Нещо повече, Сингапур се счита за кулинарната 
столица на Азия! Ако в друга страна при среща е нормално да те питат как 
си, в Сингапур първо ти задават въпрос... дали си обядвал! 

 

 
Clarc Quay – улицата с многобройни заведения край река Сингапур 

 

  
                   Сингапурски чили краб                                            Чикън райс 
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Меката на гастрономическите изкушения се казва Clarc Quay – една 
дълга улица по протежението на река Сингапур, изпълнена с всякакви 
заведения за хранене, където любителите на рибните специалитети и 
морските дарове ги очакват щастливи часове. Там може да се опита 
прочутия сингапурски чили краб – цял сготвен рак с чили сос, който се 
сервира с престилка и клещи. Този местен специалитет, сътворен още през 
далечната 1960 година, се е превърнал във визитна картичка на Сингапур! 
Казват, че сосът е изключително вкусен и за да се обере до шушка в 
чинията, е добре на помощ да се включат китайските хлебчета ман тоу, 
пържени или приготвени на пара. Чикън райс – пилето с ориз, е 
неофициално национално ястие на Сингапур. Начинът на приготвяне идва 
от Китай, провинция Хайнан. Пилето (понякога и патица) се обработва на 
пара и после се изпича. Виси на кука и месото му е толково крехко, че само 
се отделя от костите. Поднася се на резени върху ориз, с нарязани 
краставички, соев сос и вместо пръчици – вилица и лъжица в ролята на... 
нож. Може да спомена и други рецепти, но в крайна сметка това ще е като 
капка в море. Безкрайното море от вкусове, което поставя под един 
знаменател всичките различия по етнос, религия и обичаи в Сингапур. 

 

 
Iggi’s – ресторантът в Топ 20 на заведенията в Азия 

Къде да се хапне е много сложен въпрос в Сингапур. По простата 
причина, че изобилието от ресторанти е невероятно. С индийска, малайска, 
китайска, пакистанска, корейска и всякаква друга кухня. И все пак, един от 
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най-качествените ресторанти не само в Сингапур, а и в Азия, е Iggy’s, 
класиран сред топ 20 на ресторантите на континента и сред 50-те най-добри 
заведения от този тип в света. 

 

 

 
И на улицата може да се хапне вкусно 



 

 551

На Clarc Quay е ресторантът Coriander Leaf, собственост на г-жа Самиа 
Ахад, един от най-успелите шеф-готвачи в Сингапур. Всички най-известни 
китайски, малайски и индийски блюда може да се опитат в Straits Kitchen в 
хотел Grand Hyatt, където основна атракция за гостите на ресторанта е 
откритата кухня. Може да продължа до безкрайност. Но няма да пропусна 
емблематичния хокър – количките за продажба на готова храна, 
олицетворение на сингапурския модел на уличното хранене. Те предлагат 
буквално цялата гама на азиатската кухня, благодарение на жестокия 
контрол от местните власти не поставят под никакво съмнение хигиената 
при подготовката на храната. Затова доверието към тях е огромно. 

Преди да седнете на масата и да се отдадете на гастрономически 
преживявания, може би ще хвърлите и повече сили за шопинг в Сингапур. 
Какво да се купи оттук е въпрос абсолютно излишен. Без преувеличение в 
Сингапур има всичко. Булевардът (нека да го наречем така) Орчард Роуд е 
центърът на търговията с многобройните бутици, магазини, ресторанти, 
художествени галерии. Тук се намират магазини на най-известните в света 
брендове от рода на Cartie, Dior, Dolche & Gabbana, Armani, Prada, Car Shoe, 
Church’s, Louis Vuitton и др. Louis Vuitton притежава и огромен бутик, 
разположен направо във водата около Marina Bay Sands, като целият му 
интериор е на морска тематика и посветен на Великите географски 
открития. Vivo city е един от най-големите търговски центрове с причудлив 
дизайн, разработен по проект на японския архитект Toyo Ito. Намира се 
близо до моста за остров Сентоса. Неговите футуристични форми в черно и 
бяло са приютили на три етажа куп магазини и ресторанти, кинотеатър, СПА 
клубове за жените. В Мarina Square оживяват мечтите на шопинг маниаците 
в над 300 заведения – магазини за стоки на достъпни цени и бутици. 
Сувенирите са приоритет на Китайския квартал и на Dempsey Road. 
Изискани женски обувки предлага сингапурският бренд Charles & Keith. 
Ювелирни изделия с високо качество носят марките на Lee Hwa Jewellеry и 
Risis. 

А след шопинга и отличната кухня, може да помислите и за нощния 
живот в Сингапур, който е не по-малко динамичен от маратона из магазини 
и бутици. Най – престижни се смятат нощните клубове Pangaea и Avalon, 
разположени край Marina Bay Sands на вода в прозрачни павилиони със 
сложни геометрични форми. За чужденците бренда на Pangaea е познат от 
модните клубове в Ню Йорк, Лондон и Маями. Avalon е суперклуб от 
холивудски тип и казват, че с него се поставя нова ера на развлеченията в 
Азия. Zouk се смята за „гранд дамата” на нощния живот в Сингапур и един 
от най-добрите нощни клубове в света, където гостуват всички знаменити 
ди джеи на планетата. St. James Power е клуб „по интереси” със залите си на 
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различна тематика: за всякакви танци, за любителите на горещите латино 
ритми, за почитателите на китайската култура и т. н. Ku De Ta е клуб на 
„поднебесната” тераса Скай парк на Мarina Bay Sands, на 200 метра над 
земята, със завладяващ дъха 360-градусов панорамен изглед към града, с 
интериор (ресторант, клуб лаундж и тераса на басейна) на площ от над 
14 000 кв. метра! И още едно предложение за забавление от птичи поглед: 
двуетажният бар Helipad, разположен на вертолетна площадка, с прекрасен 
изглед към нощния град, река Сингапур и кулинарните изкушения на Clarke 
Quay. 

 

 
Орчард Роуд – най-известната търговска улица в Сингапур 

 
Една от екскурзоводките в Сингапур ни сподели на сбогуване: „ Тук 

новостите бързо остаряват. Изникват други и ако искате да сте актуални, 
идвайте в Сингапур по-често. Поне на 3-4 години... ”. Като гледах пръснатите 
из 5-милионния град строителни кранове, не се усъмних и на йота, че 
новини от пейзажа на Сингапур отново ще има. 
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МАЛАЙЗИЯ – ПРОИЗВЕДЕНО  
В КУАЛА ЛУМПУР 

(Януари 2006 година) 

Ако в някой от известните дубайски молове влезете в магазин за 
голфъри, вижте етикета на луксозните тениски – там пише 
„Произведено в Малайзия”. Текстилната индустрия в тази страна е 
завоювала много престижни позиции в света. Но тя е само част от 
портфолиото на икономиката й. Редом с Южна Корея, Сингапур и Хонг 
Конг, Малайзия също влиза в отбора на страните и градовете, 
съставляващи конгломерата Нова Азия. Или както сме свикнали да ги 
наричаме у нас – азиатските тигри. 

 
В столицата Куала Лумпур 
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ТРЕКИНГ В ДЖУНГЛАТА ИЛИ... 
ОТ КОПИТОТО ДО ЗЛАТНИТЕ МОСТОВЕ 
Националната икономика на Малайзия отчита годишен ръст от 8%! 

Този икономически бум до голяма степен се дължи и на мощните 
инвестиции, вкарани в страната от Япония, САЩ, Южна Корея и други 
държави. Тук се произвежда битова електроника, която се изнася в целия 
свят. Въпреки високите добиви на селскостопански продукти (палмово 
масло, естествен каучук), страната постепенно губи аграрния си облик и 
развива силни индустриални производства. Например микрочипове, което 
дава основание да се каже, че Малайзия също има своята Силиконова 
долина. Правителството инвестира и огромни средства за развитието на 
туризма. В резултат на това все повече туристи, главно от Европа, посещават 
страната. На приказния остров Лангкави, например, има всичко, за което 
мечтае гостът на Малайзия, пристигнал тук на почивка: елегантни хотели, 
белоснежни плажове, първокласни голф игрища, възможности за подводно 
гмуркане или разходки из дебрите на джунглата, най-сетне и безмитна 
търговия, превърнала това късче земя сред Андаманско море в рай за 
любителите на шоколада и спиртните напитки. Казват, че ако Тайланд, 
например, е по-предпочитано място за отдих на младите хора, Малайзия е 
дестинация за семеен туризъм. 

 

 
Лангкави – един от приказните острови в Малайзия 

Столицата Куала Лумпур пък привлича много гости не само с 
историческите си паметници и безкрайните възможности за забавления и 
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кулинарни угощения, но и с домакинството си на поредния кръг от 
световните автомобилни състезания Формула 1. 

От Сингапур до Куала Лумпур полетът е за около 40 минути. Летището 
в столицата на Малайзия не е по-малко от сингапурското, дори бих казал, че 
е едно от най-големите в света. И бере плодовете на последните технически 
и елктронни иновации. Обслужва близо 45 авиокомпании, внедряването на 
модерните технологии е довело до създаването на опростена система за 
паспортния и митнически контрол. А годишно оттук преминават над 25 
милиона пътници от всички посоки на света. 

От аерогарата до града са около 50-60 км. Край пътя се точат 
неизброими палмови плантации. Хиляди хектари естествени гори са били 
заменени с изкуствено засадени маслодайни палми. Малайзия е световен 
износител на палмово масло. То се добива и от листата, и от плодовете на 
палмата.От плодовете е с по-високо качество и се използва в парфюмерията 
и козметиката, а в хранителната индустрия за производството на маргарин. 
От листата става само за готвене. 

Малайзия е разположена от двете страни на Южнокитайско море. 
Западната й част е на територията на Малайския полуостров, където сме 
кацнали и ние – група българи, а източната й попада на остров Борнео. В 
Малайзия живеят над 28 милиона души, като 80 % са концентрирани на 
полуострова. Над 60 % от тях са майлайци – те съставляват основната 
етническа общност, следвани от китайците и една малка част индуси. 
Официалният език е малайският, за който казват, че е по-труден от... 
китайския! Голяма част от местните обаче говорят английски. Общественият 
транспорт не е добре уреден и затова се препоръчва наемането на такси. 
Ако в Сингапур обаче плащаш по отчета на таксовия апарат, в Малайзия се 
пазариш с таксиджията. 

Поради екваториалния климат, тук постоянно е горещо и влажно, 
температурата на въздуха достига 32 - 34 градуса, вали много, затова са и 
чести наводненията, причиняващи големи щети на населението. Почти 57 % 
от територията на Малайзия е заета от гори, крайбрежието й е покрито с 
мангрови дървета, но отличителен белег на местната растителност е и 
каучуковото дърво. Малайзия е световен лидер по добива на естествен 
каучук. Това производство формира цели 75 % от брутния вътрешен продукт 
на страната. 
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Добив на естествен каучук в джунглата 

 
Обясняват ни, че каучукът се добива по следния начин: прави се тънък 

разрез на дървото и сокът, който изтича от кората му, се нарича латекс. 
Сгъстява се бързо и веднага се отнася за обработка. След две седмици 
отново се активизира извличането на латекса от същия разрез, но вече 
качеството му е по-ниско. Първият добив, и то в ранните часове на деня, е 
най-ефективен. Също като у нас с брането на маслодайната роза. На 
каучуковите плантации работят само... жени. Каква е причината? За да 
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изтече каучуковият сок , разрезът трябва да е много фин, под специален 
наклон. А тук смятат, че подобно умение може да притежава 
само...женската ръка. Пък и жените не са толкова лениви, за да не станат за 
работа в...03.00 часа през нощта. 

 

 
На трекинг в джунглата 

В справочниците се посочва, че в Малайзия се намират 20% от всички 
животински видове, известни досега в света: 210 вида бозайници, 250 вида 
влечуги, 620 вида птици. В джунглите на Малайзия може да се срещне 
малайския тигър, димния леопард, на други места пък бродят стотици 
индийски слонове. Един от дните ни ,прекарани в тази страна, беше 
отреден за джангъл трекинг, т.е. пешеходен тур из джунглата. За тази 
екскурзия се носеха едва ли не легенди: смятахме, че ще срещнем я някой 
агресивен орангутан, я хищен тигър, я отровна кобра, че сигурно без мачете 
едва ли ще успяваме да си пробием път през гъсто увиващите се лиани, а за 
да се предпазим от настървените комари бяхме накупили от България какви 
ли не мазила. Нищо подобно не се случи! Каква ти джунгла! Напротив, 
разтъпкахме се по една просторна пътека, сякаш бяхме излезли на разходка 
от Копитото до Златните мостове! Само редките палми и някои други 
екзотични растения тук там напомняха, че все пак сме в Малайзия, а не на 
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Витоша. Единственото изпитание на групата ни беше преминаването на 
люлеещ се на 30 метра височина въжен мост. Любителите на екстремния 
туризъм знаят за какво става дума – тази атракция се нарича канопи и е 
популярна и в други страни по света. 

 

 
Теренът в джунглата предлага и трудни участъци 



 

 559

 

 
Най-голямото изпитание – преходът през въжения мост,  

висящ на височина 30 метра 
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НА РИКША ИЗ СТАРАТА МАЛАКА 
Историята на Малайзия се преплита с нашествията на какви ли не 

завоеватели. Още през далечния І век от новата ера на тази земя 
дебаркират индийци и китайци, които пренасят тук постулатите на будизма 
и хиндуизма. С установяването на Малайския султанат през 1400 година в 
страната широко се разпространява ислямът и се превръща в официална 
държавна религия. През 1511 година португалците завладяват тогавашната 
столица Малака. Столетие и нещо след това, в 1641 година, страната попада 
под властта на холандците. През 1786 година тук се закотвят англичаните. 
По време на Втората световна война на полуострова стъпват и японците. 

 
 

 
Музеят в Малака със знамената на всички колониални държави, господствали 

в бившата столица на Малайзия 
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Част от музейната експозиция в Малака 

 
Тези етапи от историята на Малайзия са отразени по много атрактивен 

начин в музея, открит в сградата на бившата администрация в центъра на 
Малака. Виждаме едно своеобразно повторение на музейната експозиция, 
която посетихме на сингапурския остров Сентоса – восъчни фигури, макети 
на жилища от миналите векове, инструменти, сечива, оръжия, традиционни 
облекла, графики, картини. И флаговете на всички държави, които са 
господствали в колонията Малайзия. Пред крепостните стени край морския 
бряг на хълма Св. Павел пък стоят на стража оръдия, за да напомнят, че на 
това място е ставало голямо сражение между португалци и холандци. Това е 
времето, когато нашествениците от Ниската земя изтласкват от Малака 
сънародниците на Вашку да Гама. До крепостта може да се отиде с 
традиционния за този град транспорт – окичени с цветя рикши, които чакат 
„на гюме” пред църквата Св. Андрей (от ХVІІІ век) желаещи да се разходят с 
тях туристи. Съхраненото културно-историческо наследство от различните 
колониални епохи е и основанието старата столица на Малайзия да бъде 
обявена през 2008 година за обект на ЮНЕСКО. 
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Църквата „Свети Андрей” от 18 век 

 
Пред църквата е „пиацата” на рикшите за разходка из града 
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Малака привлича туристи от цял свят заради уникалната смесица от 
култури и е само на два часа път от Куала Лумпур. Избрана е за столица през 
миналите векове заради стратегическото й местоположение като едно от 
най-важните морски пристанища на едноименния пролив. Тук в онези 
далечни времена са акостирали или отплавали стотици кораби, натоварени 
с подправки, китайска коприна и порцелан, индийски платове, камфор, 
сандалово дърво, от което и днес се творят изключително красиви 
дърворезбовани изделия, злато и пр. Тук е основан Малайският султанат 
през ХV век, запазена е най-старата малайска джамия. В този град се 
намира и най-старият китайски храм в Малайзия. Всъщност Малака има 
много подчертан китайски облик. Достатъчно е да се разходиш из главната 
улица и добиваш усещането, че си попаднал в поредния китайски квартал. 
Под накачулените над улицата традиционни червени фенери се редят 
двукатни постройки с точно определено разпределение на всеки етаж: на 
горния собствениците живеят, на долния си изкарват прехраната, 
продавайки всевъзможни дрънкулки или храна в семейния ресторант. 

 

 
На хълма Свети Павел оръдия стоят на стража,  

за да напомнят за голямото сражение  
между холандци и португалци 
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ЯДЕЦ ЗА КРАДЕЦА НА ДВЕ КОЛЕЛА 
Куала Лумпур, новата столица на Малайзия, днес е един от най-

модерните и динамични градове в Югоизточна Азия. Наброява около 1,5 
милиона жители и е огледалото на темповете, с които се развива страната. 
Седалище е на много световни финансови и търговски корпорации. И 
естествено логото на всяка от тях ще видите на лъскавите небостъргачи в 
центъра на града. 

 
Модерната визия на Куала Лумпур 

 
В завода за калаени изделия на компанията „Роял Селенгор” 
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Малайците са първи в света по добив на калай. Находищата от този 
ценен метал дори са причина за възникването на Куала Лумпур. През ІV век 
китайци са разкрили първите калаени рудници и около тях се е формирал 
градът.  

Гостуваме в най-известната компания за производство на изделия от 
калай в Куала Лумпур – Роял Селенгор. Тя носи името на един от най-
популярните национални паркове, а допълнението Роял е дар от султана на 
Малайзия през 1987 година. Като признание на държавата за приноса на 
фирмата в националната икономика. Тази семейна компания има дълга 
история, в нея работят над 500 човека при много добри хигиенни условия. 
Даже на една от стените пред шоурума са „отлети” дланите на всички 
работници, които имат повече от 15 години трудов стаж във фирмата. Знак 
на благодарност от нейното ръководство към дългогодишните й служители! 

Гидовете, с които обикаляме Куала Лумпур, твърдят, че в Малайзия 
няма безработица. Страната е отворена за чуждестранни инвестиции, има и 
офшорна зона. Който иска да прави бизнес тук има подкрепата на местните 
власти. Малайците по принцип били малко по-лениви за сметка на 
китайския етнос, който е много по-мотивиран да работи. За чужденците 
единствения проблем било трудното, в повечето случаи невъзможно, 
вземане на малайзийско гражданство. Местната работна ръка се защитава 
много силно, дори и в случаите на смесени бракове. А що се отнася до 
стандарта на живот в Малайзия, казват, че хората живеят сравнително 
прилично, като най-добро заплащане от държавните служители имали 
лекарите и учителите. И въобще добре образованите хора. На времето са 
ходели да се учат в чужбина, сега е обратното – образованието във висшите 
училища е по-евтино в страната и затова тук идват за обучение много 
чужденци. 

Но да се върнем отново в Роял Селенгор. Демонстрират ни как ръчно 
се произвеждат сувенири от калай. Металът се разтопява при температура 
от 50-60 градуса, изважда се от съответните форми (много бързо се 
втвърдява) и вече е въпрос на умение да се инкрустира художественият 
детайл. Основното свойство на изделията от този метал е, че запазват 
температурата на вложените в тях продукти много дълго. Така в една 
подобна чаша кафето си остава топло, бирата – студена! На входа на 
предприятието е поставена огромна калаена халба, на която обикновено 
гостите на фирмата си правят снимки. 
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Известната рекламна бирена халба през завода на „Роял Селенгор” 
 
Както в повечето страни на Югоизточна Азия, така и тук високо се 

ценят изделията от рисувана коприна. Това изкуство носи името батик. 
Гостуваме в една манифактура, където се предлагат най-вече ръчно 
рисувани шалове в много красиви разцветки и варианти на връзване около 
врата, така че да направят тоалета на жената по-елегантен и по-секси. 
Кожените изделия са по-скъпи от предлаганите у нас. Но едно от тях силно 
ме впечатли. Въпреки че Куала Лумпур като всеки голям град по света е 
терзан от тежък автомобилен трафик, най-разпространеното МПС в 
Малайзия е мотопедът. Като мравки са по улиците, бръмчат, бибиткат, 
захлупват по маневреност целия останал автопарк. Но мотопедът служи 
и...да се задигат дамски чанти. Крадецът на две колела дава газ и докато 
дамата се усети, чантата й вече е поела в друга посока. В съседния до батика 
магазин за кожени изделия са помислили как да надхитрят уличния 
грабител. Много просто: на чантата се поставя допълнителна дръжка, която 
се закрепва към нея с капси. Когато апашът дръпне чантата и отпраши с 
мръсна газ, в ръката му остава...само дръжката! Умно, нали? 
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Клубът за крикет в Куала Лумпур, основан през 1884 г. 

 

 
Батик – изкуството да сътвориш рисувана коприна 
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КУЛИТЕ БЛИЗНАЦИ 
В шоурума на Роял Селенгор на челно място е поставен макет от калай 

на двата най-популярни небостъргача в Куала Лумпур – кулите -близнаци 
Петронас. Но за какво ни е калаеният макет, когато бродейки из столицата 
почти отвсякъде се виждат тези гиганти. До 2004 година са били най-
високите сгради в света, а днес доста отстъпват на рекордьора в Дубай – 
Бурж Халифа, който прескочи психологическата граница за височина над 
800 метра! 

 

 
Символът на Куала Лумпур – кулите близнаци  

на петролната компания „Петронас” 
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Близнаците носят името на най-известната в Малайзия петролна 
компания. Височината им е 452 метра, едната кула е изпълнена с офиси, а в 
другата се помещават ръководството и мениджмънта на петролния гигант. 
За строителството на двете кули-близнаци са инвестирани 1,5 милиарда 
щатски долара. 

 
„Шарнирният мост” между кулите близнаци. Време за снимки оттук – 

максимум 10 минути. 

 
Куала Лумпур от кулите близнаци 
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В краткия филм, предшестващ изкачването ни с високоскоростния 
асансьор до наблюдателната площадка, става ясно, че дизайнът на 
небостъргачите е разработен от американски специалисти, че са излети 
64 000 тона бетон, че са вложени 214 000 кв.метра стъкло и т.н. Кулите – 
близнаци са символът на Куала Лумпур, така както Айфеловата кула е 
емблемата на Париж. И досега местните жители смятат близнаците за 
примера, който им дава самочувствие, енергия и силна вяра в доброто 
бъдеще на техния народ. 

Между 41 и 42 етаж има топла връзка, която обединява двете кули. На 
шега я наричат „Шарнирния мост”. Това е мястото, до което асансьорът ни 
отвежда да погледнем столицата отгоре. Поради големия туристически 
интерес престоят тук за снимки е само 10 минути. От такава височина градът 
се вижда като на длан. Но правят впечатление не само изникналите като 
гъби небостъргачи. Куала Лумпур, столица едва от близо 140 години, е 
запазил и облика си на зелен град с многобройните си паркове и градини, с 
планинския масив в северната му част. Тези места казват, че са по-
предпочитани за живеене и търсенето на недвижими имоти тук е по-
интензивно. 

Ако обаче ви засърбят ръцете за шопинг, в Близнаците Петронас и за 
това е помислено. Тук се намира един от най-големите молове в града – 
KLCC (Куала Лумпур конвеншън сентър). Най-луксозният пък е Starhill Galery 
със 7 етажа магазини и едни от най-добрите ресторанти в града. При 
обичайно високите дневни температури моловете са спасителните пояси за 
несвикналите с горещината гости на града. От тоя бранш има още няколко 
големи шопинг центъра, които заслужават внимание: Low Yat Plaza за IT 
продукти, Pavilion Kuala Lumpur с аутлет колекции, Lot 10 за мода, Sungei 
Wang Plaza с много предложения за тийънейджъри, Berjya Times Square – 
най-големият мол в Малайзия и др. Районът на Букит Бинтанг е пълен с 
всякакви магазини и там обикновено дамите са в стихията си. На 
Централния пазар – Сentral market, е най-големият избор на традиционни 
ръчно изработени азиатски сувенири. В Малайзия се произвеждат и 
известните в цял свят платинени ювелирни изделия от бренда ОЕ,носител 
на престижната международна награда „Златната роза”. ОЕ са инициалите 
на имената Оидинг и Ердел, германска фамилия от Мюнстер, която започва 
да произвежда такива украшения още през 1906 година. Фабрика на ОЕ се 
намира на малайзийския остров Пенанг в Андаманско море, която през 
1974 година става лидер в производството на тези изделия. Не е нужно да 
ходите чак до Пенанг – в Куала Лумпур има много шоурумове на тази 
популярна марка. 
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Търговският център Пирамидата в Куала Лумпур 

 

 
Аквапаркът Sunway Lagoon 

 
А ако искате да пробвате уменията си в пазарлъка, заповядайте в 

китайския квартал и улицата Петалинг. Тук цените са умопомрачително 
ниски, разнообразието от стоки – огромно, но си отваряйте очите на четири, 
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защото местни шмекери и ментета има колкото щеш. Китайският квартал, 
както и повечето търговски места в града, гъмжи от сергии и ресторанти. 
Храна от каква ли не национална кухня може да се намери навсякъде – кеф 
ти с месо, кеф ти с риба или морски дарове. Може да се похапне и в 
ресторанта на другия височинен колос в града – 420-метровата телевизиона 
кула KL Tower, четвърта по височина след „сродниците” й в Торонто, Москва 
и Шанхай. Подобно на тв кула в Берлин, панорамният ресторант извършва 
пълна обиколка, въртейки се на 360 градуса. Гледката оттук към нощния 
пейзаж на столицата вечер е уникална и това е допълнителна екстра към 
удоволствието от вкусната храна. 

И понеже отворих дума за забавленията в Куала Лумпур, ще 
маркирам още няколко места, които си заслужава да се посетят от гостите 
на града. Аквапаркът „Сънуей Лагун” е атракцион, който ще допадне на 
любителите на „истинския” рафтинг и на шеметните водни пързалки. Тук се 
намира и търговският център „Пирамида” със сфинкс пред входа, който 
разполага и с единствената в Малайзия ледена площадка. В комплекса 
„Берджая Тим парк”, изграден на площ от 700 000 кв.м, може да посетите 
освен всичко друго и първия в страната кинотеатър IMAX 2D & 3D. За да 
забравите разочарованието, описано в главата „От Копитото до Златните 
мостове”, може да се потопите в атмосферата на истинска джунгла в Парка 
на пеперудите или в Парка на птиците, където ще срещнете удивителни 
представители на тропическата хвърката фауна. Този парк, разположен на 
близо 20 хектара в подножието на голямата Градина на орхидеите, 
предоставя естествени условия за обитаване на над 3000 различи видове 
екзотични птици. А ако пък пак се върнем на кулите – близнаци, не 
пропускайте Акванариума, най-голямото подобно съоръжение в 
Югоизточна Азия. Нещо като „две капки вода” с Океанариума на остров 
Сентоса в Сингапур. Само дължината на стъкления му подводен тунел е 90 
метра! Разхождайки се по този тунел, ще имате чувството, че сте някъде в 
дълбините на океана. Над главите ви ще се стрелкат всякакви морски твари, 
над 5000 разновидности на морската флора и фауна, включително и тигрови 
акули. 
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ЗЛАТНИЯТ ТРИЪГЪЛНИК 
Иначе за туристическата обиколка на града за препоръчване на първо 

място е Златният триъгълник: Кралският дворец с гвардейския конен караул 
пред парадния вход, Площадът на независимостта и Националната джамия 
„Масджит Джамек”. Към кралския дворец може да надзърнете само отвън, 
през желязната ограда, и да се порадвате на красивата градина. А за да 
влезете в мюсюлманския храм, трябва задължително да бъдете боси и 
покрити със специални наметала, за жените има като добавка и хиджап. 
Тази джамия е една от най-старите в света и символ на града преди да се 
появят кулите-близнаци. 

 
Пред Кралския дворец, охраняван от конната гвардия на монарха 

 
Като стана дума за Кралския дворец, нека да отбележа, че като форма 

на държавно управление Малайзия е конституционна монархия на... 
ротационен принцип. Страната е разделена на 9 султаната, от които на 
всеки пет години се избира един върховен султан с ранга на монарх.За 
разлика от британското кралство и други подобни, тук държавният глава не 
е пожизнен и винаги има условия за свеж повей в политиката. 
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Пред паметника на загиналите във войните 

 
Британците напускат Малайзия и признават нейната независимост 

през 1957 година. В центъра на Куала Лумпур има 95-метров пилон с 
националното знаме на върха. На това място тогавашният водач на 
движението за независимост и първи премиер на страната по време на 
речта си пред гражданите изрича три пъти съкровената дума „Мердека!”, 
което означава свобода. Датаран Мердека на местния език е названието на 
Площада на независимостта. Това е и мястото, където се е зародил градът, 
тук се пресичат двете реки Гомбак и Кланг и всъщност в превод от малайски 
Куала Лумпур означава „устие на двете мътни реки”. Около Датаран 
Мердека се намират и още няколко обществени сгради с голяма значимост. 
Най-забележително е зданието с името Sultan Abdul Samad, строено в 
периода 1894 - 1897 година. В края на XIX век тук е била администрацията 
на Малайската федерация, по–късно заседава Въхровният съд, а днес е 
седалище на Министерството на информацията, комуникацията и 
културата.Отличава се с характерната за времето на мугълските династии в 
Индия архитектура, часовниковата му кула се издига на 41 метра височина. 
Това е една от най-красивите и стойностни сгради в Куала Лумпур. В района 
около площада са разположени Kuala Lumpur City Galerie (1898), 
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Викториянският фонтан, изграден от англичаните през 1904 година, 
Националният музей на текстила, Градският театър, Катедралата Сейнт 
Мери, откритият още през 1884 година крикет-клуб Роял Селенгор, който се 
е превърнал и в място за срещи на местния елит. 

 
Голямата джамия в Куала Лумпур 

 
В Голямата джамия с „подходящия” дрескод 
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Вече стана дума, че погледнат от високо – от кулите-близнаци или 
телевизионната кула, Куала Лумпур съвсем не изглежда град, преситен от 
бетонови гиганти. Отворете картата на столицата и ще видите колко зелени 
петна има на нея. Езерните градини - с голямото езеро, Парка на птиците, 
Градината с орхидеите, Фермата за пеперуди, Парка на елените. Или пък 
Ботаническата градина...Всеки ден тук е пълно с хора, и немалко туристи, 
които се радват на чистия въздух, далеч от шумотевицата на големия град. 

Освен исляма като официална държавна религия в Малайзия, 
установена преди повече от 500 години, вероизповеданието в страната има, 
разбира се, и изключения. Само на 13 километра от столицата се намират 
мистичните варовикови пещери Бату. Те са се формирали преди близо 400 
милиона години и през вековете са се превърнали в особено почитано 
място за вярващите в хиндуизма. До тях се стига по 272 стъпала, горе- на 
високото,в една от пещерите, е изграден храм в чест на хиндуисткото 
божество Муруган – бог на войната. Тук често може да се видят церемонии 
на поклонници, буквално изпаднали в транс. Пещерите са и убежище на 
рояци маймуни от вида макак, за които присъствието на туристи е винаги 
знак, че ще има нещо за лапане. Затова долу, на сергиите, продават банани 
и ядки, за да те оставят макаците на мира.Встрани от гигантското стълбище 
се издига 42-метровата и най-висока в света статуя на бог Муруган,за която 
са излети над 1500 кубика бетон. 300 литра златна боя са стигнали да се 
покрие с нея статуята на божеството. Обикновено и тук се тълпят много 
туристи. 

И накрая – само на 25 километра от Куала Лумпур е разположена 
федералната административна столица на Малайзия – Путраджая, където е 
седалището на правителството. Идеята е пренаселената столица Куала 
Лумпур да се поразтовари, като в нея останат кралската власт и 
парламентът. Този град всъщност е основан още през 1918 година от 
британците под името Еър Хитам, по-късно е преименуван на Пранг Бесар. 
Година преди края на миналия век правителството на Малайзия се 
премества тук. Джамията Путра, чието минаре е над 100 м високо, 
резиденцията на премиера, мостът Путра и мостът с формата на сърф Сери 
Вавасан, Международният конгресен център с формата на широкопола 
шапка, Дворецът на правосъдието са сред забележителностите на града. За 
Путраджая казват, че е образец на новата урбанистична концепция, 
наречена „Интелигентният град – градина”. С няколко думи: небостъргачите 
и модерните сгради са едно на ръка, другото е повече зеленина (на 
територия от над 4500 хектара са устроени 7 парка, всеки уникален по рода 
си) и максимум комфорт, качество и красота в инфраструктурата на града. В 
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момента тук няма и 100 000 души население, но предвижданията са в 
бъдеще на тази територия да живеят почти 1 милион жители. 

 

 
Пред пещерите Бату и златната статуя на бога на войната Муруган 
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Източният колорит на Куала Лумпур 

 

 
Новата административна столица Путраджая 
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КИТАЙ – ПОДНЕБЕСНАТА ИМПЕРИЯ 
(Октомври 2017 година) 

Още в древността, повече от 2000 години насам, китайците са 
считали своята държава за империята, която се намира в центъра на 
света и всичко останало около нея има второстепенно значение. А 
водачът им, императорът, е „син на небето” и олицетворява 
божествения световен ред, единството и величието на страната. 
Навярно в това се крие етимологията на определението „поднебесна 
империя”, станало синоним на Китай и в наши дни. Основите полага в 221 
година пр.Хр. амбициозен и талантлив като военачалник княз на име 
Джен, превърнал се след това в един от най-титулуваните китайски 
императори Цин Шихуан. 

Днес живеем в XXI век и ако има страна, която прави бум в 
туристическата индустрия, а и не само в този бранш, то това без 
съмнение е Китай. Тази огромна държава с над 6,9 милиона кв.километра 
площ, притежава в наследство една от най-ранните цивилизации на 
планетата. Тук се намира едно от седемте чудеса на света – Великата 
китайска стена. Тук е родината на някои от най-известните 
изобретения на човешкия гений: барута, компаса,коприната, финия 
порцелан, лунния календар, първата енциклопедия, първия звезден 
каталог. Китайците откриват хартията, която измества като 
материал за писане дървената дъска, издават най-старата печатна 
книга в света. Тяхно дело са арбалета, пушките и пистолетите, 
хвърчилото, играта на карти и домино, пиенето на чай, кибрита, 
четката за зъби и тоалетната хартия, ако продължим да изброяваме и 
по-прозаични неща. Списъкът още по-нататък става все по-дълъг... И 
още повече подхранва любопитството на хората, избрали да видят 
тази необятна и необикновена страна. 
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ГОЛЯМ КИТАЙ НА КОЛЕЛА 
Когато тръгвахме с жена ми на път за „Поднебесната империя”, 3-

годишният ни внук Мартинчо ни заръча: „ И да ми донесете Голям Китай на 
колела”. В детската главица вероятно е витаела представата за поредния 
подарък от баба и дядо- навярно някакво обемисто камионче или лека 
кола, каквито за съжаление куфарите ни не биха побрали. Но в молбата на 
детето съзряхме събран като във фокус реалният образ на тази далечна 
страна. 

Китай е голям, мно-о-о-го голям! Тук живее най-многолюдното 
население на земята – 1,4 милиарда души! Китайската народна република е 
четвъртата по големина държава в света след Русия, Канада и САЩ. 
Дължината на сухопътната й граница с 14 държави възлиза на 22 000 км, а 
бреговата й ивица, включително 500-те острова, влизащи в пределите на 
страната, е дълга около 32 000 километра. Тук са 14 от най-високите върхове 
в света, като на границата с Тибет се издига първенецът Еверест (8848 м). 
Яндзъ е не само най-дългата река в Китай, но и трета по дължина след Нил и 
Амазонка. Великият китайски канал е най – дългият изкуствен плавателен 
воден път в света – дължината му е над 1700 километра и обслужва 17 
града от Пекин до Ханджоу. В столицата Пекин се простира най-големият 
площад в света – Тянанмън. Китай разполага с най-голямата по численост 
армия на планетата, притежаваща и ядрено оръжие. От международното 
летище Пудонг до метрото в Шанхай се движи единственият в света влак на 
магнитно поле, развиващ скорост от почти 450 км/час! През тибетския 
проход Тангула на височина 5072 метра над морското равнище се намира 
най-високият железопътен участък в света. А Китай гони и още един 
световен рекорд, който вероятно ще изпоти конкуренцията от Дубай: в 
градчето Шангша, провинция Хунан, се строи бизнес сграда с 
умопомрачителната височина 848 метра – с 20 повече от дубайския 
супергигант Бурж Халифа! За Великата китайска стена пък да не говорим – 
няма в света по-мащабно отбранително съоръжение, преживяло и толкова 
векове! 

На „Големия Китай” според представите на Мартинчо трябва да 
сложим и неизбежните колела. Колелото е символ на движението, а то 
съпътства цялата история на тази страна – от древността до наши дни. 
Поредица династии на китайски императори формират старата китайската 
единна държава, в съседство на която не е имало способна конкуренция. По 
времето на император Цин Шихуан (221-206 г.пр.Хр.) започва гигантското 
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строителство на Великата китайска стена и на гробницата с Теракотената 
армия край град Сиян. При династията на император Хан (206 – 220 г.) Китай 
преживява културен разцвет, раждат се важни открития от общочовешки 
характер, централизира се държавата, открива се Пътят на коприната, а 
учението на Конфуций става държавна доктрина. При династията Тан (618 – 
907 г.) държавата достига най-големи размери. Династията Мин (1368 – 
1644 г.) заздравява империята, поощрява търговията и селското стопанство, 
възстановява разрушения от нашествието на монголците дворец в Пекин, 
укрепва Великата стена. Империята като форма на държавно управление 
просъществува до 1911 година, когато републиканецът Сун Ятсен сваля 
императора от власт. Започва дълга епоха от размирици и установяване 
след Втората световна война на комунистически режим под ръководството 
на председателя на компартията Мао Цзедун. Период, за който ще отворя 
дума по-нататък. 

Но от 70-те години на миналия век Китай постепенно започва да 
хваща бързия влак, колелата се движат все по-динамично и днес вече се 
говори за „китайското икономическо чудо”. 

 

 
Фантазията на проектанти и строители в Китай  

се е развихрила в огромни мащаби 
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Все по-малко остават старите и колоритни квартали в градовете 
 
С течение на времето Китай се нареди сред най-бързо развиващите се 

държави в света. По основния показател – брутния вътрешен продукт, 
китайската икономика заема второ място в света след САЩ. Очаква се 
ръстът на икономиката в тази страна да достигне през 2017 година 6,5%. 
Китай заема 15% от глобалното икономическо производство в света. Само 
увеличението на произвежданите в страната интегрални схеми за 
електроуреди през последните години е над 700 пъти! Китай е на първо 
място в света по добив на стомана и въглища, по производството на цимент, 
затова и строителството върви в шеметни темпове. Никнат като гъби 
високоетажни жилищни квартали, небостъргачи на по 35-40 етажа, много 
добра пътна инфраструктура и по този показател не забелязах почти 
никаква разлика между гигантските мегаполиси Пекин и Шанхай и „по-
малките” (с по 10 -11 милиона население!) градове като Джънджоу, Лоян, 
Сиян, Суджоу... Характерни за китайската икономика са и специалните 
икономически зони, създадени през 1979 година в няколко крайбрежни 
района.От четири в началото, сега тези зони обхващат почти 300 градове и 
области с население от над 200 милиона души.Те са своеобразен коридор 
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за навлизане на чуждестранни инвестиции и внасяне на най-актуалните 
западни технологии. Докато обикаляхме с туристическия автобус из град 
Сиан, например, на билбордове грееше рекламата на последния 
телекомуникационен хит – Iphonе 10! Хиляди чуждестранни фирми са 
изнесли производствата си в Китай и това е дало основание на страната да 
бъде прикачено и прозвището „работилница на света”. Ние, българите, 
добре знаем това- достатъчно е да споменем „родните” мартеници, които 
се изработват из незнайни цехчета в Китай. Силно икономическо 
присъствие имат и двете бивши колонии на Великобритания и Португалия – 
Хонг Конг и Макао, които се присъединиха към Китай, но запазиха своята 
икономическа независимост за период от 50 години. Да добавим и туризма, 
чиито приходи съставляват 1,5% от брутния вътрешен продукт на Китай. 
Приходи от посещенията на над 70 милиона туристи годишно! Държавата е 
дала на частния бизнес зелен семафор за строителството на модерни хотели 
и всякакви други инициативи, развиващи туризма. Но в същото време тя не 
забравя своя интерес: държавна собственост са всички енергийни 
източници (електроенергия, петрол, въглища), банките, както и земята, 
която се отдава за обработка на частните земеделските производители. 

 

 
Стандартът на живот в Китай се е повишил значително.  
Този Макларън за 8 милиона юана бързо ще намери купувач 
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На телекомуникационния пазар в Китай вече е новият хит Iphone 10 
 
Китай обаче не е само световен производител. Ако през 80-те години 

на миналия век над половината от китайците са живеели под прага на 
бедността, сега те са по-малко от... 8%! След „работилница” Китай прие и 
ролята на световен пазар. Не видяхме, например, стара кола по улиците на 
градовете,които посетихме. В Шанхай, например, в шоу рума на 
Ламборджини, зърнахме един Макларън кабрио с цвят пепел от рози, който 
струваше 8 милиона юана, но купувач е абсолютно сигурно, че ще се 
намери. В Китай се сглобяват почти всички световни марки автомобили – от 
Мерцедес до Буик, но китайците не подминават и собственото 
производство: например Дзили и познатият у нас „ловешки” Great Wall. 
Хората купуват стоки, жилища, автомобили, отварят се и за пътувания в 
чужбина и това отчетливо забелязваме и ние тук, в Европа, и специално на 
Балканите. Пълнят ресторантите и увеселителните заведения, пазарите и 
магазините. И доказват, че китайският модел – еднопартийно управление и 
пазарна икономика, започнат през втората половина на миналото столетие, 
работи. Нищо че на върха на властта не стоят политици – демократи, а 
правоверни комунисти. Китай е най-голямата еднопартийна 
комунистическа държава с най-голямата комунистическа партия в света. 
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Седмица след като се прибрахме в България, китайците трябваше да 
избират на конгрес новото партийно ръководство. Оказа се, че досегашният 
президент на страната Си Цзънпин отново ще води партията и държавата в 
пореден мандат. Вероятно Китай ще продължи досегашната си политика, 
чиято предвидимост има важно значение за развитието на международните 
отношения. Пък и достатъчно ясно е, че с Китай трябва да се съобразява 
целият свят. 

 

 
Огромни опашки от желаещи да се поклонят пред мавзолея  

на Мао Цзедун се вият на площада Тянанмън 
 
Но ме порази друго, докато бяхме в Пекин – преклонението пред... 

Мао! Мавзолеят му се намира на площад Тянанмън, същият площад, на 
който през 1989 година танкове, изпратени от комунистическото 
ръководство на държавата, смазаха жестоко протеста на хилядите студенти, 
мотивирани да искат демократични промени и в Китай след падането на 
Берлинската стена. На този площад се случихме по време на седмицата, 
през която китайците отбелязват своя национален празник – 1-8 октомври. 
На 1 октомври 1949 година Мао Цзедун обявява създаването на Китайската 
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народна република. А днес, докато мумията му лежи, достатъчно добре 
обгрижвана в мавзолея, пред него се виеха огромни опашки от хора – едни 
дошли по собствено желание, други навярно докарани от провинцията, да 
му се... поклонят! 

 

 
Портретът на „Великия кормчия” неизменно стои на видно място на площада 

Тянанмън пред Портата на небесното спокойствие 
 
Никога и никъде не съм виждал такова човешко стълпотворение за 

подобна цел. „Нашият председател Мао” – така се изказват хората на 
площада и под портрета на някогашния комунистически лидер, поставен на 
видно място над входа на Портата на небесното спокойствие, от която 
китайските партийни ръководители обикновено приветстват поредния 
военен парад по дългия 50 километра проспект „Чанг-ан” (Улицата на 
вечния мир). 
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Тази картина от музея Тангбо в Сиан пресъздава истинска  

селскостопанска идилия по времето на Мао. Само че точно тогава  
са умрели от глад 30 милиона души! 

 
Някак странно ми звучеше този своеобразен култ към председателя 

Мао, след като преди години оценките за него бяха други. Ще припомня, че 
по време на неговото управление, през 1958 – 1961 година, в Китай бе 
наложена индустриализацията на страната и провеждането на аграрна 
реформа. Този стресиращ населението процес е известен в историята като 
Големият скок, който довежда до масов глад с над 30 милиона жертви! Под 
вдъхновението на Мао през периода 1966 – 1969 година в Китай избухна 
т.нар. „културна революция”, по време на която червените гвардейци, 
известни и у нас под названието хунвейбини, станаха символ на разруха и 
страдания. Помня как тогава по вестниците излизаха информации за 
унищожени културни богатства, насилия над идеологически противници и 
всякакви форми на политически терор. 
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ПЕКИН – СЕВЕРНАТА СТОЛИЦА 
На китайски името на този вече 21-милионен град се произнася 

Бейджинг и означава точно това – северна столица. Според принципите на 
източната философия фъншуй двата енергийни източника ин и ян са 
свързани с оста север-юг и според тази логика градовете, разположени в 
северната част на страната, носят наставката ин: Пекин, Нанкин и пр., а тези 
на юг- ян: Лоян и т.н. 

 
Новата кула, с офиси и хотели, ще бъде най-високата сграда  

в столицата -108 етажа 
 

 
Центърът за водни спортове с фасадата на „баклавички” 
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Имах много смътна представа за китайската столица, която 
съществува на историческата карта близо 3000 години. Но още когато 
кретахме с автобуса сред адското задръстване на път от летището към 
хотела, останах поразен от вида на града. Както в Шанхай няколко дни по-
късно, и тук се набива на око невероятно модерната визия на 
многомилионния мегаполис. Фантазията на проектанти и строители се е 
развихрила в огромни мащаби, има уникални попадения в архитектурата на 
града. Значителна част от тях са се появили за летните олимпийски игри в 
Пекин през 2008 година: олимпийският стадион „Няочао” с формата на 
птиче гнездо, Националният център за водни спортове „Шуйлифан” с 
фасадата му на „баклавички”, Олимпийската кула и др. В момента се строи 
най-високата сграда в града – бизнес център с търговска и хотелска част на 
108 етажа с панорамен ресторант на 80-тия етаж. Впечатляващи са и 
сградите на Пекинската опера, на западната жп гара, търговският център 
„Ориентал плаза”, разположен на 100 000 кв.м площ, един от най-големите 
комерсиални обекти в Азия, сградите по протежение на финансовата улица 
Цзинжунцзе, бизнес центърът Soho, много от остъклените небостъргачи, 
редицата лъскави хотели от всички световни вериги и всякакви други 
елементи на западната цивилизация, пробила си път на изток. Интересно е, 
че в Китай никъде няма... 4-ти етаж. Числото 4 е синоним на... смъртта и 
затова го заместват с 3+. Същото се отнася и за 18-тия етаж – той пък бил 
символ на... ада. Затова няма сграда с 18 етажа. Веднъж построили такъв 
жилищен блок, но никой не купувал апартаментите в него. Тогава вдигнали 
още два етажа и всичко си дошло на мястото. 

От белезите на стария градски бит не видяхме нищо. Още през 50-те 
години на миналия век тогавашните власти са започнали да обновяват 
столицата, премахвайки най-напред вековните й крепостни стени, градските 
порти, старите храмове и по-бедните жилищни квартали, за да отстъпят 
място на новото жилищно и бизнес строителство, на новите широки 
булеварди, на метрото, линиите на което днес достигат 500 километра. 
Стремежът на тогавашното партийно ръководство да подражава на Големия 
съветски брат, преустройвайки столицата в производствена територия, води 
до натрупването на куп фабрики, замърсяващи въздуха в Пекин. Чак през 
80-те години те са изнесени в периферията на града. Сега на много малко 
места са останали т.нар. хутуни – уличките от стария град с изчегъртани от 
годините къщурки. Те са се появили още при династията Юан (1279 – 1368 
г.), запазили са се в градоустройствения план на Пекин и при династиите 
Мин и Цин (1644 – 1912 г.). Те носят духа, атмосферата и може би 
носталгията по отдавна отминалото време, но за съжаление са обречени да 
изчезнат завинаги. 



 

 590

Западният декор на Пекин не може обаче да скрие неговия най-голям 
недостатък – стелещият се над столицата смог. Като основна причина освен 
пясъчните бури от север, засипващи града с прах, се посочва и огромният 
автомобилен поток. В китайската столица има над 5 милиона автомобила и 
властите търсят всякакви начини поне малко да намалят замърсяването на 
въздуха. Такава мярка например е разделянето на движението по дни в 
зависимост от номерата на автомобилите – дали са четни или нечетни. В 
понеделник, например, ще пътуват в града автомобили само с четни 
номера. На другия ден пък е ред на нечетните. И т.н. А иначе улиците са 
чисти, влаковете,с които се придвижвахме във вътрешностата на страната, 
също. Тия влакове се движеха с над 300 км/час и мине не мине време и ето 
ти служителка на жп компанията ще забърше пода на вагона. Интересно 
е,че всички улици имат табели със съответното им наименование, като под 
него задължително се отбелязва посоката им – дали се простират на север-
юг или на изток-запад. 

 
На площада Тянанмън 

 
Хиляди китайци честват националния празник на страната 



 

 591

По програма в Пекин ще бъдем само един ден. Времето е оскъдно, за 
да видим повече неща, затова се спираме на най-важните 
забележителности. Ще започнем с Тянанмън – Площадът на небесния мир, 
разгънат по фъншуй в посока юг – север на площ от 440 хиляди кв. метра! На 
този огромен площад може да се поберат за шествие или митинг 1 милион 
души! Толкова били хунвейбините, които Мао Цзедун е приветствал през 
1966 година на парада им в началото на „културната революция”. 

Заради националния празник тук сякаш се е изсипал целият Пекин – 
пробиваме си път сред огромни тълпи от местни жители с червени 
национални знамена в ръце и туристи от всички краища на планетата.По 
тази причина, както впрочем всяка година, за този многолюден празник е 
мобилизиран двойно по-голям контингент от силите на реда. Мерките за 
сигурност са драконовски – проверки на багаж вървят преди да стъпим на 
площада, както впрочем и навсякъде, където се събират много хора: гарите, 
летищата и пр. 

 
Обелискът на народните герои и Домът на националното събрание 

 
Китайският национален музей 
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Тянанмън има добре познатия у нас класически комунистически 
облик, въпреки че в най-южната му част се намират две оцелели порти от 
старата крепостна стена : Джънян и Кулата на стрелата, построени още през 
XV век. И тук виждаме един революционен паметник със скулптури, 
подобни на нашите партизански мемориали. Площадът наистина изглежда 
необятен и вероятно смисълът на такава мащабна структура е да подчертае 
пред народа мощта на държавата и нейното партийно ръководство. В 
центъра на площада се издига 38-метрова колона – Обелискът на 
народните герои, издигнат през 1958 година в памет на преследваните 
заради комунистическите си идеи китайци. Видно място заема мавзолеят на 
Мао Цзедун, построен през 1977-ма, година след смъртта на „Великия 
кормчия”. В западната част на площада се простира Домът на националното 
събрание, т.е. китайският парламент, а срещу него – Китайският държавен 
музей. Екскурзоводката ни Аня (симпатично миньонче, китайското име на 
което е трудно произносимо за белия човек) пояснява, че в сградата на 
Националното събрание може да се поберат 10 000 души, а в банкетната 
зала на парламента едновременно могат се угощават над 5000 човека! 
Малко по-нататък зърваме огромна ваза с цветя, поставена на площада 
само преди месец. И продължавайки още на север стигаме до Портата на 
небесното спокойствие с портрета на Мао. От двете му страни с китайски 
йероглифи на червен фон са изписани два надписа:”Да живее Китайската 
народна република” и „Да живеят обединените народи по света”. В 
далечните времена оттук са били спускани до населението свитъците с 
императорските укази, за да бъдат изпратени и до най-отдалечените 
краища на империята. След като преминем оттук, ще стигнем до Южната 
порта, от която започва и преходът ни през дворцовия императорски 
комплекс, векове недосегаем за простосмъртните китайци и затова наречен 
Забранения град. 

Построен през 1421 година, в сърцето на китайската столица, 
Забраненият град е не по-малко грандиозен от площада Тянанмън. Той е 
разположен на площ от 32 хектара и в продължение на няколко века е бил 
дом на 24 императори и техните семейства, предимно от династиите Мин и 
Цин. На строежа, който продължил близо 14 години, са работели милиони 
работници и майстори – занаятчии. От ръцете им изникнали десетки 
дворци, храмове, административни сгради, библиотеки, павилиони, 
дворове и градини. Изчислено е, че за това строителство са употребени над 
300 хиляди куб. метра дървен материал, огромни количества тухли и 
грамадни по размерите си мраморни блокове. Според легендата, в 
Забранения град има 9999 стаи и това не е случайно – китайците са смятали 
деветката за свещено число. Докато се разхождахме из Забранения град 
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екскурзоводката ни показваше обкова на дворцовите порти – гвоздеите, 
както нарича тя металните топки, навсякъде са по девет. Що се отнася до 
споменатия брой на стаите, една не достига за числото 10 000, но то е 
символ на безкрайността, достойна само за боговете. 

Ако руснаците имат своята матрьошка (кукли в куклата), то китайските 
императори са структурирали Забранения град като правоъгълници в 
правоъгълника. Градът е заграден във формата на правоъгълник, в посока 
юг-север, от крепостна стена с височина 11 метра и дебелина в основата й 
8,5 метра. Стената от всички страни е заобиколена от дълбок ров с вода. В 
четирите й краища има по една стражева кула и това е била видимата част 
от града. На простолюдието бил забранен достъпът до града и всеки опит за 
това бил наказван със смърт. Вътре в този правоъгълник поредица от порти 
и павилиони отцепват в същата правоъгълна форма обширни дворове, 
използвани за церемонии и други цели на императорската власт. Централно 
разположените павилиони, да ги наречем дворци, са по-високи и 
представителни, предназначени за императорските особи, докато 
страничните – по-ниски и по-семпли, били обитавани предимно от прислу-
гата, там се намирали и кабинетите на генерали и министри, библио-
теките,кухните, работилниците и складовете. 

В изграждането и на Забранения град са заложени принципите на 
фъншуй, в основата на които е идеята домът на императора -„Синът на 
Небето”, да бъде в хармония с Вселената. Постройките са разположени по 
оста юг – север в две части: ян и ин. Мъжката (ян) е събрала парадните 
централни сгради на юг, а женската (ин)  – жилищните помещения на 
императорското семейство и прислугата на север. Всички здания по тази ос 
гледат на юг – свещената посока за китайците, насочена към слънцето и 
източника на позитивната енергия ян. 

 
Петте порти в Забранения град 
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Сега да тръгнем по въпросната ос юг-север. Преминаваме през Петте 
порти, които на практика са началото на Забранения град. Оттук 
императорът и неговата свита е трябвало да прекоси обширен двор и пет 
мраморни моста, за да стигне до Централната порта – Умън. Потокът е 
прокаран заради постоянната опасност от пожари, каквито са се случвали 
неведнъж през вековете. Като изключим покривите с жълтеникави 
керемиди (жълтият е цветът на императорите!), павилионите и портите в 
комплекса са изградени от дърво и наличието на вода е било безусловно 
необходимо. Впрочем, Забраненият град е най-голямата древна дървена 
конструкция в света! 

 
През този двор с пет моста императорът е минавал на път  

за Двореца на висшата хармония 

 
Дворецът на висшата хармония 
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„Глухите” и „слепи” лъвове напомнят, че зад тях са женските покои и на 

мъжете им е забранено да пристъпват там 

 
Покоите на императорското семейство 

 
През Централната порта е имал право да минава само императорът и 

неговият антураж. След нея следва нов широк двор и две успоредни 
мраморни стълбища, по които изкачвали носилката с владетеля на 
Поднебесната империя до Двореца на висшата хармония. От двете страни 
на стълбищата има по една бронзова статуя на лъвове, пазещи 
императорските покои от зли сили. Дворецът на висшата хармония имал 
основно ритуално предназначение: официални приеми, церемонии по 
посрещането на Нова година, честване на рождения ден на императора, 
коронации на владетелите... Сградата на двореца е строена през XV век, но 
след пожари в днешния си вид е възстановена през 1695 година. Тя е била 
най-високата постройка в Пекин и е било забранено на гражданите да 
строят каквото и да било по-високо от нея. 
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Тронът на императора с надписа „Справедливост” 

 
Покривът на двореца с митичните животни 

 
Във вътрешността на двореца се намира тронът на императора, над 

който на черна дъска с йероглифи е изписано „Справедливост”. Пред 
двореца и сега стои огромен бронзов съд за събиране на дъждовна вода 
против пожарите. Интересен е покривът на двореца – в двете му краища в 
редица се нижат девет фигурки на митични същества, изглеждат като 
кучета, а десетата е яхнала птица.Те пазят палата от злите духове, които 
според китайската митология проникват през покрива. 
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В една от страничните сгради, перпендикулярна на двореца, са били 
съхранявани скъпоценностите на императорския двор: злато, сребро, 
слонова кост, скъпоценни камъни, произведения на изкуството от 
нефрит,керамика и текстил. За съжаление те били ограбени и в кражбата им 
е замесен не кой да е, а един от най-известните китайски политически 
функционери – Чан Кайши. След смъртта на Сун Ятсен през 1925 година той 
става новият ръководител на Китайската република и започва гонения на 
комунистическите дейци. Когато Червената армия на Мао Цзедун влиза в 
Пекин в началото на 1949 година, Чан Кайши и сподвижниците му тръгват 
да се спасяват, като не забравят да натоварят на камион огромна част от 
скъпоценностите на Забранения град (казват, че става дума за 80% от тях!) и 
забягват в съседния остров Тайван. Тези съкровища и до днес се намират 
там, в Националния музей на изкуствата в столицата Тайпе. 

 
„Да живее българо-китайската дружба” 

 
Докато снимаме тази част от Забранения град, неусетно се смесваме 

за снимки и с китайски посетители – деца, възрастни. Какво има да ни 
разделя – всички сме тук да видим и научим повече за историята на тази 
велика страна, а един от китайците беше облечен в местна носия. Между 
другото, през днешния ден, когато още тече седмицата на националния 
празник, властите ще допуснат в Забранения град максимум 80 000 души. 
През останалото време, по думите на Аня, броят на посетителите може да 
достигне... 300 000 дневно! 

Зад Двореца на висшата хармония е разположен по-малък палат, 
наречен Дворецът на средната хармония. Всяка пролет тук отбелязвали с 
ритуал началото на новата земеделска година. А в съседство е третият от 
дворците на хармонията – Дворецът на съхраняване на хармонията, където 
императорът приемал чуждите посланици, преобличал се за церемониите и 
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инспектирал държавните изпити за чиновници в администрацията на 
империята. Системата за такива изпити съществувала повече от 2 
хилядолетия и била премахната едва през 1900 година. В този дворец се 
намира и банкетна зала, където императорът често събирал възрастни 
китайци да ги почерпи. Един от тях нахранил в тази зала 3000 дълголетници 
над 80-годишна възраст. Тази част от Забранения град е и територия само за 
мъже. Тук са живеели чиновниците и другите служители в двореца, които 
нямали право да прекрачват Портата на небесната чистота – последният 
елемент от т.нар. външна част на Забранения град, тъй като след нея 
следват поселенията на наложниците на императора. Пред тази порта, през 
която се преминава към вътрешната част на града, са поставили и по един 
позлатен лъв със закрити очи и уши – явен знак за бариера пред мъжкото 
любопитство. 

Вътрешната част се е подчинявала на същите правила – жените 
нямали право да пристъпват към мъжката зона. Тук живеели близо 3000 
наложници, събирани не само от Китай, но и от съседните страни, както и 
пазачите им – евнуси. Зад Портата на небесната чистота, в Двореца на 
небесната чистота, се намират и покоите на императорското семейство, 
като посетителите могат да видят дивана и спалнята му. Зад този дворец е 
Дворецът на земния покой, където през 1922 година е сватбата на 
последния китайски император Пуи,чиято съдба е трагична – изгонен от 
трона през 1924 година, 10 години на каторга, депортиран от Съветския 
съюз в Китай, оплют и тероризиран от хунвейбините, умрял като несретник 
едва на 60 години...  

 
Градината на императора 
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Разходката ни из Забранения град завършва с разкошна градина, 
отрупана с цветя и декоративни храсти сред вековни кипариси и изкуствена 
стена от камъни, донесени от петото по големина езеро в Китай – Тайху. От 
1987 година Забраненият град е под закрилата на ЮНЕСКО. 

 
Небесният храм 

 
С екскурзоводката ни Аня пред Небесния храм 

 
Обиколката ни из знаковите императорски места в Пекин обаче не 

свършва дотук – остава да видим и Храма на Небето.  
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Той се намира в парка Тиантан в южната част на града и представлява 
триетажна дървена постройка върху мраморна тераса, с три конусовидни 
покрива, покрити с над 50 000 тъмносини глазирани керемиди и златна 
топка на върха.Построен е през 1420 година и мястото му е избрано 
неслучайно: смятало се, че тук е точката на срещата между Небето и Земята, 
които в китайската митология имат важно значение и носят съответните 
символи: Небето е кръгло, а Земята – квадратна. Отначало плочките на 
покривите били в три цвята: синьо, жълто и зелено, символизиращи Небето, 
Земята и светът на Смъртните, народа. По-късно един от императорите от 
династията Цин – Циенлун, сменил плочките със сегашния им цвят – символ 
на Небесната шир. Височината на храма до свода е 36,5 метра. Във 
вътрешността му се открояват четирите колони, символизиращи годишните 
времена, както и по-малките 24 колони, означаващи 12-те месеца на 
годината и 12-те стражи, пазители на храма. 

Това е мястото, където всяка година, по време на зимното 
слънцестоене, императорите от династииите Мин и Цин, като синове на 
Небето, идвали да се помолят на боговете и да поднесат 
жертвоприношения за добра реколта,както и да изнесат своя годишен отчет 
за събитията, случили се през изминалия период. След няколко дни, в които 
се подготвял за предстоящата церемония, императорът пристигал от 
Забранения град пред Храма на Небето начело на дълга и тържествена 
процесия. Най-важният ритуал за плодотворна пролетна жътва се 
извършвал в Залата за молитви за добра реколта.Последната такава 
церемония е извършена през 1910 година, когато тогавашният, последен 
китайски император Пуи бил още едва на... 4 години. 

 
Някогашният коридор за жертвоприношения към Небесния храм сега е любимо 

място на китайските пенсионери за игра на карти и шах 
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Важна част от ритуала било жертвоприношението. Обикновено под 
ножа попадал вол „без нито едно петънце по кожата”. За да стигнем до 
храма, трябваше да минем по дълъг покрит изографисан коридор, който 
Аня наричаше галерия. Оказа се, че тук се съхранявали всички продукти, 
необходими за жертвоприношението. Днес това е любимо място за 
забавления на китайските пенсионери. И наистина, докато се придвижвахме 
по този коридор, срещахме малки групички от възрастни китайци да играят 
карти или шах. Този шах не е като познатия ни – вместо фигурки, играчите 
използват кръгли жетони. Разбира се и тук не липсват неизбежните кибици. 

За вечеря в един от местните ресторанти ни поднесоха марковия 
китайски специалитет – патица по пекински. А вечерта изпитахме огромно 
удоволствие от спектакъла „Династията на Златната маска”. Гледал съм 
подобни представления и в Тайланд, и в Индия, но това беше най-доброто. 
И горещо го препоръчвам на всеки, който гостува в Пекин. 

 

 

 
Из великолепния спектакъл „Династията на Златната маска” 
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ВЕЛИКАТА СТЕНА 
Снощи Аня беше доста притеснена – по празници като този китайците 

не си стоят вкъщи, щъкат из историческите места, пъплейки до тях с колите 
си по пътищата на страната. А това води до страхотни задръствания. Ето кое 
тревожеше нашата екскурзоводка – има сериозна опасност да стигнем до 
Стената късно и да се провали програмата ни за деня. Тая попара сме я 
сърбали и в други страни. За наша радост успяхме да се придвижим с 
автобуса без проблеми. Голямото задръстване започна едва когато 
тръгвахме обратно за Пекин. А и Аня за по-сигурно беше избрала място по-
близо до Пекин, на около 60-70 км от него. Нарича се Дзююгуан и всъщност 
става дума за един най-важните в стратегическо отношение проходи към 
столицата и вътрешността на страната. Охраната му е била от изключително 
важно значение. 

Когато наближихме въпросния проход, някак си изведнъж изникнаха 
високи стръмни хребети. Скоро след това се появи и пълзящата по 
хълмовете серпантина на Стената. 

 

  
Векове наред Великата китайска стена пазела от нашественици северните 

граници на страната 
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Дзююгуан дава пълна представа за това човешко изобретение като 
първото най-мащабно отбранително съоръжение в света. Има по-равни 
участъци, но и такива със стръмни, високи стъпала, които по-възрастни или 
нездрави хора трудно изкачват. 

Великата китайска стена заема пространство от границата със Северна 
Корея до пустинята Гоби. Повечето справочници посочват, че дължината й е 
между 6000 – 6500 километра. През новия век обаче китайските власти са 
предприели мащабно изследване, вкарвайки в употреба най-съвременни 
технологии. Целта е да разберат истинските размери на съоръжението и 
неговото състояние след толкова векове. Използвани са дронове с 5 камери 
за снимки от въздуха, сателитни изображения, триизмерни модели и пр. В 
резултат на това в едно предаване по телевизионния канал National 
Geographic бе съобщено, че в действителност дължината на Великата 
китайска стена е... три пъти повече от смятаните й размери досега! Блъф е 
обаче, че се вижда от Космоса, че едва ли не на път за Луната американски 
астронавти са я зърнали от космическия им кораб. 

Защо е построена Стената? Векове наред северната граница на Китай 
е била под постоянна заплаха от набезите на всякакви нашественици: 
номадите хунну, монголци, манджурци и пр. Пред китайските императори 
стояла неотменната грижа за радикална защита от агресорите и това е 
причината да се появи Великата китайска стена. 

Кога и как е построена Стената? Началото поставя през II век пр.Хр. 
императорът Цин Шихуан. След това през вековете различни династии са 
достроявали съоръжението, като по време на династията Хан тя е укрепена, 
а при династията Мин е разширена и достига 10 000 ли = 5000 км. Днешният 
вид на стената датира именно от времето на Мин.Стената е висока средно 
10 метра и широка 5, което е давало възможност за лесно придвижване на 
войници и коне. Днес дори тук се провежда ежегодно надбягване между 
различни лекоатлетически отбори. 

За строежа й китайците използвали трамбована пръст, камъни, 
клечки, а на по-късен етап – тухли. Тези тухли добивали от изсъхнала на 
слънцето кал, глина, изпичали ги в пещи при температура 1000 градуса. В 
наши дни има около 200 автентични и добре запазени такива пещи, а край 
тях работи... 25-то поколение, чиито древни предци са упражнявали тоя 
занаят. Прави силно впечатление спойката между тухлите. Изследванията 
показват, че използваният за целта хоросан е бил смесван със... сладък 
ориз, в резултат на което загражденията са с изключителна здравина. В 
изграждането на Стената са участвали хиляди китайци, много от които 
намирали смъртта си тук. Казват, че костите им също били смесвани в 
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строителния материал. Може да не е вярно, но е известно, че Великата 
китайска стена е била наричана и „най-дългото гробище в света”! 
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В някои участъци като Бадалин, Съматай, Дзююгуан и др. Стената е 
реставрирана. Но не са никак малко и местата, където не само че има 
пробойни, но и укреплението на практика вече не съществува! Дял за това 
имат и местните хора, които последователно използват и до днес камъни от 
съоръжението, за да градят своите домове. В продължение на много години 
и централните, и местните власти са проявили безхаберие към състоянието 
на Стената. Едва след включването й в Списъка на ЮНЕСКО за световно 
културно наследство през 1987 година и особено през новия век са 
предприети мерки за нейното възстановяване и опазване. 

Стената е осеяна със стражеви кули. Там войниците се грижили не 
само за охраната й, нямало и къде другаде да живеят. От тях чрез димни 
сигнали те предупреждавали за настъпваща опасност. Тази система за 
сигнализация започва да функционира при династията Хан. Димните 
сигнали били изпозвани денем, а нощем палели огньове и фенери. Чак при 
династията Мин, с откриването на барута, в действие вече влезли 
оръдейните залпове. 

Великата китайска стена пазела страната от набезите на 
нашествениците, но не успявала да свърши това на 100 процента. Те я 
преодолявали тук-там, но най-големият пробив станал... отвътре през XVII 
век, когато генералът У Сангуей, командвал войските за охрана на Стената в 
крепостта Шанхайгуан, отворил вратите й и пуснал манджурците да нахлуят 
в Китай. Явно още тогава Поднебесната империя не била чужда на т.нар. 
днес „корупционна практика”, което коствало на Китай господство на 
нахлулите от север номади – манджурци в продължение на повече от две 
столетия. Развитието на военната практика обаче окончателно 
преустановило значимостта на Стената – чуждите агресори не се 
съобразявали с нея, атакували вече по море, както впрочем сторили 
японците в края на XIX и първата половина на XX век по време на двете 
китайско – японски войни (1894-1895 и 1937-1945 г.). Днес Великата 
китайска стена е приела ролята на музей. 
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НЕФРИТЪТ – КАМЪКЪТ НА ИМПЕРАТОРИТЕ 
Ако в Южна Африка диамантът води класацията на скъпоценните 

камъни, в Китай тази роля се пада на нефрита. В тази страна той е познат от 
дълбока древност и до ден днешен се котира по-скъпо от златото и 
среброто. Наричат го „националният камък на Китай”, а ако се върнем по-
назад във времето –„камъкът на императорите”. Някога той е бил 
неизменното бижу сред скъпоценностите в императорския двор и както в 
миналото, така и днес е символ на дълголетие, щастие, добро здраве, 
богатство и защита от злите сили. Често го използват за талисман. В Азия го 
смятат за свещен камък, тъй като според най-широко разпространената на 
този континент религия – будизмът, от нефрит е направен тронът на Буда. В 
Шанхай, например, една от най-големите забележителности е Храмът на 
Нефритения Буда, където статуя на божеството в полегнала поза събира 
интереса на туристи от цял свят. Според китайците нефритът има и лечебно 
действие, помага при заболявания на бъбреците. 

На връщане от Великата стена към Пекин спираме във фабрика за 
нефритена бижутерия. Една госпожица с отличен английски представя 
предприятието и продукцията, която местните работници и дизайнери 
произвеждат тук. Разбирам, че нефритът, независимо, че е два пъти по-
здрав от стоманата, се дели на... мек и твърд. Че е преобладаващо зелен, 
въпреки че се среща и в други цветове. Че в структурата му има много 
елементи, полезни за здравето. Че при обработката на този скъпоценен 
камък ролята на мъжете и жените е строго диференцирана: силният пол се 
занимава с грубата работа, нежният – с фината. В крайна сметка се 
получават тези изящни изделия, които после в шоу рума ще карат женските 
очи да светят, а мъжете да се потят. 

В презентацията си госпожицата с отличния английски представя три 
изделия. Първото е „Синът на Дракона”, който в много по-голям размер ще 
видим и в манастира Шаолин след няколко дни. Интересното на тази 
фигурка с широко отворена уста е, че няма нито пенис, нито анус. Всичко, 
което поглъща отворената паст, остава в тялото на дракончето, известно с 
името Пису. Влиза и нищо не излиза! Разбира се, че става дума за пари и 
всякакви други атрибути на богатството. Условието обаче е едно: 
отворената уста да е насочена към вратата на съответното помещение. 
Иначе всичко ще отиде... у съседа! 
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Синът на Дракона – Пису и Кълбото на дълголетието 

 
Пису в цветна окраска 
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Втората фигурка е едно кълбо с няколко отвора. Госпожицата казва, че 
това е кълбото на дълголетието и сплотеността между поколенията в 
семейството. На него са символите на Дракона – мъжа в семейството, и на 
Феникса – символа на жената. В кълбото са побрани още три по-малки 
сфери, които символизират четирите поколения в дома: прародителите, 
родителите, децата и внуците. 

Третата фигурка е на Буда, усмихнат и както обикновено с огромно 
шкембе. Божеството е в добро настроение и е желателно да го погалиш по 
корема – символ на благоденствието. 

За съжаление, както всичко друго, така и нефритът може да се 
окаже... фалшив. Госпожицата ни дава нагледен урок как да го познаем. 
Вземаме бижу с нефрит и го насочваме към светлината. Трябва да виждаме 
малки и едва забележими за непосветените облачета. Има ли ги – всичко е 
наред. Сега да вземем твърд предмет и да почукаме върху нефрита. Ако 
звукът е ясен, ок. А колкото е по-ясен, толкова качеството на скъпоценния 
камък е по-добро. 

След презентацията влизаме в шоу рума и се потапяме в света на една 
прекрасна бижутерия. В Китай ще видим по-късно и други демонстрации: 
на чай, на порцелан, на коприна. Показват ти кое как се прави и след това 
влизаш в огромни салони, където изкушенията за джоба на туриста са 
безброй. 

 
Нефритът, макар и много красив, може да се окаже... фалшив.  

Как да го познаем? 
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ИЗКУСТВОТО ДА ПИЕШ ЧАЙ 
Преди да отпътуваме за вътрешността на страната, в Пекин ще имаме 

удоволствието да се запознаем и с още една важна част от китайската 
култура – пиенето на чай. Това е стара традиция, която датира още по 
времето на династията Шан (1600 – 1046 година пр. Хр.). Смята се, че 
чаеното растение се е появило най-напред в китайските провинции Юнан и 
Съчуан. През вековете, особено при династиите Цин и Тан, пиенето на чай 
добива широка популярност.Още тогава хората са разбрали, че чаят, освен 
като напитка за удоволствие, има и редица лечебни свойства. През XVII век 
Китай вече започва активно да изнася вълшебните чаени листенца в 
Европа – за Холандия, Англия. Днес тази страна е най-големият 
производител на чай в света, изпреварвайки държави като Индия, Шри 
Ланка, Виетнам и др. 

В Китай чай се пие по всяко време и това е станало вече неотменна 
част от националната култура. Чаената церемония също. Поднасянето на 
тази тонизираща напитка в много случаи се подчинява на съответни 
правила: не само колко време продължава запарката, но и каква вода се 
подбира, какво е качеството на порцелана, от който са изработени чайникът 
и чашите, какви спомагателни уреди се използват за наливане на чая и 
почистване на съдовете, какъв е ритуалът за поднасяне на чая у дома или в 
делова среда. Пиенето на чай е и израз на отношение към госта, към 
събеседника, към близките. 

По време на цялото ни пътуване в Китай всеки ден – на обяд и на 
вечеря в ресторантите, ни поднасяха чайник с освежаващата напитка. С 
различен цвят и вкус в зависимост от региона, в който пребиваваме. 

В чайната в Пекин сме около дълга маса, в средата на която са 
подредени всички атрибути за чаена дегустация. Девойката, която води 
презентацията, ни показва основните разновидности на китайския чай: 
светъл, жълт, зелен, улон, черен и пу-ер. Най-важното е да се намери 
точната пропорция на сухия чай, температурата на водата, с която се залива, 
и времето, през което протича запарката на чая. За всеки отделен вид тази 
формула е различна. Например зеленият чай, който е сред най-
разпространените не само в страната, но и в чужбина, температурата на 
водата трябва да е не по-малко от 75-80 градуса, продължителността на 
запарването максимум 1-2 минути, а допълнителните запарки до 4-6 пъти. 
Докато у нас и в Европа е обичайно чаените листенца най-напред да 
попаднат в чайника и след това да се залеят с горещата вода, в Китай е 
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точно обратното. Чаят се пие в малки порцеланови чашки. Когато малко по-
късно ни поканиха в шоу рума, бяхме впечатлени от красотата и 
многообразието на порцелановите чаени сервизи. Китайският порцелан, 
който датира още от VII век по времето на династията Тан, се радва на 
световно признание! 

 

 
В една пекинска чайна ни демонстират как се приготвя  

и поднася китайският чай 
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Преди да започнем чаената дегустация, девойката ни накара да... 

потъркаме дланите си. Влияело добре на кръвообращението, а оттам и как 
ще възприемаме поднесения чай! После започнахме да опитваме 
отделните видове. За начало – зеления чай. Най-вкусен е есенният и е 
добре да се пие свеж. Следва улон, наричан Черният дракон. Нещо средно 
между зелен и черен чай. Полезен за сърцето и кръвоносните съдове. Има 
добавка от женшен. Наричат го „императорския” чай. Може да се пие с 
лимон, мед или мляко. По-нататък: Ли чи – червен чай, с участие на годжи 
бери и червена роза плюс разни плодове. Полезен за кожата на лицето. 
Сладък на вкус. Казват, че това е „чаят на императрицата”. Млечен чай – 
приема се за зелен, расте по високите планини, полезен за паметта и чисти 
съдовете. С аромат на млечен крем. Стигаме до пу-ер: черен чай, подходящ 
за отслабване и против лошия холестерол. Расте на високо старо чаено 
дърво, което можело да изкара и до 1000 години. Среща се основно в 
провинция Юнан и го сравняват с отлежало вино. Поднасят ни и жасминов 
чай, пресен, със свеж вкус, полезен за черния дроб, бъбреците и очите. 
Събират го 4 пъти в годината, но есенният е най-добър. Опитваме и плодов 
чай, черничен поради наличието на черница сред съставките от много 
плодове. Има вкус на ... компот и е подходящ за деца. 

Накрая завършваме с обичайните покупки. В тази чайна предлагат 
продукцията си в опаковки с много приятен дизайн и подходящи за 
транспортиране. Чудесен подарък за близки и приятели от далечен Китай. 
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МАНАСТИРЪТ ШАОЛИН 
През 1980 година на световните киноекрани се появява филм, който 

разкрива съвършено непозната дотогава страна от живота на монасите в 
един от китайските будистки храмове. Тази продукция носи заглавието 
„Манастирът Шаолин”, посветена е на едноименната обител, разположена 
недалеч от старата китайска столица Лоян, и предизвиква истински фурор 
сред зрителите в много страни. Оттогава Шаолин се радва на изключителна 
популярност не само като Божи храм, а и най-вече с бойните изкуства, които 
неговите възпитаници практикуват от векове. 

 

  
Бойните изкуства донесоха славата на манастира Шаолин 

 
Вечерта, преди посещениетона манастира, отседнахме в Джънджоу, 

град с 10-милионно население, на брега на Хуанхъ – Жълтата река. Това е 
една от най-големите речни артерии в Китай, която носи такова количество 
льос, което би покрило Земята... 27 пъти! От отлагането на льоса се 
образува изключително плодородна почва, а заради жълтия му цвят Хуанхъ 
носи и това име – Жълтата река. До Джънджоу пътувахме за първи път с 
китайските железници. Във вагона на екран постоянно излизаше надпис за 
развитата от влака скорост, която не падаше под 300-306 км/час. Отдавна не 
бях пътувал във влак толкова комфортно, като в самолет! Когато 
пристигнахме в Джънджоу, валеше дъжд, температурата беше спаднала 
доста – миришеше едва ли не на зима.Трябваше да забравим слънчевите 
дни в Пекин. 

При падналия вече мрак и сутрешната мъгла, примесена със ситен 
дъжд, нямаше как да добием по-пълна представа за Джънджоу. Но все пак 
картината, която се откриваше през прозореца на автобуса, направо ни 
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шокира. Сякаш сме попаднали в... Лас Вегас, нямаше ги само рекламите на 
казина и бинго зали. Стъклени небостъргачи, лъскави хотели, отлична 
инфраструктура – всичко това се е появило през последните двайсетина 
години. Дори автобуса, с който ни посрещнаха китайците в Джънджоу, беше 
с луксозни кожени седалки, бели подглавници и махагонови подлакътници! 
Като за важни гости! Да не говорим пък за жп гарата – няма да я различиш 
от престижно международно летище! 

На другия ден рано сутринта се отправихме към манастира – намира 
се на около 120 км от Джънджоу. По път ни спря полиция – да провери дали 
всички в автобуса сме си поставили предпазните колани към седалките. В 
Китай това се съблюдава строго и при нарушение от пътниците го отнася 
шофьорът. 

 

 
Паметникът на монаха Бодхидхарма 

 
Шаолин е действащ мъжки манастир. Тук служат около 60 монаси, 

живеещи в среда на дълголетници – много от тях достигат до 90-годишна 
възраст и отгоре. Вероятно една от причините за такава достолепна възраст 
е и чистата природа на свещената планина Суншан, сред която е 
разположен манастирът. Дори името му означава „млада гора”. Манастирът 
е построен с императорски указ през 495 година под влиянието на 
индийския монах Батуо, който става и негов пръв игумен. С неговото име е 
свързано и пренасянето на будизма в Китай от Индия. Трийсетина години 
по-късно тук се установява друг индийски монах – Бодхидхарма, известен с 
китайското име Да Мо. Той не само налага медитацията и дзен будизма 
като религия в храма, но и поставя началото на бойните изкуства, донесли 
на манастира голяма слава и до днес. 
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Бодхидхарма държал изключително много на медитацията, 
приемайки съзерцанието като път към просветлението, и това било едно от 
главните занимания на послушниците и монасите в манастира. Монахът 
обаче забелязал, че от всекидневното стоене в една и съща поза с поглед, 
вперен в точка на стената, монасите се изтощават и телата им губят своята 
сила. Тогава започнал да прилага различни упражнения, които постепенно 
прерастнали в характерните за Шаолин стилове на бойни изкуства. 

За Бодхидхарма се носят различни легенди, една от които е свързана 
с ... китайския чай. Веднъж, обучавайки монасите, се похвалил, че може да 
медитира без да помръдне от мястото си цели... 9 години! На втората нощ 
обаче заспал и когато на следващата сутрин се събудил, потънал от срам. 
Тогава решил да се самонакаже и откъснал клепачите на очите си, след 
което яростно ги стъпкал, така че никога повече да не заспива. Но съдбата 
мислела друго – от клепачите порастнало... чаено дърво. Пред входа на 
манастира се издига негов паметник. 

Манастирът е изграден стъпаловидно на няколко нива, с павилиони, 
които представят различни сюжети, свързани с дзен будизма. Един от най-
интересните представя Буда в миналото, днес и в бъдеще. Това отразява 
един от основните постулати във философията на дзен будизма – тя 
разглежда човека като съвкупност от минало, настояще и бъдеще. 
Независимо дали човекът е богат или беден, красив или грозен, здрав или 
болен, той се подчинява на тези три състояния. И между тях трябва да има 
баланс и хармония. 

В Шаолин за първи път виждах толкова много дървета от вида гинко 
билоба. Отново срещнахме Пису – синът на Дракона, който всичко поглъща 
и нищо не връща. 

 

 
Казанът, над който монахът-готвач е висял с главата надолу докато 

приготвя манджата 
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Показаха ни и един огромен съд за приготвяне на храна (само постна!) 
на около 500 години, нещо като сродния по вид казан в Магерницата на 
Рилския манастир. Само че любопитното тук не е някоя голяма, в човешки 
ръст, лъжица за бъркане на храната, пак като в нашия манастир, а начинът, 
по който монасите са правели това: вързани на дърво с... главата надолу, за 
тренировка по бойни изкуства! 

Монасите в Шаолин дължат дълголетието си и на всекидневните 
упражнения за укрепване на тялото, дишането и съзнанието, и на умението 
им да лекуват. Тук те правят от билки, листа и корени на дърветата по 
специални, техни рецепти, лекарства за различни заболявания. Т.нар. 
шаолинска медицина е известна в целия Китай. Особено ефикасни са 
методите им за лечение на ставни заболявания – предлагат например 
спрей, от който болките в опорно-двигателния апарат изчезват. Лекарството 
е проверено от колеги, посетили преди това Китай, и цялата ни група се 
снабди с него. 

Но да се върнем на бойните изкуства. Техниките, които индийският 
монах въвежда в манастира, се основават на традиции в Китай от преди 
4000 години. Още тогава войските са се обучавали за самозащита, водене 
на ръкопашен бой и боравене с различни оръжия. Така с течение на 
времето се формират стилове с названия ушу , кунг фу. Това са термини, 
които обозначават китайските бойни изкуства. Чи гун пък са медиативни 
упражнения за усилване на вътрешната енергия, които неизменно 
присъстват в обучението. 

  
Шоуто „Духът на Шаолин” 

 
Когато гледах представлението „Духът на Шаолин”–шоу за 

демонстрация на бойните изкуства, което е най-атрактивната за туристите 
част при посещението им в манастира, виждах как участниците се 
концентрират, как контролират дишането, енергията и движенията си, за да 
бъде изпълнението им безупречно. 



 

 616

Бойните умения на монасите в Шаолин са били използвани още 
преди 13 столетия при потушаването на размириците по времето на 
династията Тан. Тогава бил направен опит за преврат и сваляне от власт на 
тогавашния император Ли Шъмин. Намесата на шаолинските бойци спасила 
живота на императора, който впоследствие присъдил на храмовия 
комплекс званието „Първи манастир в Поднебесната империя”! Това е и 
сюжетът на филма „Манастирът Шаолин”, донесъл му световна 
популярност. 

 

  
Детето-каучук 

 
В спектакъла „Духът на Шаолин”взеха участие преди всичко ученици 

от близкото до манастира училище по шаолински бойни изкуства. Уменията 
им са невероятни – независимо дали ползват или не бойни оръжия от рода 
на ножове, мечове, саби, секири, копия или прътове от бамбук. Едно от 
децата до такава степен връзваше „на фльонга” тялото си- имах чувството, 
че е от каучук! 

 

  
Оръжейната към манастира 
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Туристите могат да разгледат и оръжейната към манастира, където са 
изложени всякакъв вид бойни оръжия, използвани от монасите – бойци 
през вековете. Който желае, срещу допълнително заплащане, можа и да 
постреля с лък. 

 

 
Тук може и да се постреля с лък 

 
Децата постъпват в училището още от 3-годишна възраст и може да 

продължат обучението си толкова време, за колкото родителите им 
плащат.Повечето изпълнители от шоуто бяха на около 15-годишна възраст. 
Освен бойните изкуства, те изучават и общообразователни предмети, като 
математика например. Тук се записват деца от цялата страна, но е 
възможно да се обучават и желаещи от чужбина.След завършване на 
училището много малка част остават да служат като монаси в манастира. 
Повечето стават охранители, учители по кунг фу, каскадьори в 
кинопродукции и пр. В момента в това училище се обучават 7000 
възпитаници. 

Пред входа на манастира има много магазинчета за сувенири. Най-
интересна сред тях е гривната с дървени топчета,като броеница, която 
монасите използват, когато трябва да преодоляват някакви трудности или 
важни задачи. Съгласно принципите на дзен будизма топчетата трябва да са 
максимум 9 на брой или съвкупно да достигат свещеното числото 9. Най-
голямата броеница, която монаси носят като гердан, наброява 108 топчета, 
което събрано също прави числото 9! И ако още се поровим във 
философията на монашеското ежедневие, ще видим, че всички ходят с 
бръснати глави. Те смятат косата за излишна суета, от която човек трябва да 
се освободи...  
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Гората на кулите 

 
Само на 300 метра от манастира се намира „Гората на кулите” – 

своеобразна гробница на монаси от манастира Шаолин, живели по време 
на династиите Тан, Вудун, Сун, Юан, Мин и Цин. Това са 248 надгробни 
паметници – кули, образец на старинното изкуство в строителството на 
китайските храмове. От 1996 година са под закрилата на държавата и са част 
от световното културно-историческо наследство на Китай в планината 
Суншан. 

 

 
Много хора идват да се помолят в манастира 
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Освен будизма, сред най-разпространените вероизповедания в Китай 
са даоизмът и конфуцианството, които имат много общи черти, поставяйки 
на първо място връзката между природата и човека. Следва християнството, 
а напоследък нараства и броят на китайците – мюсюлмани. 

 
Скалните пещери Лонмън 

  

 
Високата 17 метра скална статуя на Буда 
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На връщане от манастира, в района на Лоян – град със 7 милиона 
население и 13 императорски династии, разположен на брега на реката Ло, 
попадаме на уникално и мистично място – пещерите Лонмън (Драконова 
врата). Те удивително наподобяват някои от скалните светилища на траките 
у нас, в Хасковско например: Орлови скали при с.Сърница, Калето на 
гургулиците при с.Ангел войвода или скалните гробници в древния град 
Мира в Югозападна Турция. Всъщност става дума за скални ниши и плитки 
пещери, издълбани от човешка ръка в продължение на столетия. Но това не 
са гробници. Началото е през 494 година по времето на династията Уей и 
оттогава от варовиковите скали по протежение на реката И, на не повече от 
километър, са се появили 2300 ниши и хиляди статуи, скулптури и всякакви 
други божествени символи, свързани с будизма. Най-малките статуи не 
надхвърлят... 1 см, но най-внушителната е на Буда, изваяна в скалите на 
височина 17 метра! Всеки ден тук е пълно с туристи и поклонници, които се 
снимат на фона на огромното скално божество. За съжаление почти 90% от 
тези символи на вярата не са могли да оцелеят през вековете – били 
повредени или направо унищожени по време на многобройните войни и 
преследванията на будисти в тази част на Китай. 

В околностите на Лонмън китайците добивали особен вид нефрит, 
наречен peony (божур). Представлява букет от естествено „изрисувани” на 
черен или синьозелен фон бели цветове, наподобяващи божури. 
Предприемчиви люде са превърнали тази природна ценност в красиви и 
доходоносни бижута и украшения, които се предлагат в няколко от 
магазините за сувенири край скалните пещери. 

 

  
                     Нефритът реоny                         Бижутерия и украшения от peony 
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УРОК ПО КАЛИГРАФИЯ 
От Лоян, където пренощувахме, до Сиян са около 4 часа път с 

високоскоростния влак. 
 

 
Влакът-стрела вдига над 300 км/час 

 

  
С този влак се пътува изключително комфортно 
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Сиан е поредният многомилионен град (8,5 млн) в Китай, столица на 
провинцията Шанси, в самото сърце на страната. Град с богата история и 
динамично настояще. Небостъргачите и високоетажните жилищни блокове 
вече толкова не ни впечатляват. Повече внимание заслужава 
индустриалният облик на града: предприятия на Сименс и Самсунг, 
авторемонтни заводи за коли от САЩ и Япония, фабрики за производство на 
пиво, сокове, лекарства, текстил, военна промишленост... Строителството е 
огромно, но в никакъв случай не става дума за бетонова джунгла. Срещаме 
и нови сгради, съчетаващи в архитектурата си съвременния с традиционния 
китайски стил. Покрай широките улици са засадени дървета: кипариси, 
нарове и др., които отчетливо показват желанието на местните власти да 
има повече зеленина в града. От 2009 година е започнало да се строи 
метро, две години по-късно градът вече разполага и с летище. Хотелът ни е 
в центъра, на главна улица, в която виждаме маркови бутици на Prada, Louis 
Vuitton, Chopard, Omega и др. 

 

 
Калиграфията е едно от най-древните изкуства в Китай,  

пренесено и в наши дни 
 
Днес ще отделим време на едно старо китайско изкуство – 

калиграфията. Китайската писменост е една от най-древните в света. Тя 
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съществува повече от 5000 години. От общо 60 000 писмени знака, за 
нормална употреба на официалния китайски език е достатъчно познаването 
на обем от 3000 до 5000 знака. За неграмотен се смята човек, който си 
служи с не повече от 500 знака. Китайската писменост няма азбука и 
знаковата писменост, означаваща думи и понятия, е най-доброто средство 
за комуникация в такава голяма страна. Това особено важи при 
обстоятелството, че диалектите в различните нацинални малцинства са 
толкова много и толкова различни, че разбирането между тях е 
невъзможно. Затова единната писменост е един от най-важните фактори за 
политическото и културно обединение на Китай. 

Калиграфията е онова изкуство, което пресъздава красотата на 
писмените знаци. Колкото по-красиво е изписан един текст, толкова 
естетическото му въздействие е по-голямо. В древността калиграфските 
умения са били критерий за образованост, както и при подбора на 
чиновниците за императорския двор. Днес това изкуство продължава да 
намира приложение, включително и като част от обучението в китайските 
училища. 

Намираме се в сианския Музей за традиционно изкуство Тангбо. 
Разположили сме се край дълга маса, като пред всеки от нас има бели 
листа, четка и мастило, с които ще вземем първия си урок по китайска 
калиграфия. Дамата, която ще ни преподава, е подготвила табло с няколко 
празни листа, на които ще покаже как се изписват някои основополагащи 
детайли, за да се получи йероглиф. Преди да топнем четката в мастилото, 
трябва да се научим как да я държим, как да контролираме движението на 
китката и лакътя, как да изписваме чертите без да ги прекъсваме и как да 
„мацнем” онази част от йероглифа, която в единия й край е силно изтънена, 
а в другия удебелена и на всичко отгоре някак „завъртяна”. Майсторите 
калиграфи умеят да се концентрират, да дадат на ума си воля и 
въображение, за да се получи онази магия, която означава много повече от 
едни красиво изписани и хармонично подредени йероглифи. Извинявам се 
за може би твърде опростеното описание как да изпишем йероглиф по 
китайски, но за несвикналата ръка подобно упражнение не би донесло 
очаквания успех още от първия опит. Разбира се, едни се справят по-добре, 
други не, но урокът върви, атракцията също, защото накрая всеки си взима 
за спомен калиграфски изписания лист. А от текста разбираме, че всички 
сме написали „Завинаги любов”! 
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ТЕРАКОТЕНАТА АРМИЯ 
Сиан се нарежда сред най-древните градове в Китай, с история от над 

3100 години! Бил е столица на 13 китайски династии и 73-ма императори. 
Запазил е куп културно-исторически ценности, затова е и един от най-
посещаваните от туристи градове в Китай. 

 

 
Сиан е един от най-старите градове в Китай. На този макет в местния музей 

градът е от VII век с население 1,5 милиона души! 

 
Крепостната стена на Сиан е най-дългата градска стена в света 
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В Градския музей в Сиан може да се види голям макет на града от VII 
век – времето на династията Хан. Тогава населението му е наброявало 1,5 
милиона жители! Ясно личат крепостните стени, строени през 194 година 
пр. Хр., които по онова време са се простирали на територия 30 х 30 кв.км, 
заграждайки площ от 900 кв. км! От тях днес са останали около 12 кв. км. 
Казват, че това е най-старата и най-дълга градска крепостна стена в света! 
По протежението на стената са запазени 6000 бойници, а на всеки 120 
метра има наблюдателна кула. Подобно на Великата китайска стена и по 
сианската е възможно да се разходиш, да покараш колело – тук предлагат 
велосипеди под наем, ежегодно се провежда маратон. В далечни времена 
тази стена, обградена и с воден ров, е имала изключително важно значение 
за безопасността на града. За да се проникне в него, е трябвало да се 
премине през четири порти, символизиращи четирите посоки на света. От 
външната страна на стената, пред всяка от тези четири порти, били 
изградени четири различни по размер затворени правоъгълни дворове, 
които служели за капан на потенциалните нашественици. Когато попаднели 
в тях, били обречени на явна смърт – обстрелвали ги от всички страни. Нещо 
подобно, но под формата на вътрешни дворове, наблюдавахме по-късно на 
крепостната стена край Великия воден канал в Суджоу. 

 

И тук небостъргачите  
определят новия  

облик на града 

 
Но и традицията се намесва 

сполучливо в стила на градската 
архитектура 

 
Старият Сиан е разполагал и с великолепен дворец, построен при 

династията Цин, който също може да се види на макета, но по времето на 
Мин е разрушен. В централната част на Сиан се намират и някои от 
основните исторически забележителности: Голямата джамия в 
мюсюлманския квартал, строена при династията Тан, както и двете кули: 
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Кулата с камбаната и Кулата с барабана. Първата бие сутрин, подканяйки 
населението на работа, а втората оповестява края на работния ден. 
Камбаната, която е излята още през VIII век и тежи 6500 килограма, е 
монтирана на сегашния й четириъгълен постамент едва през 1384 година. 

 

 
Голямата пагода на Великата гъска 

 
Градът е известен и с великолепния будистки паметник, 7-етажната 

Голяма пагода на Великата гъска, където се съхраняват ценни будистки 
ръкописи. Това е едно от свещените места за поклонение на будистите в 
Китай. 

 
Копринената фабрика в Сиан 
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По Пътя на коприната се извършвал активен стокообмен –  

ето какво са внасяли търговците на коприна 

 
В шоу рума на фабриката изборът  

на копринени изделия е огромен 
 
Най-сетне, при управлението на династията Хан, в Сиан се открива и 

Пътят на коприната, свърващ Изтока със Запада чак до Рим. По този път 
керваните от камили, натоварени със стока, се движели през планини и 
пустини, разнасяйки из екзотични страни и древни градове голямото 
китайско откритие – коприната, която в далечното минало се котирала по-
скъпо от златото. На връщане керваните носели непознати за китайците 
плодове, зеленчуци и всякакви други скъпоценни товари, чрез които се 
развил с течение на времето активен стокообмен. Днес и в Сиан, и в 
Шанхай, а и на други места съществува мрежа от фабрики за коприна и 
копринени изделия с много добро качество. 
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Прочутата Теракотена армия 

 
Но безспорният лидер в историческото наследство на Сиан е 

гробницата с Теракотената армия. Някои я наричат Осмото чудо на света и 
имат пълното основание за това, защото глинената войска от Сиан е може 
би едно от най-великите археологически открития на XX век! 
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Мястото, където селянинът е копал за кладенец 

 
И подобно на историята с нашето Панагюрско златно съкровище, и тук 

случайността отваря вратата на късмета за китайските археолози. През 1974 
година местен селянин, докато копаел кладенец за вода, попаднал на 
първите фигури от Теракотената армия. Оттук нататък, под вещото 
ръководството на дошлите от столицата специалисти, находките нарастнали 
лавинообразно. И днес пред очите на хилядите посетители, дошли от целия 
свят да видят чудото, в стройни редици, готова за поход, е строена армия от 
6000 глинени воини. 

Гробницата, която днес е под закрилата на ЮНЕСКО, е изградена по 
заповед на китайския император Цин Шихуан, строителят на Великата 
китайска стена, преди 2063 години. Може би още приживе е бил обсебен от 
манията за безсмъртие, за да вземе решението такава многочислена 
гвардия да го охранява и в отвъдния свят. Досега са разкрити три подземни 
гробници, които в продължение на векове са били покрити под земните 
пластове с нещо като дървен покрив. В първата, освен спомената бройка 
военни, са открити и значително количество глинени коне. Всички те са 
подредени в 38 колони, на близо 5 метра дълбочина. Поразително е, че 
всеки от теракотените воини има собствено изражение на лицето, носел е 
истинско оръжие. Всяка от намерените фигури е в естествен човешки ръст – 
между 160 и 185 см, като генералите се отличават с по-голямо тегло. Явно са 
„похапвали” подобно на оригиналите си повечко, затова някои от 
керамичните им копия достигат и до 300 кг. 
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В импровизирания „лазарет” 

 
Във втория изкоп са разкрити още около 1500 войнишки фигури, но 

голяма част от тях са в насипно състояние и в момента специалистите 
всекидневно сглобяват отново телата им. Част от експозицията е буквално в 
нещо като „лазарет”. 

 

 
Колесницата с чадъра 

 
Колесницата с императрицата 

 
От третия изкоп са излезли две прекрасни теракотени колесници с по 

четири коня. В едната някакъв генерал е седнал на капрата, а в купето зад 
него се е настанила императрицата. Във втората виждаме само друг 
генерал, който държи юздите на конете под разтворен чадър. Двете 
колесници са изложени в отделна палата, докато находките от първите два 
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изкопа са на терен под покрив с форма на полукръг, с размери 350 м 
дължина, 345 м широчина и 76 м височина. На специални остъклени 
витрини са изнесени фигури на воини от различен ранг, за да могат 
посетителите да видят отблизо как са изглеждали с униформите си те в 
действителност. Това са фигури на пехотинец, на стрелец, на конник заедно 
с коня му, на военачалници от средно и по-високо ниво. 

Според легендата, нито един от майсторите, които са ваяли 
фигурите – а това са били хиляди хора, не е останал жив. Всички били убити, 
за да се запази тайната за Теракотената армия. Екскурзоводката ни в Сиан, 
нарекла се за наше улеснение с руското име Инна, споменава, че под 
земята съществува и още една гробница, четвърта поред, която засега само 
е заснета, но разкопки все още не се предприемат по различни 
„съображения”. Мълвата за погребаните несметни богатства на императора 
рано или късно ще провокира нови опити да се проникне в неизследваните 
части на призрачната гробница и да се стигне до отговор на дълголетната 
загадка. 

Около гробницата на Цин Шихуан има и няколко могили, за които се 
смята, че са мавзолеи на хора от свитата на императора. 

В Сиан има керамична фабрика, в която се изработват копия на 
войниците от Теракотената армия за сувенири. Приготвят се от местна глина 
в тухлен калъп, която се изпича и след това фигурите се боядисват в 
различни цветове. 

 

 
Фигура на воин от Теракотената армия 
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КИТАЙСКАТА КУХНЯ 
Тази тема няма как да я пропусна. Тя беше нашата голяма грижа 

преди да тръгнем за Поднебесната империя, защото китайската кухня в 
Китай няма нищо общо с китайската кухня у нас или в която и да е 
европейска страна. 

 

 
Така изглежда една маса с китайски специалитети 

 
„Улицата на културата” в Сиан 
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Това тесто се „меси” с...дървен чук 

 
Тук се приготвят  

варени овнешки крака 

Чорби с месо, без свинско –  
това е мюсюлмански квартал,  

но екскурзоводката  
не ни съветва да ги опитваме 

 
Панирани  
калмари 

 
Има нещо такова и го забелязахме на мюсюлманската улица в 

центъра на Сиан, която кой знае защо я наричат „улица на културата”. Като 
изключим няколкото старинни сгради, вниманието на посещаващите тази 
улица изцяло е погълнато от сергиите, на които се предлага автентична 
улична китайска кулинария: варени овнешки крачета, панирани калмари, 
чорби с всякакви мръвки без свинско, шишчета на скара, спагети с формата 
на дълги плитки, тестени лакомства, като двама готвачи „месят” тестото, 
налагайки го с големи дървени чукове... 

Атракция са тези врящи казани и димящите скари с овнешки шишове, 
спор няма, но екскурзоводката ни препоръча само да гледаме и снимаме, 
не и да опитваме от тях. Бях подготвен за такова нещо още в София, когато 
прочетох в един пътеводител какво предлага един пекински ресторант: 
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варена овнешка карантия и шишчета от пържени щурци! Но, слава Богу, 
там, където ни водеха да хапваме на обяд и вечеря, с ръка на сърце ще 
призная, че останахме изключително доволни. 

Китайската кухня се смята за една от най-богатите и разнообразни 
кухни в света. Обикновено тя съдържа две съставки: въглехидратен 
компонент (ориз,фиде или кръглите хлебчета манту, приготвени на пара), 
който се приема за... основно ястие, и „придружаващи” ястия от зеленчуци, 
месо, риба, гъби и др.  

 

 
Този готвач приготвя най-известния китайски специалитет –  

патица по пекински 

 
Спагети по китайски 
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 С две думи – точно обратното на кулинарната практика у нас, в 
Европа, където именно месото и рибата са основното белтъчно ястие, 
другото е гарнитура. И в Пекин, и в Шанхай, и в другите градове за 
„основно” ни предлагаха ориз. По добива на ориз китайците нямат 
съперник в света. Селското им стопанство, в което е заета повече от 
половината население на страната, осигурява изобилие от зърнени култури, 
зеленчуци, цитрусови плодове, риба и месо, но не и млечни продукти. 
Отглеждането на едър рогат добитък, особено на млекодайни породи, е в 
значителен дефицит и трябваше с неудоволствие да отбележим, че на 
закуска в хотелите липсваше сирене, предлагаше се и нещо като кисело 
мляко, но далеч от това, което е познато в Европа. Все пак ни погали егото 
интересът на китайците към българското кисело мляко в контакта им с 
нашите сънародници от родопското село Момчиловци. Дали пък някой 
божи ден няма да видим из китайските магазини творението на родния 
булгарикус бациликус, както това вече отдавна се случва в съседната 
Япония? 

Храненето в оригинален китайски ресторант е приятно забавление. 
Седим около кръгла маса, върху която е монтиран също кръгъл подвижен 
стъклен плот, на който любезните домакини редят поне десетина ястия със 
зеленчуци, риба и месо, включително неизменния ориз и супи. Полага ни се 
и бира, която много ни хареса, особено Singtao. В болшинството от ястията 
храната е приготвена на хапки, готови да ги... ”боцнеш” с вилицата или да ги 
„щипнеш” с бамбуковите пръчици. Смята се за нелюбезно гостите сами да 
режат храната си. В ресторантите винаги имахме на разположение и двата 
прибора плюс порцеланова лъжичка за супите, но никога нож – 
присъствието му на масата се е възприемало като агресия и проява на лош 
вкус. Само рибата се поднася цяла. Вкусихме на- пример риба на пара – 
беше превъзходна! 

И така, в сладки приказки си въртим стъкления плот, опитваме от това 
или онова. По традиция супата обикновено остава за накрая, а в началото се 
започва с чай. Чиниите, в които си сервираме от храната, са много малки, 
такива, каквито у нас подлагаме под чашата за чай. Но не прави 
впечатление – слагаш по малко от едно, после от друго и така забавно 
минава обядът или вечерята. Още по-добре, ако ги полеем с чаша вино. 
Разбира се, на който не му изнася местната кухня, може да потърси услугите 
на ресторантите от международните вериги за хранене, в заведенията от 
западен модел, каквито има навсякъде в Китай, или в супермаркетите, 
макар че там може да попаднете и на... сладък салам. Въпрос на избор. 
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ЗА КИТАЙЦИТЕ В КИТАЙ 
В Пекин, на площада Тянанмън и в Забранения град, за първи път 

видях толкова много китайци на едно място. Сега гонят милиард и 
четиристотин милиона, но какво ли щеше да стане, ако властта не беше 
спряла темпото на раждаемост със закон за максимум едно дете в 
семейството! 

 

 
Не зная дали тази майка има втора рожба, но еднодетният модел в Китай 

предотврати нарастване на населението в страната с цели 400 милиона души 
 
Тази политика е въведена още през 1979 година. За поощряване на 

„еднодетството” и до днес са валидни редица привилегии при получаването 
на медицинска помощ, образование, при предоставянето на жилище и 
място в детската градина, разни данъчни облекчения. Абортът в Китай е 
разрешен и дори за тази цел тук идват и много жени от чужбина, особено от 
страни, където църквата по отношение забраната на аборта е 
безкомпромисна. Изчислено е, че благодарение на тези мерки са били 
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предотвратени... 400 милиона раждания, които щяха да увеличат 
населението на Китай до 1,7 милиарда! Едва отскоро има пробив в 
еднодетния модел с допускането на второ раждане поради явните 
признаци за застаряване на населението. Но държавата в тези случаи не 
отпуска нито юан! Да не говорим пък за отпуска по майчинство – на 
китайките това е разрешено само в рамките на... 3 месеца! Иначе си губиш 
работата, а опашката за нея от други кандидати е достатъчно дълга. 
Екскурзоводката ни Инна, която има малко момиченце, споделя, че в Китай 
мрежата от детски градини е добре развита, таксите, които се плащат са 
приемливи – между 300-400 юана на месец или малко над 50 евро. 

По стара традиция, както и в други азиатски страни, за едно китайско 
семейство е важно да се роди син, защото той ще се грижи впоследствие за 
родителите си – дъщерята отива в семейството на съпруга си и обгрижва 
неговите старци. Казват, че има много места, където на момчетата у дома се 
дава по-добрата храна. Кривите крака на някои момичета са резултат от 
преболедуван рахит именно от недохранване! В момента в Китай има 
значителен превес на момчетата и демографите са силно притеснени, че 
може да се стигне до сериозен срив в баланса между половете. По тази 
причина властите забраняват на неомъжени момичета да пътуват в 
чужбина – заминат ли, на 100% ще останат там. Сватбите и днес се диктуват 
от родителите, а познатото и вече доста разширено у нас съжителство на 
семейни начала, без брак, в Китай е абсурд. 

 

 
Тези дами изглеждат в добро настроение,  
живеят в проспериращ град като Суджоу 
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Основната част от населението са китайци – 92%, които наричат себе 
си хан. В Китай обаче живеят и още 55 официално признати националности. 
Много от тях са представени с обичаи и традиционно облекло в Шанхайския 
исторически музей. Носиите им са много красиви, направо уникални. 
Политика на правителството е обаче активно да смесва населението в 
районите с малцинства, заселвайки китайците хан. В цялата история на 
Китай управляващите и въпросните хан са смятали тези малцинства за 
изостанали в обществено, икономическо и културно отношение. Държавата 
им е забранявала техните обичаи, език и религия. И това е водело до 
постоянни размирици и етнически конфликти. Примери с непокорните 
уйгури или пък вълненията в Тибет са добре известни. Отчитайки това и 
може би горчивия опит на страните от Северна Африка след „Арабската 
пролет”, властите очевидно си дават сметка колко е важно в страната да 
цари спокойствие и за нас не беше чудно, че социалните мрежи, например, 
които станаха катализатор на протестите в Африка и Близкия Изток, тук са 
покрити с пълна мъгла. Не можахме да влезем нито във Фейсбук, нито в 
Туитър, нито да се поровим в Гугъл мап. В това отношение китайците 
изглеждат капсулирани, въпреки огромните им постижения в областта на 
телекомуникациите. Добиваш усещането, че колкото по-малко те имат 
представа какво се случва оттатък границите им, толкова по-добре. И в 
програмите на местната телевизия може да се почувства това. 

Иначе държавата е създала стройна социална система. Оказа се,че в 
Китай няма различни категории труд, от които да зависи пенсионирането 
като у нас. Всички се пенсионират на общо основание – жените на 55 
години, мъжете на 60. Пенсиите им, за разлика от тези на българите, са 
много по-близо до работната им заплата. Естествено едни взимат повече, 
други по-малко. С повечето пари за пенсии са предимно висшите 
чиновници и особено служителите в сферата на военно-промишления 
комплекс. Те са и най-облагодетелствани при взимането на кредити за 
жилища. Има немалка разлика в нивото на заплащане между северната и 
южната част на страната. Югът, където са Шанхай и Хонг Конг, е далеч по-
щедър с оглед на по-силното му икономическо развитие. 

Що се отнася до жилищата, в Китай съществува особен феномен: 
можеш да обитаваш дома си като частен имот не повече от... 70 години. 
Тогава или ще го съборят, ако е остарял, или ще трябва да го плащаш 
отново, и то на по-висока цена. Ако пък не можеш – друг ще се настани в 
него. Кредит се отпуска примерно за 30 години. Плащаш и лихвата през 
първите 15, а ако за останалото време се издължиш в аванс, банката не ти я 
начислява. Държавата отдава земята на земеделските производители да я 
обработват, но те пък не й плащат аренда. Най-големи площи заемат 
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производителите на ориз и зърнени култури. Земята обаче не може да се 
наследява. Едва през последните години на селяните е отпусната 
минимална пенсия. 

 

 
Улична „фризьорка” 

 
През тази година Китай отчита рекорден спад на безработицата. Към 

края на септември тя е достигнала... 3,95% – представете си какво означава 
това на фона на умопомрачителния брой на населението в страната. Нещо 
повече,както съобщава Ройтерс, само за деветте месеца на 2017 година в 
Китай са открити нови над... 10 милиона работни места! Китайците са едни 
от най-критикуващите политиката на т.нар. социални държави в Европа. Те 
смятат, че социалните закони на нашия континент са остарели, че 
проблемите на западното общество се трупат от криворазбраните социални 
придобивки, които водят до мързел и не поощряват трудолюбието. „Ще 
живее добре този, който се труди и не е мързелив, казва Юри, нашият 
екскурзовод в Шанхай. Преди 17 години нямах нищо: нито квартира, нито 
кола, нито семейство. Сега имам всичко това и едно момченце на 5 
годинки. Повиших си образованието, намерих си работа като екскурзовод, 
но развих и частен бизнес – след специализацията ми в Русия установих там 
контакти и търгувам с тази страна. Жена ми работеше в местното В и К, но 
сега остана вкъщи да гледа детето, понеже аз изкарвам достатъчно пари.” 
Според Юри така мислят и действат огромна част от китайците, особено по-
младите от тях. 
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Младите китайци – колко са различни от своите предци 

 
И още нещо: близо 4% от брутния вътрешен продукт на Китай отива за 

образование. През последните 10 години китайците са платили 2000 
милиарда юана, за да имат образовано младо поколение! Дори таксите на 
студентите във висшите учебни заведения са се вдигнали, но никой не 
роптае за това. В Шанхай, например, кайто е първият град в Китай, въвел 
задължително 9-годишно образование, където се намират и едни от най-
престижните китайски университети, 21% от населението е със завършено 
средно училище, а 22% -колеж! На фона на всичко това обаче изглежда 
трудно обяснимо масовото незнаене на чужди езици, особено в 
обслужващата сфера. Дори в хотелите и ресторантите, където пребивават 
туристи. Забравете да питате на английски – езикът на мимиките, жестовете 
и знаците е много по-ефикасен, ако искате да ви разберат! 

И още един съвет: когато пътувате из Китай, носете си лекарствата от 
къщи. Тукашните аптеки не са като в Европа – предлагат разни билки и 
корени, но знае ли човек как ще се отразят на организма му. Китайската 
медицина е велико нещо и го знам от личен опит. За нея може да се напише 
цял трактат. Но ползването й на място без намесата на квалифицирано 
медицинско лице не е препоръчително. 

 
 



 

 641

 
Маската на тигъра и фигурките на 12-те животни,  

дали имената на годините в китайския календар 
 

 
Тази красива девойка свири по време на Китайската Нова година в Пукет 
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Китайците умеят да работят, но и да празнуват. Известно е, че 
традиционните китайски празници се движат по китайския Лунен календар. 
Празникът на фенерите, рожденият ден на богинята на милосърдието, 
китайската задушница и други са по-известните празници без тези от 
светския календар: Националният празник, 1 май, Коледа и пр. Безспорно 
най-популярният традиционен празник си остава Китайската Нова година. С 
Мария сме попадали на нея два пъти, но не в Китай, а в Сингапур и Тайланд. 
Това е най-важният празник в китайския календар, но и много тачен в цяла 
Азия. Обикновено протича в края на януари и е много пищен. Винаги има 
представления с участието на животни, в които китайците вярват, че носят 
късмет – дракони, лъвове, тигри. В музея Тангбо в Сиан ни обясняваха, че на 
Нова година, когато у дома се събира цялото семейство, се поднася като дар 
керамична маска на тигър. По това време китайците се обличат в червени 
дрехи и украсяват дома си със стихове на червена хартия. Червеният цвят 
символизира огъня, който според китайските вярвания прогонва лошия 
късмет. Всяка година носи името на едно от 12 животни. Например 
Годината на дракона, Годината на кучето, Годината на заека, Годината на 
петела, както е през тази, 2017 година. Според легендата, в древността Буда 
поканил всички животни да отпразнуват китайската Нова година, наричана 
Чун Дзие. Само 12 от тях дошли на празника и Буда кръстил по една година 
на всяко от тях, които са го уважили. По време на празника на фенерите, 
когато хората украсяват домовете си с различни по форма и големина 
фенери, се организират фойерверки и шествия начело с дракон, който води 
процесията. Обикновено той е направен от бамбукова конструкция, обвита 
с хартия и коприна. В този импровизиран дракон влизат и до 20 човека, 
които го карат да танцува по улиците. 

В началото на тази година посрещнахме китайската Нова година на 
тайландския остров Пукет. Хотелът ни се беше приготвил фантастично да 
посрещне своите гости, сред тях и куп китайци, които бяха „дебаркирали” на 
брега от няколко круизни кораба. Помня, че тогава на острова се изсипаха 
стотици азиатски туристи. С наши приятели не останахме в хотела за 
празника, отбихме се в ресторант на друго място в Пукет. Но когато след 
два-три часа се прибрахме, цареше тишина, нарушавана само от леката 
приятна музика на млада китайка, която свиреше на някакъв струнен 
инструмент. А наоколо, по масите, няма жива душа. Гостите дошли, хапнали 
набързо и кой откъде е. Няма я бурната веселба през цялата нощ, както сме 
свикнали да празнуваме у нас, в България. Но така е по тези географски 
ширини... 
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ГИГАНТЪТ ШАНХАЙ 
С влака – стрела пристигаме в Шанхай на смрачаване. Навън времето 

продължава да ни притеснява – още от Джънджоу ни е захванал дъжд, но 
поне температурата тук обещава да е по-прилична след тия 10 градуса пред 
последните дни. Нали сме слезли вече на юг и синоптиците предвиждат за 
утре минимум 19 – 20 градуса, което си е друго нещо. 

Посреща ни нов екскурзовод – Юри, както се представя, от който 
разбираме, че в Шанхай само статистически живеят 23 милиона души, а 
всъщност трябва да прибавим още 7. Така или иначе, това е най-големият и 
най-динамичен град в Китай, който вече повече от две столетия тегли 
страната напред и то с висока скорост. 

През XVII – XVIII век Шанхай все още е скромно рибарско селище, но 
стратеугическото му разположение при устието на река Яндзъ му очертава 
много по – бляскаво бъдеще. Преломът настъпва след т.нар. Първа опиумна 
война (за какво друго става дума, ако не за надмощие в търговията с 
наркотици) през първата половина на XIX век. След подписания през 1842 
година Нанкински договор, Шанхай попада в орбитата на пристанищата, 
отворени за търговия със Запада. 

 

  
Френският квартал в Шанхай 



 

 644

Осем страни от Европа и Азия получават териториална права, на 
базата на които в града възникват чуждестранни концесии. Те не само 
развиват активна международна търговия, но и изграждат свои квартали с 
характерната за страните им архитектура. Когато на следващия ден 
обикаляхме из Шанхай, Юри ни отведе в някогашния френски квартал, 
където под покривите на типични за страната на Балзак и Юго постройки са 
се приютили уютни кафенета, ресторанти и галерии. Тези квартали са 
формирали колониалния колорит на Шанхай, чиято епоха най-ярко е била 
изразена през 20-те и 30-те години на миналия век. Ако сега сравняват 
Шанхай с Хонг Конг, по онова време са търсели прилика с Париж. И то с 
блудния Париж, защото Шанхай бил и синоним на разгулен живот, главни 
герои на който били разглезените богаташи, тукашният ъндърграунд и 
всякакви гастролиращи от къде ли не авантюристи. И днес може да се видят 
по улиците на града баровци с лъскави автомобили последен модел. А 
нощният живот няма спиране. 

 

 
Един от клубовете за мъже в Шанхай 

 
В Китай проституцията официално не е разрешена, но, както и в други 

страни, полицията не си дава зор да притеснява жриците на любовта, 
пристигащи главно от Източна Европа. Те получават тримесечни визи и за 
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това време старателно заработват, преди да поемат обратния към родината 
им път. „Клубове за мъже” виждахме не само в Шанхай, но и в по-малките 
градове, които посетихме. 

И понеже отворих дума за автомобилите, автопаркът в града е нов, а и 
условията за каране на скъпи коли облекчават максимално шофьорите: 
естакади, пътни платна на няколко нива, мостове, тунели. И всичко това 
поддържано идеално! 

От стария Шанхай е останало сравнително малко. Старите жилищни 
постройки мъждукат схлупени под силуетите на огромните небостъргачи. И 
метър по метър им отстъпват някогашната си територия. Но и на каква цена 
само. Юри разказва, че собствениците на старите жилища, част от които 
вече са необитаеми, продават по няколко апартамента, преди да ги 
съборят, и поради високата стойност на мястото, където тепърва ще 
израстват нови сгради, за 24 часа може да се окажат милионери! 

Днес Шанхай е най-големият финансови търговски център на Китай 
със световно значение. Градът е разделен на две части от преминаващата 
през него река Хуанпу, която се влива в Яндзъ и оттам – в Източнокитайско 
море. Тази река е дълга 140 км, по нея непрестанно, ден и нощ, се движат 
фериботи, товарни съдове, баржи и туристически корабчета, които правят 
обичайните вечерни разходки из реката на фона на ярко осветените 
небостъргачи, струпани в новата модерна зона Пудонг. За нея казват, че е 
най-голямата строителна площадка в Шанхай. 

 
„Бутилката” и „Отварачката” – лидерите сред небостъргачите в Шанхай 
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Докато се движим с автобуса из града, пред обективите ни изскачат 
един след друг високоетажни гиганти над 200 до момента!), някои със 
странни, причудливи форми. Един от тях е Световният финансов център, 
който удивително прилича на отварачка за бутилки. На 474-тия му метър 
има наблюдателна площадка. До него е небостъргачът без конкуренция 
досега – Бизнес центърът Шанхай тауър, висок 632 метра и с формата на 
бутилка. Ами логично е да са съседи: на бутилката й отива отварачката! 

 

 
Телевизионната кула „Перлата на Изтока” – символ на Шанхай 

 

 
Изглед към Шанхай и реката Хуанпу от телевизионната кула 



 

 647

Най-добър изглед към града се открива от „Перлата на Изтока”. С това 
прозвище е известна в цял свят телевизионната кула на Шанхай. Тя е 
построена за две години – между 1992 и 1994 г. Висока е 410 метра и е един 
от символите на Шанхай. 

 

  
От стъкления под на обсерваторията до земята ни делят 259 метра 

 
На 263-тия метър е наблюдателната площадка, до която се стига с 

асансьор за 48 секунди. Иначе казано, той се движи със 7 метра в секунда! 
На 259-тия метър е обсерваторията, подът на част от която е стъклен и 
туристите се надпреварват да се снимат над „пропастта”. 

Нощувките в Шанхай, особено в центъра, са доста скъпи и затова е 
обичайно туристическите групи да се настаняват в периферната част на 
града. Но ако няма задръстване, оттам до основните туристически обекти се 
стига за 15 минути. Иначе в лъскавите хотели една нощувка може да варира 
от 300 до 500 евро. Юри разказва случка с някакъв руски генерал, който бил 
настанен в един от най-шикарните шанхайски хотели. Господинът, явно 
несвикнал на сух режим, поискал от персонала да си внесе в ресторанта 
бутилка с руска водка. Ок, приели желанието на руснака, но го таксували с 
500 юана само за да му я отворят! 
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Нощен Шанхай 

 

 
Най-фотографираният изглед към модерната зона Пудонг в Шанхай 
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По време на комунистическия режим, в ерата на Мао, Шанхай 
временно излиза от авансцената. „Великият кормчия” имал намерението да 
комунизира и архитектурния стил на града. Днес свидетелства за това време 
са сградите на Шанхайския исторически музей и на местното правителство, 
построени на мегаломанския градски Площад на революцията. Между 
другото една любопитна подробност: тъкмо в Шанхай през 1921 година е 
основана Китайската комунистическа партия. 

 
Пред местното правителство на Площада на революцията 

 
Историческият музей в Шанхай 

 
Бурният растеж на Шанхай се отпушва отново през 90-те години на 

миналото столетие. Но Шанхай не е само средище за бизнес и площадка на 
бетонови великани. Градът пази и свои светини от миналите векове, които 
имат безценно значение за неговата история. Ако посетите Историческия 
музей, ще видите разкошна колекция от национални костюми и битови 
предмети на различните малцинства, старинни мебели от XVII век, 
керамика още от времето на неолита, много красиви старинни риболовни 
лодки и др. 
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Обичайната козметична процедура на Нефритения Буда 

 
Храмът на Нефритения Буда 

 
Храмът на Нефритения Буда ще ви пренесе в света на будизма. Тук, в 

един от няколкото павилиона, се намира нефритената статуя на Буда – 
полегнала, с тегло около тон, с дължина 2 метра. Заварихме я в момента на 
обичайната й сутрешна козметична процедура, за която се грижи 
персоналът на храма. Статуята без съмнение е впечатляваща, но ще 
срещнете подобни не само в тази зала. По-нататък е „Умният Буда”, при 
който студентите се молят за успех на изпитите, „Буда на здравето”, „Буда, 
който вярва в рая”... Храмът е мъжки, има и общежитие, в което живеят и се 
обучават монасите. 

Голяма атракция е и пазарът „Ю Юан”. Тук може да се види старинна 
китайска архитектура на повече от 400 години. Навалицата край отрупаните 
с какво ли не сергии е огромна и пазарлъкът върви с пълна сила. „Ако 
постигнеш 50% намаление е много добре, ако са 60- направо си отличник”, 
коментира Юри. Стоките са основно сувенири, но има и магазини за 
бижутерия и копринени изделия, лавки за храна. На една от тях се трудеха 
турци, които продават сладолед, но повече ни впечатли павилиончето за 
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пелмени със супа от раци, наречена „хиалонгбао”, където и опашката бе 
най-голяма. Взимаш пелмените, пъхаш сламка да изсмучеш супата, после се 
наслаждаваш на тестото и месото от раците. 

 

 

  

 
Из страхотния Океанариум в Шанхай 
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Има и още едно забавление, което бих препоръчал на гостуващите в 
Шанхай – Океанариумът. Експозицията му е направо великолепна – ще 
видите уникални и много непознати видове от морската фауна, представени 
максимално в естествената им среда. Отделете час и повече, гарантирам, че 
ще се забавлявате добре. 

 

 

  
На бляскавата търговска улица в Шанхай „Нанджин роуд” 

 
Едно от предпочитаните места за пешеходна разходка в Шанхай е 

крайбрежната улица, от която се вижда много добре цялата кохорта от 
небостъргачи в Пудонг. От нея започва и пешеходната търговска улица 
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„Нанджин”. Това е „стъргалото” на града, която вечер е много ефектна 
слъскавите рекламни светлини на безбройните модни бутици, магазини на 
престижни фирми, заведения. На всеки пети минути през нея преминават 
атракционни влакчета за любопитните, но по-мързеливи туристи. 
Шикозната „Нанджин” обаче дава измамна представа за нивото на този 
централен район в Шанхай. Страничните на нея тесни улички се провират 
през доста нелицеприятен декор, тук може да попаднете и на съмнителни 
субекти, истински „таланти” да омайват и мамят наивни туристи. 

  
Великият воден канал в Суджоу 

 
На следващия ден си събрахме багажа, защото вечерта беше полетът 

ни за Истанбул и България. Използвахме деня да прескочим до Суджоу, град 
на около 120 км от Шанхай, известен като „Китайската Венеция”. Наш водач 
бе друго момче – с китайско име Джан, който ни заведе в един старинен 
китайски дом с разкошна градина, след което с моторна лодка направихме 
кратък круиз по Великия воден канал. Вече имах повод да отбележа 
дължината му от над 1700 км, която го поставя на първо място в света. 
Широчината му в отделни участъци достига 100 метра, но е плитък – не 
повече от 2 метра. Всеки ден по него плават такива лодки с туристи, а под 
красивите мостове минават и куп странични канали. Затова е и сравнението 
с италианската перла Венеция. 

И накрая един любопитен детайл от пътуването ни в Китай. Оказа се, 
че няколко човека от нашата група са големи фенове на тенис звездата ни 
Григор Димитров. Точно по това време той имаше срещи на корта и в Пекин, 
и в Шанхай, където на турнира China Open трябваше да се изправи срещу 
един от колосите на световния тенис – испанецът Рафаел Надал. Тези наши 
българи намериха време да отидат на двата мача на Гришо и да го 
подкрепят. Дори се бяха облекли с тениски в цветовете на националния ни 
флаг. Специални поздравления! 
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Старинен дом в Суджоу 

 
Прекрасната градина на този дом привлича и много млади художници 
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Мощна българска подкрепа за Григор Димитров 

 

 
Селфи с родната ни тенис звезда 
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ХОНГ КОНГ – АЗИАТСКИЯТ ТИГЪР 
(Октомври 2010 година) 

Когато пристигнахме след близо 9-часов полет от Окланд в Хонг Конг, 
върнахме стрелките на часовниците си с цели 5 часа назад – с 2 в Сидни и 
още 3 в китайския мегаполис. Кацнахме в 18:00 и навън вече пропълзяваше 
мрак. Като природно явление, разбира се, защото в Хонг Конг нощем е като 
ден от ярко светещите лъскави неонови реклами. 

 

 
Заради многото небостъргачи 

 наричат Хонг Конг “Манхатън на Азия” 
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Посрещна ни китайка с трудно запомнящо се име, затова приехме да 
се обръщаме към нея с британския му еквивалент – Кристи. От летището ни 
взе малко автобусче, в което с мъка се побрахме заедно с багажа. Явно 
домакините не са си дали сметка, че габаритите ни са доста по-различни от 
местния size. Хотелът ни обаче се оказа на пъпа на града, един от най-
известните в Хонг Конг, висок 40 етажа с панорамно кафене, от което 
гледката направо е феноменална. Докато се настаним в стаите си, трябваше 
да изтърпим пред рецепцията истинска лудница – непрекъснато си 
заминаваха или пристигаха групи с туристи от всякакви страни по света. 
Утеха ни остана вечерята, която буквално ме шашардиса с изобилието на 
морски дарове и всякакви други продукти от растителен произход, каквито 
обичайно присъстват в местната кухня. 

Хонг Конг е едно от малкото места на планетата, където ценностната 
система, обичаите, културата и философията на Изтока и Запада вървят ръка 
за ръка. Казват, че тук най-естественото е да се видят един до друг будистки 
храм и английски пъб, китайски билков магазин и свръхмодерен шопинг 
център, малък дом в китайски стил и огромен небостъргач. А 
небостъргачите тук са над 400, по брой нямат съперник в света и по тази 
причина често определят Хонг Конг като „Манхатън на Азия”. 

 

 
В Хонг Конг културата и философията на Изтока и Запада  

вървят ръка за ръка 
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Хонг Конг е бивша британска колония, която възниква като такава 
през 1841 година. След краткотрайна окупация от Япония през Втората 
световна война, през 1945 година отново е под властта на Великобритания и 
през следващите десетилетия става притегателно средище за хиляди 
имигранти от вътрешността на Китай, потиснати от тогавашния 
комунистически режим. Известно е, че по времето на т. нар. „културна 
революция” в Китай при управлението на всемогъщия Мао Дзедун, много 
китайски бизнесмени търсят спасение за живота и бизнеса си в Хонг Конг. 
Например цели заводи от Шанхай са се пренесли тук на кораби. От 1 юли 
1997 година Хонг Конг отново принадлежи на Китайската народна 
република. След тази дата градът е обявен за специален административен 
район на Китай с висока степен на самоуправление, без отбраната и 
външната политика. В продължение на 50 години – до 2047-ма, на тази 
територия се гарантира да не се променя социално-икономическата 
система и статуса й на свободно пристанище, отделна митница, 
международен финансов център със собствена валута. Установява се 
принципът „ една държава – две системи”. Паричната единица на Хонг Конг 
е хонгконгският долар (HKD). Висше длъжностно лице се явява главата на 
изпълнителната власт със съвещателен орган Изпълнителният съвет. 
Законодателният орган е Парламентът с 60 депутати. Централната китайска 
власт е делегирана от пълномощен представител. 

 

 
След десетилетия британско господство,  

Хонг Конг е отново в състава на Китай 
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Хонг Конг се състои от 18 административни района. 
Административният център е о-в Хонг Конг (1, 5 милиона жители). Иначе 
като цяло бившата колония е с население над 7 милиона жители, от които 
98,8% са китайци, 0,6% англичани и 0,6% други. Най-гъстонаселеният 
квартал в света е хонгконгският Монкок със 160 хиляди души на кв. 
километър. 84% са будисти, даоисти и последователи на Конфуций, 9,5% 
християни, 0,6% мюсюлмани, 0,5% поклонници на други религии. Основни 
езици са кантонският диалект (разновидност на китайския език) и 
английският. Навсякъде в Хонг Конг надписите са на тези два езика. 

 

 

 
Улиците на Хонг Конг са оплетени с мрежа от магазини и лъскави бутици 



 

 660

Климатът е влажен, субтропичен и това е логично, след като градът е 
разположен на брега на Южнокитайско море. Лятото е горещо и през този 
сезон често явление са тайфуните. В началото на зимата обикновено 
времето е слънчево. Когато ние пристигнахме, беше много приятно, 
можеше да ходим по тениски съвсем спокойно. 

Ако погледнем картата на Хонг Конг, ще видим, че на територията му 
се открояват 4 основни области, всяка със своя характеристика. Остров Хонг 
Конг е първата от тях, в която се намират голяма част от небостъргачите, 
служещи за визитна картичка на бившата британска колония. Тук е 
съсредоточен основният финансов, бизнес, търговски и развлекателен 
потенциал на Хонг Конг. Полуостров Коулун, където се намира и нашият 
хотел, е втората област, която на местния кантонски език означава 9-те 
дракона. Според една от легендите, 8 от тези дракони всъщност 
представляват 8-те хълма, върху които е изграден Коулун, а 9-тия бил синът 
на императора. Тук се намират едни от най-популярните забележителности, 
сред които най-посещавания даоистки храм Вонг Тай Син, известен и с 
извършващите се в него ритуали за предсказване на бъдещето, Алеята на 
звездите с двуметровата статуя на голямата, за съжаление рано починала 
кинозвезда Брус Ли, редица музеи, няколко големи тържища като Нощният 
пазар на Темпъл стрийт и Нефритения пазар, считан за рай на бижутерията. 
Освен големите търговски центрове, и улиците са оплетени от мрежа 
магазини и лъскави бутици, както и от безистени, които често са арена на 
съмнителна търговия с участието на наркодилъри, сводници и всякакви 
други представители на местния ъндърграунд. В Коулун вечерно време се 
провежда изключително атрактивен спектакъл – лазерното шоу „Симфония 
на светлината”. Това зрелище е влязло в книгата на Гинес като най-
мащабното постоянно действащо аудио-визуално шоу в света. Още докато 
пътувахме от летището за хотела, Кристи ни показа лазерните лъчове, които 
се рееха из тъмното небе. 

Т. нар. Нови територии са третата област, разположена северно от 
Коулун, главно с планински релеф. Тук има манастир с близо 10 000 статуи 
на Буда! Площадът City Art, обособен специално за летните олимпийски 
игри в Пекин през 2008 година, представя уникални произведения на 
изкуството, дело на 19 световноизвестни местни и чуждестранни художници 
и дизайнери. В Новите територии се намира най-дългият въжен мост в света 
(2, 2 км), както и първото на планетата пълноразмерно копие на Ноевия 
ковчег, разгърнато на площ от 25 000 кв. метра. 

Последната – четвърта област, са 234 острова, от които най-известният 
е Ваглан с неговия морски фар, построен през 1883 година. Най-големият 
остров е Лантоу, където се намира хонгконгският Дисниленд, както и най-
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голямата в света бронзова статуя на Буда, висока 34 метра и с тегло над 200 
тона. До стауята води най-дългата въжена линия в Азия – 5, 7-
километровата Ngong Ping, чиито кабинки са проектирани със стъклен под, 
за да наблюдават туристите от птичи поглед ширещите се под тях 
великолепните гледки. А за да се стигне до фундамента на Големия Буда, 
трябва допълнително да се изкачат 268 каменни стъпала. 

 
Изглед към Хонг Конг от хълма Виктория пик 

 
През телескопа детайлите в града се виждат по-добре 

 
Икономиката на Хонг Конг изцяло е ориентирана към износа. Оттук 

минава 50% от китайския експорт. Голямо развитие имат 
високотехнологичните отрасли, производството на електроника и ювелирни 
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изделия, на нови модели материали, компоненти и прецизни инструменти. 
Освен това Хонг Конг е един от най-големите финансови центрове в света. 
Тук действа валутна борса с дневен оборот от близо 90 милиарда щатски 
долара и фондова борса с участието на 6300 финансови компании. Хонг 
Конг разполага с едно от най-големите пристанища в света. Тук е истинско, 
денонощно стълпотворение от кораби, влекачи, шлепове, плавателни 
съдове с приходящи работници. Международното летище Чек Лап Кок, 
изградено на отделен остров, е на четвърто място на планетата по превоз на 
пътници. Летището функционира от 1998 година и има годишна 
пропускателна способност от 35 милиона пасажери и 3 милиона товари. 
Само приходящите туристи годишно наброяват около 7 милиона. 

Днес по програма имаме 4-часова екскурзия из Хонг Конг, която най-
вече ще акцентира върху забележителностите на първата област, остров 
Хонг Конг. С автобуса се придвижваме по дълъг около километър и 
половина тунел, който свързва нашия Коулун с Хонг Конг. Тази връзка е 
много удобна, защото сега само за 7-8 минути колите изминават 
разстояние, което някога е било само по вода и е струвало загуба на часове. 
Въпреки това между Хонг Конг и Коулун продължава да съществува 
фериботна връзка. 

Насочваме се към главната ни цел – хълмът Victoria Peak, на 550 м над 
морското равнище. До този култов връх още от 1888 година циркулира най-
големият финикуляр (зъбчата железница) в света – Peak Tram. Тази 
железница, която заради транспортирането ни с автобуса нямахме шанса да 
използваме, изминава 3, 5 километровото разстояние до върха само за 8 
минути, движейки се под наклон от 45 градуса. В тази част на острова се 
намира и Музеят на Мадам Тюсо, където всеки може да се фотографира с 
восъчното копие на китайската филмова звезда Джеки Чан или друга 
световна знаменитост. На Площада на Златната баухиния пък е издигната 
скулптура на това вечно цъфтящо, красиво и благоуханно дърво, което е 
много популярно в Азия и наподобява орхидеята. Тази скулптура е 
посветена на връщането на Хонг Конг към Китай и тук всяка сутрин се вдига 
официално националният флаг. 

От Виктория пик гледката към морския залив и гората от небостъргачи 
е зашеметяваща. Има и далекоглед, ако някой пожелае да види в близък 
план повече детайли от този пейзаж. Когато се изкачвахме към върха, 
наоколо една след друга следваха жилищни сгради и офиси с гигантски 
размери. Една от тях, цялата обвита в зелено стъкло, се оказа и най-високия 
жилищен блок в Хонг Конг – на цели 72 етажа! Кристи ни обясни, че колкото 
по-нагоре са сградите или жилищата в тях, толкова са по-високи и цените 
им. 
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Прословутият Стенли маркет 

След като се налюбувахме на гледката от Виктория пик, слязохме с 
автобуса на популярния пазар Стенли маркет. Тук основно се предлагат 
облекла, обувки, дребни сувенири, картини със сладникави пейзажи и 
натюрморти, сладолед и други лакомства. Сергиите никога не остават без 
работа, напротив – тълпи от туристи са ги окупирали, без да се притесняват 
по никакъв начин от съмнителния имидж на продаваните стоки с 
нарицателното „китайско менте”. В интерес на истината и тук може да се 
намери например качествен текстил. Стенли маркет е изключително 
благосклонен пазар към хората с по-големи размери. Докато в повечето 
азиатски магазини по разбираеми причини се продават дрехи с 
преобладаващи ръстове от типа S, L и M, на този пазар можеш спокойно да 
намериш модели от XL до XXXXX…L! Освен това, тук термин като VAT (ДДС) 
не съществува, защото тази територия е свободна икономическа зона. 

От Стенли маркет продължаваме към Repulse Bay – един от най-
хубавите плажове в Хонг Конг. Голяма статуя на Буда със силно изпъкнало 
коремче краси многоцветен храм край брега на морето. Кристи пояснява, че 
червените фенери, които у нас най-често виждаме окачени пред китайските 
ресторанти, са символи на стремежа към щастие, богатство и дълголетие. 
Температурата на въздуха беше почти 24 градуса, на плажа нямаше много 
хора, но за сметка на това в морето забелязахме странни сърфисти, които 
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стояха на дъските си в... поза партер и се придвижваха във водата гребейки 
силно приведени с ръце. На плажа срещнахме няколко семейства с малки 
деца, още повече, че днес е неделя. Във всяко от тях присъства и 
неизменната гувернантка. Тази професия е изключително разпространена в 
Хонг Конг и на нея се посвещават главно жени от Филипините и Тайланд. 
Около 200 000 са гувернантките в Хонг Конг. 

 
Плажът Repulse Bay 

 
Тези сърфисти сигурно се чувстват по-удобно така 

 
Последната точка от полудневната ни екскурзия е рибарското селище 

Абърдийн. Кеят му е пълен с лодки и корабчета-ресторанти, които при всяка 
първа възможност, т. е. наличие на клиенти, отплават на круиз из залива. За 
гастрономите голямото изкушение се казва Bubba Gump Shrim Company 
Restorant, който се слави с огромните си порции и блюда със скариди. Хонг 
Конг е нещо повече от кулинарен рай и това го разбрахме, както вече 
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споменах, още на първата ни вечеря в хотела. Огромно е изобилието от 
ресторанти, представящи кухните на десетки народи. Ако се доверим на 
езика на цифрите, в Хонг Конг съществуват над 11 000 ресторанта и 
кафенета. От най-малките дай-пан-донг в старите райони до най-модерните 
заведения в хотелите с 5*. Най-популярна все пак е китайската (кантонската) 
кухня, в чиято основа са заложени много зеленчуци, риба и морски дарове. 
Гордост и символ на Хонг Конг е плаващият ресторант „Джъмбо”, получил 
името си от гигантския слон, герой в източните приказки. На тази вкусна 
храна се насладихме и по време на вечерния круиз между островните части 
на Хонг Конг. От палубата на корабчето се вижда като на длан целия 
прелестен нощен мегаполис с шарените му рекламни светлини. 

 

„Джъмбо” – корабът ресторант, рай за гастрономите 
 
Накрая още нещо любопитно: в Хонг Конг се намира един от най-

големите морски тематични паркове в света – Ocean Park, Този невероятен 
атракцион е разположен на 87 000 км. метра площ и притежава най-
големия на планетата рифов аквариум с огромно количество разноцветни 
риби, костенурки, акули, китайски бели делфини и пр. Сред този 
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неповторим животински свят туристите могат да се полюбуват и на 
симпатичния символ на Китай – мечетата панда, всяко от които дневно се 
справя с минимум 10 кг бамбук! 

Когато подготвях това пътуване, партньорите ни от Хонг Конг бяха 
предложили да видим този уникален парк. Но след като имахме в 
програмата ни сродни атракциони в Сингапур и Нова Зеландия, решихме да 
посветим последния ни ден в тази част на Азия на друг тип забавление – 
азиатската Мека на хазарта Макао. 

 

Нощен Хонг Конг 
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МАКАО – МОНТЕ КАРЛО НА ИЗТОКА 
(Октомври 2010 година) 

Малко преди да тръгнем от хотела ни в Хонг Конг към пристанището, 
за да вземем ферибота до Макао, се усетих, че паспортът ми е останал в 
хотелската стая. Слава Богу, че разбрах това навреме след 
предупреждението на екскурзоводката ни Кристи да си носим този 
документ за граничния контрол на път за Макао. Не си представям какво 
щях да правя без него като се изтапанча на фериботния терминал. Просто 
щях да си стоя там до вечерта, когато нашата група се върне. В Макао се 
влиза като в друга държава и се изисква международен паспорт. А 
разписанието на ферибота е строго фиксирано и е немислимо да се 
връщаме с туристите пак до хотела, за да си взема паспорта – екскурзията 
направо пропада! 

 

От малко рибарско селище Макао израства в модерен център на хазарта 
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Разстоянието от 60 км до Макао фериботът взима за около час. От 
1999 година този град има същия особен статут на територия с висока 
степен на самоуправление в рамките на Китайската народна република като 
Хонг Конг. Намира се на едноименния полуостров и още два острова – 
Тайпа и Колоан, свързани помежду си с два дълги, 2, 5 и 4, 5 км, мостове. 
Градът се развива непрекъснато и с отвоюваните територии от морето вече 
е нараснал с цели 20%. Достъпът до него се осъществява и чрез фериботната 
линия, и по въздушен път, макар че летището му е сравнително малко. 

 

 
Останките от йезуитската църква „Свети Павел” днес са символ на Макао 
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Населението на Макао възлиза на около 560 000 жители – над 10 пъти 
по-малко от Хонг Конг, но пък градът се счита за един от най-гъсто 
населените в света – 57 000 души на кв. километър. От тях 95% са китайци. 

Макао е бивша португалска колония, съществувала в продължение на 
повече от 450 години. Затова освен на китайски и английски, тук се говори и 
на португалски език. Този град е и първата европейска колония в Далечния 
Изток. Бил е малко рибарско селище, но по онова време „бизнес” са 
намирали тук и много търговци. По тази причина са наричали града 
„търговската порта”, заради стратегическото му положение и Пътя на 
коприната, който е минавал оттук. При връщането му към Китай на 20 
декември 1999 година се сдобива със същите като на Хонг Конг гаранции за 
50-годишна неприкосновеност на данъчната и митническата политика, на 
собствената валута – в случая патака, която е обвързана с хонгконгския 
долар. Това голямо за Макао събитие е подплатено със специалния подарък 
от китайското правителство, който може да се види на площад „Лотос”. Там 
се издига скулптурата от позлатен бронз на лотус, разперил листа като 
символ на просперитета. И такъв не липсва в годините под юрисдикцията на 
КНР. Градът интензивно се развива, като основните приходи на Макао идват 
от туризма и хазарта. Сред другите по-важни стопански отрасли се нареждат 
производството на текстилни изделия, електроника и... фойерверки. 

 

 
Главната търговска улица в Макао 
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Един от символите на града е високата 338 метра телевизионна кула. 
Освен страхотна гледка и възможности за шопинг и кино, тя предлага на 
смелчаците тръпката да скачат от нея с ластик (познатото бънджи). Но най-
разпознаваемата сграда тук са останките от йезуитската църква „Св. Павел”. 
Това е исторически паметник от колониалната епоха. След пожар през 1835 
година, от църквата е останала само фасадата с главния й вход. Всеки ден 
около нея се тълпят за снимки стотици туристи, но не правят изключение и 
младоженците. 

 
Историческият център на Макао с площада „Сенадо” 

 
Павенцата, с които е застлана тази улица, са доставени от Португалия 
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Срещнахме точно тук една младоженска двойка, която ни вдигна 
настроението с нестандартното си облекло. Мъжът беше облечен 
официално, изцяло в бяло, в същия цвят му импонираше с пищната си 
сватбена рокля и жената, само дето беше обута... с маратонки! 

 

    
Младоженци в Макао. Булката – с нестандартно облекло 

От руините на църквата се слиза по каменни стъпала към главната 
пешеходна и търговска улица, изпълнена с магазини и ресторанти. Стоката е 
китайска, позната навсякъде по света. Пред едно от дюкянчетата обаче 
предлагаха нещо по-различно и вероятно типично за района – на открита 
сергия бяха изложили големи парчета сушено месо с вид на нашенската 
кайзер пастърма, която на всичко отгоре... подслаждат с някакъв конфитюр. 
Жена ми опита от „пастърмата”, но май нещо не остана очарована. 

Улицата излиза на широк площад с фонтан, ограден от сгради в 
типичния за колониалната епоха архитектурен стил. Това е площад 
„Сенадо”, известен с каменната си мозайка с форма на морска вълна. Тук се 
намират и част от историческите сгради и паметници, които са причина 
историческият център на града да бъде включен в Списъка на ЮНЕСКО за 
световно културно наследство. Сред тях, например, са бившият Кралски 
сенат, сега Бюро за граждански и обществени дела, Домът на милосърдието 
от ХVІ век (най-старото западно благотворително учреждение в Китай), 
бароковата църква Св. Доминик, основана от монаси – доминиканци през 
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ХVІІ век. Площадът и тесните улички в старата част на града са покрити с 
малки павенца, каквито са характерни за уличната настилка в Португалия. 
Докарани са тук именно от тази страна, като върху каменните блокчета на 
много места има инкрустирани фигурки на животни или митични същества. 
Всъщност Макао представлява симбиоза между две значими култури – 
китайската и португалската, и това е съвсем естествено при половин 
хилядолетното им съвместно съжителство. Откроява се навсякъде – в 
архитектурата, в кухнята, в традициите. През годината Макао често 
домакинства на различни фестивали и други културни прояви. А когато 
дойде време за автомобилните състезания за наградата Гран При Макао, 
улиците на града се превръщат в писти досущ като тези в Монако. 

 

„Лисабон” – първото казино в Макао 
И в Макао е бъкано с небостъргачи, главно в крайбрежната „яка” на 

града, но онова, което привлича погледа на гостуващите тук туристи, са 
помпозните и огромни като замъци билдинги на казината. В Макао има 34 
казина, които работят денонощно. Само от данъка върху оборота на всички 
игрални домове се формират около 75% от бюджета на града. Нещо повече, 
при годишен ръст от 22%, приходите от хазартния бизнес в Макао 
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надхвърлят пет пъти тези в Лас Вегас! Допреди 2001 година абсолютният 
монопол в игралния бизнес е държал един човек – местният магнат, кралят 
на хазарта Стенли Хо, за когото казват, че пристигнал в Макао само с... 1 
долар в джоба. Негова собственост е първото казино в Макао – „Лисабон” 
(Lisboa). Тази легендарна личност живее в шикозно имение, което Кристи ни 
показа, докато обикаляхме с автобус из луксозните квартали на Макао. През 
въпросната 2001-ва година китайското правителство премахва монопола на 
Стенли Хо, дарен му от португалците преди 40 години, и открива зелена 
улица за участието и на други инвеститори в този бранш. Днес конкуренти 
на мистър Хо са редица крупни бизнесмени, главно от САЩ, които са 
превърнали Макао в златна мина. Един от тях например е милиардерът 
Шелдън Аделсон, който е собственик на най-голямото и престижно казино в 
Макао „Cotai Venetian”. 

 

Храмът на богинята А Ма, закрилница на моряците 
Това казино щяхме да разгледаме специално. Преди това обаче 

спряхме пред един от местните даоистки храмове А Ма. От 2005 година е 
под закрилата на ЮНЕСКО. Построен е преди близо 500 години в чест на 
даоистката богиня А Ма, закрилница на рибарите и моряците. Отначало е 
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бил малък храм, но по-късно прераства в голям молитвен комплекс. И най-
важното – неговата история има пряка връзка с името на града и 
полуострова. 

Легендата разказва, че преди близо пет столетия една бедна девойка 
на име А Ма от провинцията Фуцзян имала неотложна нужда бързо да се 
прибере по море у дома си, навярно я споходил някакъв семеен проблем. 
Опитвала да склони някой от местните рибари да я превози от Кантон до 
Макао. Никой обаче не искал да й помогне, само един рибар я съжалил и 
качил в лодката си. Докато плавали из Южнокитайско море, излязла 
страшна буря. Всички лодки, с изключение на тази, в която били рибарят и А 
Ма, потънали. Тогава местните жители разбрали, че морските богове са 
помогнали на девойката да оцелее. Когато слязла на сушата, озарена от 
небесна светлина, тя се изкачила на един от планинските хълмове и тутакси 
бурята стихнала. Мълвата за необикновената девойка бързо се разнесла и 
не след дълго останалите живи рибари решили да построят храм в нейна 
чест. Оттогава рибари и моряци редовно посещават храма, за да се помолят 
за спокойно море и успешен улов. 

Мястото, където бил построен храмът, нарекли „А-Ма-гао”, което в 
превод от китайски означава „Заливът на богинята А Ма”. Това название 
често произнасяли като „Ма-гао”, докато с течение на времето се стигнало 
до днешното Макао. Това име окончателно се утвърдило, когато местните 
жители дарили полуострова на португалците в знак на благодарност, че ги 
защитавали от набезите на кръвожадните морски пирати. Церемонията по 
предаването на полуострова станала през 1557 година тъкмо в храма А Ма. 
През 1640 година пък градът получава официален статут под 
наименованието Citadela do Nome De Deus De Macau (Град с божието име 
Макао). 

Храмовият комплекс е построен в традиционния китайски 
архитектурен стил – с красиви, извити на върха стрехи. Ограден е от 
каменни статуи на лъвове, да пазят тишината и хармонията в това свещено 
място. Целогодишно се посещава както от туристи, така и от местни жители. 
Култът към богинята А Ма е разпространен не само в Хонг Конг и Макао, но 
и на много други места в континентален Китай. Между другото, храмът е 
посветен и на богинята на милосърдието Кун Лам. Нейна статуя може да се 
види на брега на морето, съвсем близо до едно от най-големите казина в 
града „Сандс Макао”. Статуята, висока 20 метра, силно наподобява фигурата 
на Дева Мария, каквато обикновено сме свикнали да виждаме в 
католическите храмове. 
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Статуята на богината на милосърдието  

удивително наподобява Дева Мария 
 
Разказът за историята на А Ма чухме от втората екскурзоводка, която 

ни придружаваше заедно с нашата Кристи. В Макао задължително се ползва 
местен гид, както например това се случва и в съседката ни Турция. В тези 
страни правят всичко възможно да помагат на местния бизнес, те не са 
разградения двор, каквато е нашата бедна България, където всеки 
чужденец, занимаващ се с туризъм, може да прави каквото си иска за 
сметка на родния бранш. 

 
Домът на Стенли Хо, най-големият съдържател на казина в Макао 
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След като обиколихме центъра на града и направихме снимки, 
автобусът ни отведе за обяд в ресторант на една от уличките с 
португалските павенца. Наоколо беше пълно с мотопеди, които и тук, както 
на много други места в Азия, са основното превозно средство на местните 
жители при тежкия автомобилен трафик. На тази улица се издига и 
паметникът на Жорже Арис – първият португалец, стъпил на тази земя. А у 
нас къде е паметникът на първопроходеца, основателя на българската 
държава хан Аспарух? Ами няма и надали скоро ще има... 

Ето ни най-после и в казиното „Cotai Venetian”, част от мегапроекта 
„Котай” (съкращение на имената на двата острова Колоан и Тайпа). Този 
проект се развива на изкуствена, отвоювана от морето земя с площ от 4, 7 
кв. километра, на която никнат като гъби хотели, търговски центрове, дори 
стадион. На това място Шелдън Аделсон е построил своето казино „Cotai 
Venetian”, копие на оригинала в Лас Вегас, със 750 игрални маси, което го 
прави най-голямото в света. Има и хотелска част с 3000 апартамента. Тук 
навалицата от мераклии да докарат казиното до просешка тояга е 
страхотна – непрекъснато пристигат автобуси, които изсипват тълпи от хора 
на рецепцията, или отвеждат други към летището или терминала на 
ферибота. 

Искахме и ние да хвърлим някой зар на късмета, но при толкова 
много комарджии това се оказа невъзможно – нямаше нито една свободна 
игрална маса. Тогава хванахме ескалатора и се изкачихме на най-горния 
етаж, където попаднахме в... самата Венеция. Същите сгради, същия Мост 
на въздишките, същия площад Сан Марко, същия Канале Гранде с 
гондолите и пеещите гондолиери за радост на насядалите в лодките 
китайски баровци. Наоколо бутик до бутика и шетащи лъскави дами край 
още по-лъскавите витрини на магазините. 

В 4 часа след обяд се качихме на ферибота и хайде обратно към Хонг 
Конг. Бяхме си осигурили късен чек аут, та остана време да си дооправим 
багажа и да си хвърлим по един душ преди дългото пътуване до България. 

Когато пристигнахме благополучно в София, през главата ми бързо 
мина една своеобразна равносметка: по маршрута (през Лондон/Сингапур – 
Австралия – Нова Зеландия и Хонг Конг сме имали 11 полета, 64 часа във 
въздуха, 32 000 изминати километра и огромни часови разлики. Тежко 
пътуване, но след видяно и преживяно мога да кажа само едно: БЕШЕ 
МНОГО ХУБАВО И ЗАПОМНЯЩО СЕ ПЪТЕШЕСТВИЕ! 

 



 

 677

 

 
Казино „Cotai Venetian” – най-голямото в Макао 
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БАЛИ – ОСТРОВЪТ НА БОГОВЕТЕ 
(Февруари 2012 година) 

Така наричат Бали – един от най-известните острови в Индонезийския 
архипелаг. В древността вярвали, че именно тук, край свещената планина 
Агунг (действащ вулкан на 3124 м надморска височина), сред огледално 
чисти езера и магически храмове, са живели хиндуистки божества. 

 
Хиндуизмът е основна религия в Бали 

 
Традиционна религиозна процесия в Бали 
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Остров Бали е разположен недалеч от екватора, между островите Ява 
и Ломбок. Като част от Индонезия е един от `18 000-те големи и малки 
острови, съставляващи територията на тази страна. 

 

 
Тези висящи „пискюли” приканват хората да вършат добри дела 

 
На този инструмент се изпълнява местна музика 
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В Бали ярко се открояват два климатични периода – сух (от май до 
септември) и дъждовен (от октомври до април). Дъждовете обаче не са 
целодневни, а краткотрайни и освежаващи въздуха. През дъждовния 
период обикновено температурата на въздуха е около 30-31 градуса, а през 
сухия – доста по-висока. Морската вода е средно около 28 градуса. 

В света няма много подобни места, които да привличат туристи с 
щедро дарена от природата красота, с мистиката на своята древна религия 
и култура. Растителният свят пленява със своето богатство и разнообразие. 
Растящите навсякъде водни лилии, жасмини и магнолии разнасят дивни 
аромати. Хиляди пътешественици се стичат на острова да съзерцават 
прочутите орхидеи. 

Индонезия е най-голямата мюсюлманска страна в света. А Бали е 
единственият остров от Индонезийския архипелаг, където основната 
религия е... хиндуизмът. Наричат Бали островът на хилядите храмове и това 
не е случайно. Тук има изключително голямо почитание към божествата, 
над 20 000 са молитвените места на острова, дори казват, че храмовете са 
повече от домовете на хората! 

Хиндуизмът навлиза на острова с идването на монаси – хиндуисти от 
Китай през ХІ век и оттогава до днес това е водещото вероизповедание в 
Бали. Последователите на хиндуизма почитат основно три вида храмове, 
посветени на съответните три божества: създателя бог Брахма, хранителя 
бог Вишна и Шива-богът на смъртта. Поклонението пред тях следва 
всъщност линията на живота: от раждането до развитието и смъртта на 
човека. С почитането на тези божества през вековете на острова е 
постигната хармония. Във всяко селище, във всеки дом, в хотелите, ще 
видите молитвени места, както у нас са иконостасите. В хотелите, например, 
освен олтарът за молитва има и по няколко каменни статуи с нещо като 
„престилки” на черно-бели квадратчета. Тяхната мисия е да гонят злите 
духове. Домовете са оградени с високи дувари пак със същата цел. Всеки 
храм има свой празник, който се ознаменува със съответната церемония. 
Винаги в Бали може да се види такава церемония – шествие на облечени в 
бяло хора, носещи нещо като нашите хоругви. Да са облечени в бяло 
изисква традицията – белият цвят е символ на доброто. По време на 
храмовия празник хората оставят на молитвените места храна и обезателно 
цвете, за да омилостивят боговете. 
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Влизането в храмовете изисква по-консервативно облекло 

 
Танцът „Кечак” по мотиви от прочутия епос „Рамаяна” 
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В основата на хиндуизма стои вярването в прераждането и 
почитането на предците. Самото наименование Бали означава 
„приношение”. Душата се превъплъщава в добър дух или животно в 
зависимост от кармата, но не се връща в материалния свят. Ако си добър 
човек, ако не си горделив, ако уважаваш хората, независимо дали са бедни 
или богати, след смъртта тази карма ти определя добра съдба във вечния 
живот. И обратно – за лошия човек остават мъките. По пътищата на острова 
често ще срещате надвиснали над шосето бамбукови дървета, на върха на 
които, точно над движещите се коли и хора, висят някакви „пискюли”, 
направени от кората на кокосова палма. Точно това е един от символите, 
приканващи хората да вършат добри дела. Интересно е, че сравнително 
ниската престъпност на острова (не че няма крадци и наркомани) се дължи 
до голяма степен на на страха от превъплъщението. А превъплъщението 
стои и в дъното на основния погребален ритуал на острова – кремацията. 
Като изчистват тялото на мъртвия, живите чистят с огъня и душата му. 
Ролята на многобройните храмове, на загадъчните танци и церемонии, на 
местната музика е само част от хармонията на острова и очиства душата и 
тялото на човека. Казват, че за да поддържат тази хармония, местните 
жители практикуват нещо като групова медитация – спят настрани, като 
главите им са насочени към свещената планина Агунг. 

В индийския ведически епос „Рамаяна” се разказва как легендарният 
герой Рама с помощта на своята войска от маймуни се сражава със злия 
демон Рава, за да освободи своята любима Сита. В тази небесна битка 
маймуните претърпели поражение, ранените попаднали на о. Бали. 
Природата им помогнала да излекуват раните си, да възстановят силите си. 
Този древен сюжет е пресъздаден в една от най-популярните атракции на 
острова – вечерното представление Кечак, в което участват над 70 танцьори. 
Дори част от танца е над огън, но няма прилика с изпълнението на родните 
ни нестинари. Пазейки легендата за тази битка, местните жители се отнасят 
с голямо уважение към приматите, прощавайки им всякакви пакости и 
пословичната им лакомия. 

А климатът тук наистина е изключително здравословен. Да 
възстановиш силите си сред екзотичната атмосфера на острова е истинска 
наслада. Бали се смята за световен лидер в СПА-услугите. Дарбата на 
местните терапевти е донесла славата на знаменития балийски масаж! 
Редом с това тукашните СПА-центрове използват рецепти, основани на 
природни продукти (морски водорасли, ефирни масла, тропически плодове 
и др.), както и най-новите технологии от Европа. Ефектът в борбата срещу 
стреса е изключителен! 
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Оризът – основна храна за населението на Бали 

 
В Бали се произвежда най-скъпото кафе в света 

На остров Бали се развиват главно два отрасъла – селското стопанство 
и туризмът. Основна земеделска култура е оризът. Засяването му става по 
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вековния най-примитивен начин – земята се оре с едър рогат добитък и 
дървен плуг. Прибирането пак е ръчно, а напоителната система е създадена 
още преди столетия, терасирането – също. Индонезия, в частност Бали, е 
голям износител на чай, какао, кафе и палмово масло, което се използва са 
производството на маргарин, сапун и козметични продукти. Риболовът и 
добивът на морски дарове са неизменна част от поминъка на местните 
хора. В Бали се произвежда и т. нар. лууак кафе, което има и най-високата в 
света продажна цена. То се получава чрез обработката на специално 
подбраните кафеени зърна в стомаха на едно странно животинче и може да 
го опитате по време на екскурзията до района на Кинтамани. 

 
По плажовете се предлагат разнообразни водни спортове 

А туризмът пък е най-голямото перо в икономиката на Бали. Започва 
да се развива от 60-те години на миналия век. Едни от първите му клиенти 
са популярните по онова време хипита, затова тази дестинация е носела 
прозвището „хипи трейл”. През следващите десетилетия започва бурното 
строителство на хотели и постепенно този отрасъл става водещ в 
икономиката на острова. Днес съставлява 70% от брутния вътрешен продукт 
на Бали. Тогава е открито и международното летище Ngurah Rai край 
столицата Денпасар. Първият хотел в Бали е Bali Beach и е построен в 
курорта Санур от... японците. Те са платили изцяло строежа като 



 

 685

компенсация за нанесените на балийците поражения през Втората световна 
война. 

 
На плажа бродят неизменните амбулантни търговци 

 
Дърворезбата е сред популярните местни занаяти 

Годишно в Бали пристигат за ваканция 4 милиона туристи. Най-
шикарният курорт без съмнение е Нуса Дуа, който се счита за най-изискан и 
скъп, шумният и весел Кута е предимно за младите купонджии, а в Санур 
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има нескъпи 5-звездни хотели в национален стил, тук е и най-доброто място 
за водни спортове. И още нещо любопитно: в Бали няма казина, но това не 
означава, че хазартът не е в кръвта на местните жители. Вместо да местят 
зарове или да хвърлят карти, те се отдават на друго хазартно забавление – 
залаганията на боеве с петли. За пернатите бойци се произвеждат 
специални дървени мрежести кошове, каквито често могат да се видят на 
острова. 

За любителите на природата и приключенията има цял куп 
развлекателни програми: езда на слонове, джип сафари, рали с бъгита, 
нощен поход до вулкана Батур, рафтинг, разходка по дъното на океана със 
скафандър, подводно гмуркане за наблюдение на кораловите рифове, 
морски круизи и наблюдение на подводния свят от полуподводница, 
посещение на крокодилова ферма или гората на маймуните... 

Кухнята в Бали предлага на практика всичко: различни видове меса, 
риба, морски дарове, салати, изключително много плодове. Барбекюто на 
дървени въглища, особено в ресторантите а ла карт по крайбрежната алея 
на Нуса Дуа, се радва на широка популярност. От гарнитурите разбира се на 
първо място е оризът. Холандците, които се числят към най-експанзивните 
колонизатори в Бали, са оставили традицията да се произвежда и пие 
хубава бира. За най-добра се смята (потвърждавам го от личен опит!) 
марката Bintang. Тази бира я пробвах по време на рибна вечеря в един от а 
ла карт ресторантите. Готвачът, нисък и тантурест чичка, се представи 
страхотно и реших да го похваля... по обичайния ми кодошлийски тертип. 
Казвам му, че в Холивуд имам много приятели: това Робърт де Ниро, 
Харисън Форд, Джулито Робъртс и други – с тях си пием кафето едва ли не 
всеки ден. Та с тяхно съдействие мога да му изкарам един Оскар за готвач 
№1 в света! А той, моля ви се, какви ги избълва: „Мистър Асен, благодаря 
Ви, но да Ви кажа честно, не ми трябва Оскар. Кажете на шефа да 
ми...вдигне заплатата!” 

За любителите на шопинга може би най-голям интерес ще 
представляват произведенията на народните художествени занаяти, 
каквито могат да се намерят както в по-големите магазини за сувенири, така 
и в местните манифактури, които може да посетите по време на 
допълнителните екскурзии из острова. Това са изделия от рисувана 
коприна, дърворезба, бижутерия и др. Много подобни стоки се предлагат 
на плажа от странстващи търговци – доста настойчиви, но склонни на 
пазарлък. Същевременно има и достатъчно маркови стоки на прилични 
цени, каквито може да се намерят например и в търговския комплекс Bali 
Collection, само на минути пешком от курорта Нуса Дуа. 
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Историческият музей в столицата Денпасар 

 
Тези красиви момичета са и майсторки на балийския масаж 
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МАЛДИВИТЕ – КЪСЧЕ ОТ РАЯ 
(Февруари 2007 година) 

Трудно е да се каже как хората по света си представят най-красивото 
място на планетата. Но е сигурно, че онези от тях, които са открили 
Малдивите, ще посочат този наниз от острови сред Индийския океан като 
късче от рая. 

Красотата на това приказно място е поразителна. Край островите се 
вият огърлици от плажове с бял фин пясък и изящни кокосови палми. 
Водата наоколо е толкова прозрачна, че от птичи поглед се виждат 
„градините” от разноцветни корали и пъстрите риби, които са в изобилие и 
се гмуркат в топлите морски дълбини. Тук има всичко, което природата 
може да даде на човека за една романтична почивка. Неслучайно 
Малдивите са идеално място за прекарване на меден месец. 

 

Красотата на това приказно място е поразителна 
Малдивският архипелаг обхваща 1190 неголеми коралови острова, 

разположени на 860 км дължина от двете страни на екватора. Малдивите са 
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заселени преди 3000 години, като първите жители, установили се тук, идват 
от Южна Индия и Шри Ланка. Намирайки се на важен търговски път, те са 
давали гостоприемство на пътешественици и авантюристи от Европа, Азия, 
Африка, Средния Изток. Всички те са оказали влияние върху религията и 
културата на местните хора. През първите столетия будизмът и хиндуизмът 
са били основните вероизповедания до 1153 година, когато ислямът се 
налага като основна държавна религия, каквато е и до днес. Основен език е 
английският, движението е също по британски – вляво, все пак страната е 
била английски протекторат до обявяването й за независима през 1965 
година. Местните жители си служат и с особен диалект, наречен дивехи, 
чийто далечен прародител се смята санскритският език. 

До Малдивите пътуваме с жена ми, като летим през Истанбул и 
Дубай. Кацането на летището в столицата Мале си е направо изтърсване на 
адреналина. Пистата е колкото... палубата на самолетоносач. Когато 
наблюдаваш на екранчето на предната седалка в самолета на Emirates как 
машината се спуска към сушата (това се следи от камера в кабината на 
пилотите), виждаш едва ли не на метри от нея зиналата морска бездна. И 
как аха да падне във водата, самолетът забива спирачки, за да се закове на 
сушата... 

Вила тип наколно жилище сред лагуна, изпълнена с корали и шарени риби 
Самите острови са луксозни хотели, предлагащи всички удобства край 

брега, на самия бряг или направо сред океана. Нашият – Taj Coral Reef 
Resort, се намира на час път с моторна лодка от летището в Мале. Има 
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формата на сърце. Настаняваме се в т. нар. Lagoon Villa, която си е чиста 
проба... наколно жилище, стъпило направо сред кристалните води на 
изкуствено оформена лагуна. Има малка тераса, от която по дървени 
стълбички слизаш направо във водата, дълбока до гърдите. 

 
„Главната” улица на островчето 

 
Плажът 

Първата нощ се изприщих, когато в просъница чух настойчиво 
клокочене на вода под вилата. Дали някое цунами или нещо подобно ще ни 
отнесе в океана? Чак на другия ден разбрах, че тук, за разлика от много 
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други екзотични места по света, приливът и отливът се редуват на всеки... 6 
часа и разликата в нивото на водата плюс или минус е почти половин метър! 

Островът-хотел може да се обходи пеш за не повече от... 10 минути. 
Има само една „главна улица”, посипана с пясък, която през редица от 
палми води до ресторанта, бара, открития плувен басейн, СПА центъра, 
деска, където туристите се записват за екскурзии, и училището по подводно 
гмуркане. Тъй като много не си падаме с жена ми по дайвинга, все пак 
ползваме с почти същия ефект очилата си за плуване, за да се порадваме на 
обитателите в лагуната. По-късно наехме маски с шнорхел и плавници по 
примера на други „изследователи” на морския свят – главно японски 
младоженци. От тях взехме пример как да използваме спасителните 
жилетки, за да наблюдаваме какво се случва в лагуната. Слагаш жилетката, 
изпъваш се на повърхността на водата „като бръснарски каиш” и потапяш 
лицето си, съоръжено с маската, за да се кефиш на рибите и морската 
флора. Така не потъваш, сякаш си се излегнал в суперсолената вода на 
Мъртво море, и откровено казано е по-удобно за подводни снимки. А каква 
красота, Господи! Странно е обаче, че не мирише на море, както по нашето 
Черноморие. Невероятна гледка, особено когато цветовете на океана 
преливат от изумруденозелено до турскосиньо. А няма аромат! Може би 
обяснението е в липсата на водорасли. Няма и комари, мухи, за всеобща 
радост. Най-високата точка на острова е само на 1 метър над морското 
равнище. Което не звучи много утешително, защото прогнозите за 
влиянието на глобалното затопляне с повдигането на океанското ниво носи 
реална заплаха за целия архипелаг. Някой от мениджърите дори ни беше 
казал, че държавното ръководство на Малдивите планира постепенно да се 
закупува земя в Австралия, Шри Ланка и на други по-близки места, ако не 
дай Боже след време океанът залее архипелага. Да има, както се казва, 
подсигурена срещу заплащане суша. Човешкото присъствие в океана пък 
води и друга опасност – много от коралите умират и това заплашва не само 
живота на морските обитатели, но така се намаляват и естествените рифови 
прегради пред океанските вълни, които сега охраняват островите. 

Нашият остров се управлява от голяма индийска стоманодобивна 
компания. Имат 63 хотела из целия свят и още един, 5-звезден комплекс на 
Малдивите. На острова компанията сама си произвежда електрическия ток, 
преработва морската вода в сладководна, без разбира се да се използва тя 
за пиене. Хранителните продукти основно са внос. Около 30 000 щатски 
долара е месечният наем, който се плаща на държавата за ползването на 
острова. Внася се и нещо като нашата курортна такса на преминал турист. 
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1 метър над морското равнище е най-високата точка на острова 

 
Този тъмнокож  младеж ще спасява давещите се… по телефона 

Мениджърите основно са индийци, минават специално обучение и 
могат да работят на едно и също място не повече от две години. Сменят ги и 
на тяхно място идват други. Тук персоналът е много голям – ако туристите 
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при пълен капацитет са 120 човека, обслужват ги... 250! Казват, че това е 
неизбежно, за да се постигне високото качество на сервиза. Стаите се 
почистват два пъти дневно, кърпите в банята се сменят всеки ден. 
Персоналът на острова е страшно любезен, усмивката не слиза от лицата на 
хората, но понякога в желанието си да ни бъдат полезни току ще изтърсят 
някоя глупост, която ги поставя в комични ситуации. Когато един ден се 
разхождахме по плажа, където са разположени бийч вилите (на метри от 
водата, но на пясъка и задължително отпред с хамак), попаднахме на един 
тъмнокож младеж. Въртеше се край брега по фланелка, на която пишеше 
„Beach Owner”. Помислихме, че е спасител и го попитахме как ще реагира, 
ако сега някой започне да се дави в океана. Защото наоколо не видяхме 
никакви помощни средства за спасяване на изпаднал човек в беда. 
Сладурът най-непринудено посочи телефона, скрит в подобна на къщурка 
за горски птици кутия, и изтърси едно „Ай коль”! С много меко л накрая! 
Демек... аз ще позвъня по телефона. Направо си паднахме от смях. На кого 
ще звънне? На дядо Господ ли? Жална му майка на давещия се. Вече ще е 
нахранил рибите... 

 
Този любезен индийски сервитьор познава отлично българските национални 

герои: Хитлер, Наполеон и прочие 
Една вечер си седим в бара на чаша уиски. Симпатичен индиец ни 

сервираше и не знам защо видя у мен сериозен поклонник на твърдия 
алкохол, затова непрестанно ме питаше искам ли да гаврътна още едно. От 
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дума на дума жена ми го запита има ли си семейство, деца. Сервитьорът взе 
въпроса насериозно и започна да ни обяснява, че не е женен, но това ще му 
се случи след месец. Бъдещата му съпруга я избират... неговите родители. 
Такава е традицията в Индия, пък ние още не бяхме наясно с тази особеност 
и специално с кастовото разделение на хората в тази необятна страна. Била 
медицинска сестра, чул се с нея само по телефона, но бил сигурен, че 
изборът ще е добър. Щял дори да я доведе на Малдивите. Към нас се 
присъедини и един от барманите – висок и кльощав индиец, с тънки 
мустачки. Почнаха да ни разпитват за България: какво е времето у нас и пр., 
а като разбраха, че си имаме зима, лято, море и планина, стигнаха до 
умозаключението, че ние, българите, ... си имаме всичко! Мустакът обаче 
ни хвърли в тъч с „познанията” си за родната ни история. Следял спорта, 
знае за големите ни олимпийски успехи (?), а като исторически личности от 
български произход посочи... Хитлер и Наполеон!!! 

Всъщност, това не бива да ни изненадва. Липсата на всякаква 
представа къде е България, каква страна е, какви хора живеят в нея, е 
повсеместна в далечните географски ширини. Едва когато кажеш, че 
България се намира на континента Европа, тогава настъпва прозрението: 
”Европа ли? О-о, знаем я, толкова хубава... страна!” 

В ресторанта винаги има кой да те посрещне и да те настани на масата 
с пожеланието за добър апетит. Храната е изключително разнообразна, а 
тук идват туристи от различни страни: Италия, Япония, Корея, 
Великобритания, Индия, Германия, Австралия, Нова Зеландия... Има и от 
Русия, а такива като нас, българите, сме направо редки птици. За закуска 
предлагат много плодове, омлети, палачинки и бухти. За обяд и вечеря – 
риба в много варианти, агнешко, телешко. Срещахме дори и руски борш. 
Често готвят патладжани, морски деликатеси, изобилието от салати е 
голямо, включително и гръцка. Качеството на продуктите е много високо. 
Невероятни са сладкишите, особено тортите. Храната комбинира различни 
кухни: местна, тайландска, японска, италианска. На обяд и вечеря постоянно 
някой от главните готвачи на смяна обикаля масите, разговаря с клиентите – 
дали са доволни от храната, искат ли нещо по-различно да им се приготви. 
На нас, например, след като имахме специална среща с един от 
мениджърите, отделно ни приготвиха разкошна риба. И ни я поднесоха като 
на лични гости! 

СПА-центърът е бижуто на острова. Тук работят основно балийски 
терапевти, а е известно, че масажната школа на Бали е една от най-добрите 
в света. Мениджърът е китаец, винаги много любезен и добър консултант. 
Момичетата от СПА центъра са и отлични танцьорки. Вечер, когато в 
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програмата са предвидени фолклорни танци, те излизат на подиума в 
красиви местни облекла. 

 

 
Тези момичета през деня са масажистки, вечерта - танцьорки 

 
Залаганията на състезания с раци редовно имат почитатели 

По принцип вечер почти винаги има някакво забавление за туристите, 
включително и залагания с... раци. На пясъка се начертава кръг, в средата 
под похлупак са събрани „състезателите”, а отстрани са участниците в 
залозите. При даден сигнал похлупакът се вдига и раците „хукват” наляво-
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надясно. Който пръв пресече кръга, печели, а съответно и този, който е 
заложил за него. 

 
Президентската резиденция в столицата Мале 

 
Една от търговските улици в Мале 

С няколко думи, като добавим допълнителните екскурзии и уроците 
по подводно гмуркане, няма място за скука. С жена ми се записахме на 
екскурзия до столицата на Малдивите Мале. Аз имах желанието да се качим 
на подводницата Walle Submarine, с която да се потопим в океана и да се 
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порадваме на морския свят. Но госпожата ми отказа, тя има фобия от 
подобни забавление, затова поехме към Мале. 

На нашия английско говорящ гид така и не му запомних името, но 
първото, което ми стана ясно, е какво... не трябва да снимам в Мале. 
Първо – полицията, пред чиято сграда се вее националният флаг на 
Малдивите. Тя е една от най-модерните постройки в града. След това – 
стените на армейската част, после пак някаква друга силова структура. 
Естествено и двореца-резиденция на президента. Страната е президентска 
република и доколкото схванах държавният глава държи под контрол 
цялата власт напълно авторитарно. Предишният президент, например, е 
властвал 6 мандата или цели 30 години! Ислямът е тотално господстващата 
религия и за сведение тук вярващите са сунити. Най-старата джамия в града 
е на около 300 години, с облицовка от коралови рифове. Новият молитвен 
храм е с позлатен купол и високо минаре, това е и най-голямата джамия на 
Малдивите, може да побере над 5000 богомолци. Тя играе и ролята на 
ислямски образователен център с библиотека, конферентна зала, офиси и 
класни стаи. Малдивите са единствената страна в света, където атеизмът 
официално е забранен! 

В Мале живеят около 160 000 души. Основният поминък на местното 
население са риболовът и туризмът. С риболов са заети почти половината от 
жителите на страната, като над 50% от улова отива за износ. И ако с риболов 
в Малдивите се занимават от векове, туризмът навлиза в местната 
икономика едва от преди малко повече от 40 години, за да стане днес 
водещ стопански отрасъл на тази страна, определяна и като най-малката в 
Азия. Има обаче голямо социално разслоение, обикновените жители не са 
безработни, но живеят много бедно. Няма социални осигуровки, 
медицинската помощ – който оцелее, тайно се внася и дрога, въпреки че 
наркотиците са абсолютно забранени и наказанието за търговията с тях е 
много жестоко. 

Гидът ни предложи да посетим местния рибен пазар. Каза, че това 
място, за разлика от много други, било чисто и спретнато, дори не 
миришело на риба. При такава реклама как да не тръгнеш ентусиазиран, 
още повече, че в отношението си към рибите и особено техните кулинарни 
производни мога да съпернича и на най-лакомия котарак. Каква ти чистота, 
брате! Спестявам си описанието на това, което видях, от неудобство и 
уважение към рибните ястия. Такава картина ни се откри и на пазара за 
плодове и зеленчуци, заобиколен от малки и нехигиенични улички с 
налягали по земята просяци и нескончаеми редове от мотопеди – 
основното МПС в Мале. 
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Подводното гмуркане е най-развитият спорт на Малдивите 

 

 
Опитни инструктори по дайвинг обучават желаещите да станат водолази 

Когато се завърнахме на нашия остров, един от главните мениджъри 
ни чакаше на кея. Тук има и такава традиция – водещите личности от 
персонала да посрещат и изпращат клиентите си, независимо дали си 
тръгват за родината или са били само на еднодневна екскурзия. 

Вечерта се случи да е посветена на дайвинга. Тук има няколко 
инструктори, които се грижат за съответния туристически пазар (европейски 
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или азиатски), като специално от Италия идват цели групи да вземат уроци 
по подводно гмуркане. На презентацията ударихме бинго – пуснаха филм за 
морското богатство на Малдивите, каквото едва ли щяхме да видим, ако се 
бяхме качили на китоловната подводница. Кадрите са уникални: сякаш 
присъствахме на морско ревю. Видяхме страхотни разноцветни риби, други, 
на които просто не можеш да определиш къде им е устата, къде са им 
очите. Има риби със странни форми и наименования – Наполеон, например, 
или Лъвската риба, чиито устни приличаха на огромна... водосточна тръба, а 
отзад се разтваряха безброй перки във ветрило, подобно перата на паун. В 
района на острова често се въртят и скатове. Те стигат буквално до плажа. 
Има различни разновидности, като сред тях се срещат и много опасни, 
какъвто се случи да убие преди години един от най-известните 
телевизионни ловци на крокодили. Затова пред деска за записване на 
екскурзиите стои закачена на едно дърво опъната кожа на скат с достатъчно 
предупредителен надпис да се внимава при среща с този хищник в 
морските дълбини. 

 
Гмуркачите трябва да внимават за среща с опасния скат 

На следващия ден ни очакваше запомняща се атракция – 15-минутен 
полет с малък самолет над архипелага. Машината побира 20 човека, на 
корпуса й пише Maldives Air Taxi. Тя се използва и за трансфери от и до 
летището в Мале. Вместо колесник, има две подобни на лодки 
приспособления за приводняване. Гледката отгоре е неописуема! 
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Тези самолети са и въздушно такси, и транспорт за кратки екскурзионни 
полети над архипелага 

 

Нашето островче-хотел е с формата на сърце 
Океанът на много места е осеян със светлозеления цвят на рифовите 

плитчини. Навътре маневрират яхти и по-големи лодки, малки и по-големи 
кораби, виждат се и сърфисти, макар че най-подходящият сезон за 
уиндсърфинг е периодът между май и октомври, когато духат силните 
мусонни ветрове. Между другото има един постоянен тънък вятър, който 
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носи хлад от морето при високите дневни температури. Но това 
разхлаждане е доста измамно. Ако не сте си предвидили слънцезащитен 
крем с поне минимум фактор 30, „спане на закачалката” не ви мърда! 

На острова почиват двойки, дори и за по 3-4 дни, млади семейства с 
малки деца, но се организират и сватби, като се прилагат местните ритуали 
за бракосъчетание. Те са много колоритни с шествието около острова, в 
което изпъкват живописните костюми, песните и танците под ритъма на 
традиционните ударни инструменти, изобилието от красиви цветя, 
съпровождащи пътя на младоженците, вълнуващите пожелания за любов и 
разбирателство. Много от островите-хотели са се профилирали като 
дестинации за младоженци, предлагайки им какви ли не глезотии. Други 
пък се специализират в СПА услугите, трети като курорти за подводно 
гмуркане... Впрочем, луксът и нестандартният сервиз все повече завладяват 
островите на архипелага. На един от тях, например, е разположен първият и 
единствен по рода си въздушен (висящ на короните на дървета)... СПА 
център! На много места се предлагат безплатни уроци по йога, 
индивидуални уелнес програми. Луксозните наколни вили почти навсякъде 
в елитните комплекси са със собствен малък басейн, баните пък са 
съоръжени с релаксиращи душове от типа „тропически дъжд”. Глезотиите 
за клиентите просто нямат край... 

Много често са ме питали кое място в света най-много ми е харесало. 
Винаги съм отговарял, че всяко от тях само по себе си е прекрасно, но съм се 
въздържал да определя дали бих се върнал в някое от тях отново. За 
Малдивите обаче сигурно ще се замисля. Такава красота не се забравя 
лесно и знам ли – някой ден може пак да стегнем куфарите, за да я 
срещнем отново... 

A propo, няколко години след това незабравимо преживяване на 
Малдивите, реших да надзърна в Интернет какво се случва с нашето 
любимо островче с форма на сърце. Ами доста се е обновило. Първо – 
сменило си е фирмата: официалното му название е Vivanta by Taj Coral Reef, 
категория 5 звезди. Вилите са изцяло обновени, станали са много 
елегантни, и с екстри, които нямахме преди години: LCD телевизори, 
система за домашно кино, IPоd docкer и DVD player, Wi-Fi. Плувният басейн 
е изместен направо на брега на океана. Основният ресторант е с нов 
дизайн, сега там се набляга на т. нар. паназиатска кухня, а откритият грил 
ресторант предлага италиански и японски ястия. Променен е и брандът на 
СПА центъра. 
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Ето как изглежда новият ни стар остров  
под марката Vivanta by Taj Coral Reef Resort 
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ВИЕТНАМ – НОВОТО ЛИЦЕ НА ИНДОКИТАЙ 
(Ноември 2014 година) 

Виетнам е сравнително нова дестинация за българските туристи. 
За по-старото поколение споменът за тази страна се изчерпва с 
виетнамските студенти в София, общежитията им в „Люлин” и дълго 
продължилата война със САЩ. Днес Виетнам има коренно различен 
имидж. Икономиката на страната се развива динамично, природните й 
красоти, прекрасните плажове и древната й култура са атракция за 
хиляди туристи от целия свят. С такава нагласа тръгнахме и ние, 
двайсетина българи, хващайки полета на Катарските авиолинии през 
Доха за Ханой. И трябва да призная, че когато се върнахме в България, от 
тази азиатска страна останахме изключително впечатлени... 

 

 
Обичайната ни представа за Социалистическа република Виетнам 
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13-ТО ЧИСЛО – МИСИЯ НЕВЪЗМОЖНА 
Започвам записките си от... „болничната” стая в ханойския хотел 

“Candel”. Още от София си помъкнах простудата, а климатиците в самолета 
ме довършиха и трябваше да прекарам първата си нощ във виетнамската 
столица с температура над 38 градуса. Жалко, защото точно днес е 
обзорната екскурзия в Ханой и ще я пропусна. Но пък съм спокоен, че жена 
ми Мария ще бъде с групата ни, ще види всичко, ще снима и после ще ми 
разкаже какво е научила през първия ден от това пътешествие. 

 
Скутерите във Виетнам са като мравки – много и навсякъде 

 
Тесните фасади са характерни за виетнамските жилища 
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Когато кацнахме на летището в Ханой, ни посрещна един дребничък и 
пъргав рускоговорящ виетнамец на име Зоан. Беше обслужвал и 
предишната ни група, така че имаше представа като какво са това 
българските туристи. Колегите от виетнамската туристическа компания ни 
бяха предоставили голям и удобен автобус. И потеглихме към хотела по 
добре асфалтиран аутобан. Трябваше да изминем разстояние от около 40 
километра и още от началото край нас започнаха да „жужат” вездесъщите в 
цяла Азия скутери, които с приближаването на града се рояха като мравки. 
Оказа се, че и тук пешеходната пътека тип зебра нищо не означава. За да 
пресечеш улицата се изисква търпение, крачка по крачка с вдигната ръка 
приканваш вълната от мотопеди и автомобили да те пропусне, за да 
стигнеш благополучно до другия тротоар. 

Според екскурзовода ни Зоан, днес в Ханой живеят близо 7 милиона 
души. В справочниците пише, че са доста по-малко, но нашият човек държи 
на тази бройка и твърди, че информацията ни е остаряла. Може и така да 
е – населението на Виетнам вече достига 90 милиона, а прогнозата на ООН 
сочи, че през 2030 година тук ще живеят вече 120 милиона души! Досега са 
се плодили като зайци, но правителството е въвело ограничение в тази 
иначе приятна работа: максимум две деца в семейството! Който наруши 
забраната, подлежи на санкции. Глоби, а ако си държавен чиновник няма 
нито да получиш 13-та заплата, нито да растеш в кариерата. Въпреки това на 
лекарите не е позволено да обявяват предварително пола на бъдещото 
бебе. Както и в други азиатски страни, така и тук е важно да се роди момче, 
на което родителите ще разчитат да ги гледа след години. Ако се очертава 
момиче, в много случаи това може да бъде причина за аборт! 

Първото впечатление при навлизането ни в града е видът на сградите. 
Тесни отпред, откъм фасадата, и дълги в дълбочина. Този тертип е останал 
още от колониалната епоха, от времето, когато французите са господствали 
по тези земи. Колкото е по-тясна фасадата, толкова по-малко данък се 
плаща. Има сгради с много красиво лице – явно стопаните им са хора с 
пари. Обикновено са на три етажа, като първият се използва за бизнес, на 
втория са кухнята и дневната, най-горе спалните, а на покрива 
задължително е монтиран огромен слънчев бойлер. Тук през лятото 
горещината достига 40 градуса. А когато през зимата падне до 8, учебните 
занаятия... прекъсват. Това е тяхната „дървена” ваканция. В Ханой обаче 
има и типичен френски квартал, с характерна за колониалния период 
архитектура, чарът на която според гида ни е поизбледнял с времето и 
немалко от сградите се нуждаят от ремонт. Както са направили с известния 
през 20-те години на миналия век хотел „Метропол”, събирал под покрива 
си местни и чуждестранни интелектуалци. 
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В Ханой вече се строят и небостъргачи, но без… 13-ти етаж 

 
Френският квартал, с реновирания култов хотел „Метропол” 

Разрастващото се население на Ханой принуждава местните власти да 
дадат линия за строителство и на многоетажни жилища. Докато пътувахме 
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от летището все по-често се мяркаха такива сгради. Гигантите – хотели и 
здания за офиси, са едно на ръка. Компанията Lotte, например, разполага с 
68-етажен билдинг с хотелска част, шопинг център и офиси, включително и 
на Газпром. Зоан ни посочи друга, 72-етажна сграда, лъскава, цялата в 
стъкло, с апартаменти, била в топ 15 на жилищните небостъргачи на 
азиатския континент. Ханой, казва гидът ни, постепенно започва да прилича 
на Хонг Конг и Шанхай. В нито една сграда обаче няма... 13-ти етаж! Това 
число за виетнамците не съществува за каквото и да било. 11, 12, ... 14 и т. н. 
Харесват обаче числа като 8 и 10, за които казват, че са на пари. 

 
„Аспаруховият” мост в Ханой 

 
Червената река 

Скоро стигаме до огромен бетонен мост, който пресича Червената 
река, една от най-голямите водни артерии в страната. Това голямо 
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транспортно съоръжение ми заприлича много на Аспаруховия мост във 
Варна, построено е навремето със съдействието на бившия СССР. Малко по-
нататък ще видим и още един гигантски мост, закрепен с метални въжета, 
казва се Нат Тан, строен е с японски инвестиции и също пресича Червената 
река. Наречена е така заради аления цвят, който водата й добива след 
дъжд. Тя извира от Китай и е дълга 1200 километра. Освен за 
транспортиране на стоки и за напояване, служи и за добив на пясък и 
баластра, необходими за растящото строителство в града. 

Като стана дума за дъжд, климатът в тази страна е влажен, от 
субтропичен до тропически и до голяма степен се определя от мусонните 
ветрове. Те носят дъждовете. В много части на Виетнам средните стойности 
на годишните валежи достигат 2000 мм на кв. метър, още по-високи са те в 
районите край големите реки като Меконг, например. Често от юли до края 
на октомври опустошителни бури сполитат страната. Затова най-
подходящото време за пътуване из Виетнам е в периода на сухите и малко 
по-хладни месеци – от ноември до март. Тогава средните дневни 
температури се движат между 23 градуса в северната част на страната и 27 
на юг. 

Археологическите находки свидетелстват, че живот в земите на 
Виетнам е имало още преди 500 хиляди години. Близо хилядолетие – от I до 
Х век, страната е провинция на Китай. С цената на многобройни въстания 
виетнамците се освобождават от китайското господство, основават империя 
под името Анам, като независима държавата им съществува чак до средата 
на ХIХ век, през което време властват големи виетнамски династии. През 
1854 година френски войски нахлуват във Виетнам, а от 1883 година 
страната попада изцяло под властта на Франция. През Втората световна 
война е окупирана от Япония. След войната през 1945 година е 
провъзгласена за демократична република, неин пръв президент става 
комунистическият ръководител Хо Ши Мин. Французите обаче отново се 
връщат в Индокитай. От този период започват и двете най-тежки за 
виетнамския народ войни – срещу Франция и САЩ. След 9 години война и 
поражението им при Диен Биен Фу, французите са принудени да се 
оттеглят. След конференцията на Великите сили в Женева през 1954 година 
се оформят две републики по протежение на 17-тия паралел – 
комунистическата в Северен и антикомунистическата в Южен Виетнам. 
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Многото езера и паркове освежават пейзажа на виетнамската столица 
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Домогването на Севера да подчини Юга предизвиква намесата на 
САЩ, след което започва партизанската война срещу американската армия, 
довела до огромен брой жертви и ранени от двете страни. Почти 15% от 
жителите на страната са убити или инвалидизирани вследствие на тежките 
бомбардировки и операциите на американската морска пехота за 
„прочистване на джунглата” от сподвижниците на комунистическия 
Виетконг. Унищожена е голяма част от местната инфраструктура. Около 1 
милион души страдат и до днес от последиците след разпръскването на 
химически вещества (напалм) за обезлистяване на горите. Много жертви 
дават и американците. Под натиска на международната общественост и 
протестите в САЩ, включително и след аферата Уотъргейт, довела до 
импийчмънт на тогавашния американски президент Ричард Никсън, 
американското правителство изтегля войските си през 1973 година. Три 
години по-късно Северът превзема столицата на Юга – Сайгон, и така двете 
части на страната стават владение на комунистите, обединяват се и 
формират територията на днешен Виетнам. За сформираната обединена 
виетнамска армия обаче няма покой. През 70-те години на ХХ век тя участва 
активно в свалянето на режима на червените кхмери, които под 
водачеството на Пол Пот извършват истински геноцид над народа в 
Камбоджа. Армията се справя и с нападението на Китай, обусловено от 
дружбата на най-многолюдната страна в света с камбоджанските червени 
кхмери. 

След многобройните окупации и войни днес независим Виетнам 
живее в мир и през последните години отбелязва голям икономически 
напредък благодарение на политиката на стопанска либерализация. Тя 
бележи началото си от 80-те години на миналия век с т. нар. „дой-мой” 
(обновяване), предприето от виетнамското политическо ръководство. 
Запазвайки статута си на социалистическа република с еднопартийна 
система за управление под ръководството на комунистическата партия, 
Виетнам отваря врати за модернизиране на икономиката, за създаването на 
конкуретни и ориентирани към износ индустрии, за по-свободно навлизане 
на чуждестранни инвестиции. Статистиката показва, че през последната 
година при ръст от над 5% на брутния вътрешен продукт, Виетнам е 
постигнал положително външнотърговско салдо, което до голяма степен се 
дължи на увеличения износ на предприятията с чужд инвестиционен 
капитал. Чуждите инвестиции са достигнали 14 милиарда долара, като 
основни външнотърговски партньори на страната са Япония, Южна Корея, 
Европейския съюз, Китай, страните от АСЕАН и др. По времето, когато 
тръгнахме за Виетнам, се появи и официално съобщение за предстоящо 
откриване на втори завод на Самсунг за смарт телефони в страната. 
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Селското стопанство захранва обилно с продукти виетнамската кухня 

 
Марката червено вино „Далат” е още от времето на френското господство 
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Селското стопанство обаче си остава най-важният икономически 
отрасъл, в който е заето почти 2/3 от виетнамското население. Основен 
поминък е отглеждането на ориз. Виетнам е един от най-големите 
износители на тази земеделска култура в света, както и на кафе. В 
експортната листа на страната ще добавим морските дарове и рибата 
пангасиус, която отдавна е популярна и на нашия пазар. Между другото 
България също се нарежда сред инвеститорите във виетнамската страна с 
проекти за близо 60 милиона долара. Един от тях например е проектът за 
производство на трикотажни облекла в град Хюе на фирмата „Индустриал 
лизинг”, в който са заети 200 работници в 2 модерни производствени 
линии. ”Приста Ойл” планира сътрудничество с „Петро Виетнам” за 
изграждането на два завода за рециклиране на отпадъчни масла. 
„Булгартабак” се кооперира с „Винатаба” за производство на цигари за 
износ под марката на двете страни, с оборот над 10 милиона щатски 
долара, като за целта ще се строи завод за цигари в провинция Донг Най. 
„Софарма” пък, съвместно с виетнамския „Мецдимех”, ще произвежда 
лекарства на територията на Сайгон и целта е оборот за над 1 милион евро. 
От друга страна, когато наскоро у нас гостува официална виетнамска 
правителствена делегация, техният министър на индустрията и търговията 
Ву Хуин Хоанг недвусмислено заяви: ”Нашата цел е България да се превърне 
във врата на виетнамските стоки към пазарите на Балканите и Европа. 
”Виетнамската страна е готова да внася в България ориз, кафе, каучук, 
замразени морски продукти, чай, черен пипер и др., да развие на по-високо 
ниво контактите в сферата на енергетиката и туризма. На срещата между 
двете делегации българският премиер Бойко Борисов не скри, че 
потенциалът на икономическото сътрудничество между двете страни е 
далеч по-голям от досегашните резултати. Завършвайки икономическия 
профил на Виетнам, ще добавя прекрасната природа, съхранените 
исторически забележителности, новата хотелска база и приветливото 
отношение на местните хора, които са в основата и на силното развитие на 
туристическата индустрия. Все по-голяма популярност добиват 
виетнамските морски курорти с отлични плажове и луксозни хотели. 

Хотелът, в който сме настанени в Ханой – Candel, е четиризвезден, 
почти чисто нов, на 20 етажа, с модерен дизайн, широки стаи, голям 
ресторант, плувен басейн и СПА център, с отличен сервиз. С такова качество 
бяха и всички останали хотели, в които трябваше да пренощуваме по време 
на пътуването ни из Виетнам. В Ханой вече има дори 6-звезден хотел, Гранд 
Плаза. 
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На вечеря във виетнамски ресторант с жива музика 

 

 
За спомен с певицата 
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Първата вечер беше предвидена за вечеря във виетнамски 
национален ресторант с жива музика. Казва се Дин Лан, посещава се главно 
от чужденци и се намира до едно от най-известните езера в Ханой – Езерото 
на върнатия меч, което ще представя по-нататък. В града има близо 30 
езера и това е една от отличителнитие му черти заедно с многобройните 
пагоди и религиозни храмове (почти 600 на брой!). Будизмът е най-широко 
разпространеното в страната вероизповедание. От хилядолетия 
съществуват и други религиозни течения: даоизъм, конфуцианство, както и 
внесеният през ХVI век от португалски и френски мисионери католицизъм. 
На кейовете в повечето ханойски езера може да се видят лодки за разходка 
с формата на лебеди. Такива съм виждал и в Япония, явно са характерни за 
азиатските страни. Има и корабчета, които правят круизи из езерата, 
ползват ги често и за сватбени тържества. 

Преди да влезем в ресторанта имах силни съмнения за качеството и 
асортимента на виетнамската кухня. Явно повлиян от разказите за угощения 
с кучешко месо, змии и разни дребни насекоми и други такива гадинки. 
Нищо подобно – храната беше разнообразна и много вкусна: супа от раци, 
салата от бананови цветове с ориз, леко пикантна, пържени оризови ролца с 
пълнеж от раци, набучени на пръчици в обвивката на издълбан отвътре 
ананас (като тиквите за Хелоуин!), пържена риба със соев сос, пиле на грил с 
мед, ориз с ядки от лотос, плодове, като за първи път опитвах гуава – плод с 
вид на твърда круша. Пийнахме и червено вино от популярната в страната 
марка Dalat. С това име е известна и една долина в южната част на Виетнам, 
където някога френските колониалисти са засадили лозя, а днес 
виетнамците са продължили да развиват този поминък. Виното се оказа 
много добро! Както и изпълненията на музикантите, които свирят на 
традиционни виетнамски инструменти. Единият се нарича дан бау, има 
само една струна и Зоан казва, че музиката му е била любима на 
виетнамците по време на войната със САЩ. Другият инструмент се нарича ту 
зионг, изработен е от бамбук, прилича на цимбал, като и на него се свири с 
палки. На този инструмент ни изсвириха и познатия ни коледен шлагер 
„Джингъл бел”, който тепърва щяхме да слушаме по нашите радиа и 
телевизии като се върнем в България. Накрая певицата мина покрай масите 
и раздаде на жените цветя. Тук нямат навика като нашите мургави 
чалгаджии да се спират от маса на маса и жадно да чакат да им пуснеш 
някой лев. Направихме си с нея и снимка за спомен, с традиционна 
виетнамска шапка, която се различава от познатия сламен конус, а по-скоро 
прилича на... мексиканско сомбреро. 
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НА ШОПСКА САЛАТА В... ХАНОЙ 
Столицата на Виетнам Ханой означава „градът на излитащия дракон”. 

Това е вторият по големина и значение виетнамски град след Сайгон. 
Основан е през 1010 година по нареждане на тогавашния император Ли 
Тхай То. Намира се на брега на Червената река. Там, недалеч от езерото 
Хоам Кием, е и Старият квартал, запазил автентичния облик на града от 
преди няколко столетия. 

 

 
Сергия с традиционни виетнамски шапки в стария Ханой 

 
На велорикша – цикло, из стария квартал 
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Това е цял лабиринт от тесни улички и дълголетни живописни сгради, 
изпълнени с дюкянчета, предлагащи всякаква стока. Всъщност, в миналото 
всяка улица се е отличавала със занаятите, практикувани на нея, и е носела 
съответното име: Ханг Дао (Копринената улица), Ханг Ма (Книжната улица), 
където и до днес се правят фенери, абажури, чанти и ветрила от цветна 
изрисувана хартия, Ханг Тхиек (Калаената улица), където под ударите на 
чуковете майсторят метални съдове, и т. н... Тези улички са 36 на брой, 
затова и кварталът носи името „36-те улици”. „Много колоритно място”, 
коментира жена ми, беше направила доста снимки, а нашенци са се 
изкефили на обиколката из стария град и заради придвижването им из 
кривите улички с традиционното виетнамско возило – триколесната 
велорикша, позната под името цикло. 

 
Храмът на литературата 

 
Виетнамски студенти 
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В Стария квартал се намира една от най-значимите културно-
исторически забележителности на виетнамската столица – Храмът на 
литературата. Построен е в чест на великия китайски философ Конфуций 
през 1070 година по времето на император Ли Тхай То. Влиянието на 
китайската култура върху виетнамската по време на хилядолетната китайска 
окупация е било голямо и ролята на конфуцианството върху мирогледа на 
виетнамците е нагледен пример за това. Храмът на литературата е 
комплекс, който включва и императорската академия – първият 
университет във Виетнам. Тук са се обучавали децата на мандарините, 
благородници, членове на кралското семейство в продължение на няколко 
века. По времето на династията Ли в Храма на литературата са се 
провеждали церемонии по награждаването на значими местни личности, 
оставили диря в науката, културата и обществения живот. Около малко 
езерце във вътрешността на комплекса са поставени 82 каменни плочи, на 
които са изписани имената на тези лица, месторождението и постиженията 
им в един период от над три столетия (1442 – 1778 година). Всяка от тези 
плочи е стъпила върху каменната черупка на костенурка, която във Виетнам 
се счита за символ на мъдростта. Пред Голямата къща на церемониите в 
един от вътрешните дворове на комплекса се издига и статуя на Конфуций. 
Днес пред университета често може да се видят групи от учащи или 
завършващи образованието си да позират за снимка в традиционни за 
дипломирането униформи – въпрос на чест е за тези млади хора да се 
фотографират пред институция с толкова значима история. През 
новогодишните празници много хора посещават Храма на литературата и за 
да се срещнат с... шаман, който гадае бъдещето. Ясновидецът изписва 
калиграфски прогнозата си какво ще им се случи в близко или по-далечно 
време. 

Понеже стана дума за ролята на костенурката във виетнамската 
митология, да се прехвърлим към споменатото езеро Хоан Кием – Езерото 
на върнатия меч. Това езеро е в сърцето на Ханой. Според легендата през 
ХV век китайската династия Мин подложила на жестока тирания 
виетнамския народ. Много въстания против завоевателите завършили с 
кървав погром. Единствен в битката с китайците излязъл победител един 
беден селянин от провинцията Тхан Хоа – казвал се Ле Лоя. За да успее в 
това сражение, той бил подпомогнат от краля на драконите, който го дарил 
с вълшебен меч. С него Ле Лоя спечелил битката. Години след победата, 
докато обикалял с лодка из езерото, гигантска костенурка изплувала от 
дълбините и помолила селянина да върне меча на дракона. Героят от 
войната сторил това и оттогава езерото се нарича Езерото на върнатия меч. 
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Езерото на върнатия меч 

 
Костенурката – символ на мъдростта във виетнамската митология 
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В средата му, насред водата, се издига пагода, посветена на 
костенурката. Построена е през 1877 година, но до нея няма мост и затова 
туристите може да я наблюдават само от брега на езерото. Навярно негов 
обитател е била и 250-килограмовата препарирана костенурка, която също 
привлича туристическия интерес. 

 
Пагодата с единия стълб 

 
До бюста на Хо Ши Мин - виетнамският комунистически лидер 
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Един от средновековните паметници, превърнал се в символ на 
Ханой, е Пагодата с единия стълб. Намира се в западната част на града и е 
построена през 1049 година. Представлява колона, върха на която 
наподобява разтворен цвят на лотос. Според легендата, императорът Ли 
Тхай То, който дълго нямал наследник, сънувал през една нощ богинята на 
състраданието Куан Ам. Седяла върху цвят на лотос и когато я срещнал, му 
подала... момче! Малко след този сън, съпругата на императора 
забременяла и накрая му родила син. В знак на благодарност към богинята 
императорът построил пагодата. Тя е разположена в центъра на неголям 
водоем. Според друга подобна легенда, ролята на богинята е отредена на 
Буда. Същият император сънувал, че Буда го е поканил на аудиенция. Седял 
на цвят от лотос и когато императорът се приближил, му поднесъл син. След 
този сън императрицата най-после го дарила с наследник. И той построил 
пагодата в чест на Буда. 

Толкова за средновековното наследство на виетнамската столица. Да 
прескочим няколко столетия и редом с многото красиви паркове да не 
пропуснем друга характерна особеност на градоустройството в Ханой от 
времето на френския колониализъм – широките градски булеварди. Те ще 
ни насочат към центъра на града, за да спрем на просторния площад Ба 
Дин. Тук на 2 септември 1945 година Хо Ши Мин прочита декларацията за 
независимостта на страната, след която е обявено създаването на 
Демократична република Виетнам. Чичо Хо, както ласкаво виетнамците 
наричат своя комунистически вожд, става и първия президент на вече 
независимата виетнамска държава. На това място днес се издига мавзолеят 
на вожда, чиято архитектура е добре позната на по-старото поколение 
българи. Нали точно под подобна стряха в центъра на София лежеше 
мумията на нашия комунистически лидер Георги Димитров! Всъщност, 
първообразът на сградата е на Червения площад в Москва и това е 
мавзолеят на Ленин. Проектант и на двете гробници – в Москва и Ханой, е 
един и същи архитект – Харолд Исакевич. 

Хо Ши Мин е най-известното име на политичесики функционер в 
новата виетнамска история. Основава виетнамската комунистическа партия, 
има огромен принос за освобождението на страната от френския 
колониализъм през 1945 година, ръководи борбата на Севера по време на 
войните с Франция и САЩ. На негово име след смъртта му е кръстен южният 
мегаполис Сайгон. Хо Ши Мин умира през 1969-та на 79 години. Още 
приживе завещава да кремират тялото му и прахът му да бъде разпръснат 
из Виетнам. Неговият приемник Ле Зуан обаче взима друго решение – да се 
балсамира тялото на Чичо Хо. По време на войната с американците го крили 
на тайно място, а след нея комунистическото правителство започва 
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изграждането на мавзолея. След две години работа е открит тържествено 
на 28 август 1975 година. Мавзолеят има и като нашия трибуна за 
официалните лица. Оттук те приветстват провеждащите се на площада 
паради и манифестации. Около сградата е оформена зелена територия с 
голямо разнообразие на растителни видове – над 240! Тялото на Хо Ши Мин 
е изложено в стъклен саркофаг в централната зала на мавзолея, охранявана 
от войници. Посещения са разрешени всеки ден от 09:00, но не може да се 
снима. 

 
Мавзолеят на Хо Ши Мин 

 
Резиденцията на комунистическия лидер 

По програма днес групата ни трябваше да посети Музея на 
етнологията, но се оказа, че почива и е затворен. По принцип Виетнам е 
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най-хомогенната в етническо отношение страна в Югоизточна Азия – над 
90% са виетнамци. Но има и още 54 етнически групи, които се отличават от 
виетнамците по своя произход, култура, традиции и език. В този музей се 
съхраняват исторически документи, национални костюми и пр. , общо към 
25 000 експоната, представящи националните малцинства във Виетнам. 
Зоан ни беше разказвал за едно градче в Северен Виетнам – Сапа, 
разположено в малък планински район. Тук живеят едни от най-старите 
виетнамски малцинства: х’монг, дао, тай. Местните се обличат в черни 
дрехи, показват на туристите традиционни занаяти и сувенири. Заради 
почивния ден на музея Зоан предложи да посетим дома, в който е живял Хо 
Ши Мин от 1954 до 1958 година, т. нар. Дом №54 на територията до бившия 
президентски дворец. Тук може да се види работния кабинет на вожда, 
неговата спалня, гаража с президентските автомобили – популярни марки 
от 50-те години на миналия век. Домът е изграден върху пилони, нещо като 
мостова конструкция, и е на два етажа, като на първия Хо Ши Мин е 
провеждал заседанията на виетнамското комунистическо политбюро, а на 
втория са личните му помещения. Президентският дворец, оформен в 
класическия стил на колониалната архитектура, е строен в периода 1900-
1906 година по проект на немски архитекти. До 1945 година е бил 
резиденция на губернатора, а от 1947 до 1954 година щаб на френското 
военно командване. След обявяването на независимостта на страната става 
официална приемна на президента Хо Ши Мин. 

 

 
Част от автопарка на Чичо Хо 

В късния след обяд групата ни се отправя към театъра на водните 
кукли – единственото в Азия подобно шоу, марково за Виетнам. Този 
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уникален спектакъл се е появил в края на ХI век по време на династията Ли 
(1010 – 1225) и продължава възходящото си развитие при династията Чан 
(1226 – 1400). Води началото си от самодейните представления на местните 
селяни из оризовите ниви край Червената река и многобройните по-малки 
реки и езера. Куклите били изработвани от водоустойчиво дърво (сунг) и 
представяли популярни образи от бита на хората, животни, митични герои и 
пр. Кукловодите се обучават в продължение на три години. Те влизат до 
пояс във водата, както са правели предците на театъра в оризовите поля, 
скрити от зрителите зад бамбукова завеса. Куклите се крепят на дълги 
бамбукови пръти и светлините на прожекторите са насочени само към тях, 
актьорите остават невидими в тъмнината. На фона на северовиетнамска 
фолклорна музика, спектакълът показва на зрителите сцени от обичайната 
селскостопанска работа: оран, засаждане и прибиране на ориз, риболов, 
танци на характерни за виетнамската митология персонажи: дракон, 
феникс, костенурка... 

 

 
Известният ханойски воден куклен театър 
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На шопска салата, сливенска перла и разни нашенски вкусотии в българския 

ресторант „София” в Ханой 
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Лекарствата, които взех през деня, дадоха резултат и някъде към 
17:00 слязох в лобито на хотела да пия чай. Тогава ми се обади жена ми, за 
да разбере как съм и ако се чувствам добре, да взема такси и да отида на 
вечерята, която до този момент пазехме с нея в тайна от туристите ни къде 
ще се проведе. Искахме да ги изненадаме приятно, защото бяхме уговорили 
с колегите от виетнамската фирма да ги заведем в новоткрития и първи в 
Ханой... български ресторант „София”. Няколко месеца преди това лентата 
на заведението беше прерязал тогавашният български премиер Пламен 
Орешарски по време на официалната му визита във Виетнам. Направихме 
този избор символично – все пак иде реч за едно малко кътче от България 
на другия край на света! Собственици са двама българи. Ресторантът не е 
голям, но кухнята му е добра, шопската салата и ракията също, музикалното 
оформление е изключило чалгата, звучат познати песни от родната естрада, 
а когато опре до нашенско хоро, къде без „Бяла роза ще закича... ”. Стана 
страхотен купон, в който се включиха и неколцината виетнамци, редовни 
посетители на ресторанта. Пребиваването им в България преди години ги е 
научило не само да говорят български език, но и да станат ревностни 
почитатели на българските вина и ракии. Личеше им, че се справят добре. 
Ще припомня, че на времето в България се обучаваха близо 35 000 
виетнамци! Вече не помня колко тоста се вдигнаха за българо-виетнамската 
дружба. Поканихме на вечерята и нашия гид Зоан, да опита българската 
кухня и родната ни гроздова ракия. Отначало се кумеше – забелязал съм, че 
азиатците в първия момент гледат на нашите манджи с недоверие, но после 
не можеш да ги спреш. Така и стана с нашия човек – услади му се всичко, 
юрна се и на танците с дамите от групата ни. Беше щастлив, че го уважихме. 
И когато на другия ден потеглихме към залива Халонг, беше накарал рано 
сутринта жена му да купи една голяма връзка банани, да ни почерпи с тях и 
с домашната си оризова ракия. В знак на благодарност за чудесно 
прекараната вечер. И ако продължа в същия дух, когато се прибрахме в 
България, Зоан ми прати е-мейл, за да се похвали, че е завел свои приятели 
в българския ресторант – да опитат и те от вълшебствата на нашата кухня. 



 

 726

ЗАЛИВЪТ ХАЛОНГ – ЛЕГЛОТО НА ДРАКОНА 
Рано сутринта напускаме Ханой и се насочваме към едно от най-

красивите места не само в страната, но и в света – залива Халонг. Да 
излезеш от виетнамската столица по това време, когато рояци скутери 
отнасят към работните им места хиляди жители на града, си е направо 
изнервящо упражнение. Зоан казва, че Ханой е мечта на много виетнамци 
от провинцията – тук има работа и възможности за просперитет. Както 
София за българите. Зоан също е дошъл от виетнамско село преди години, 
успял е да се адаптира и въобще не мисли за връщане назад. Яха мотопеда, 
за да се влее във водовъртежа на големия град, и е щастлив от тази съдба. 
Сред пъргавите скутерчета най-популярната и най-често ползвана марка е 
Хюндай. Произвежда се тук, във Виетнам. Едно такова бръмчило излиза 
около 900 долара и е най-достъпно като цена за масовия потребител. 
Мотопедчетата нямат съперник – градският транспорт, разбирай 
автобусите, не може да се справи с тежкия трафик. А за метро никой не 
отваря дума, дори и като бъдещ проект. Зоан казва, че има много 
подпочвена вода и това е една от причините метрото да не фигурира в 
транспортната схема на града. 

 

 
Във Виетнам се отглеждат 5-10 вида ориз,  

добиват се по две реколти годишно 
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Когато се върнахме след това в България, научих, че през 2018 година 
в Ханой трябва да бъде открита първата в града въздушна железница – Sky 
train. Тя ще се издига на 30 метра височина над земята, ще преминава през 
града около 10 и повече километра. И сега през старата част на столицата 
минава железница, но ако я видите откъде се провира въпросният влак, ще 
ви се изправят косите: вагоните се движат почти на... сантиметри от 
жилищата на хората! 

 

 
Вагоните на влака, минаващ през Ханой, ...аха да влязат в къщите на хората! 
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Движим се по околовръстното шосе №3. До Халонг са 180 км или 3, 5 
часа път. По принцип разстоянията между основните дестинации във 
Виетнам са големи. От Ханой до Сайгон, например, дистанцията е 2000 км и 
с кола се пътува цели... 2 дни! Затова, когато подготвяхме програмата за 
тази екскурзия, предпочетохме вътрешните полети с местни авиокомпании, 
отколкото изнурителното и многочасово кандилкане с автобус или влак. По-
скъпо излиза, но пести време и излишна умора. 

 

 
Въодушевеният от българската кухня гид Зоан ни черпи с домашна ракия 

 
Виетнамска катафалка 
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От двете страни на аутобана се простират обширни оризови полета. 
Във Виетнам се отглеждат от 5 до 10 сорта ориз и годишно се добиват по 
две реколти. Освен за обичайната храна, тази култура се използва и за 
производството на алкохолни напитки: водка, домашна ракия, която Зоан 
нарича самогон. Почерпи ни в автобуса точно с такова питие, от черен ориз, 
което не изглеждаше лошо. Край пътя често може да се видят продавачи на 
варена царевица, а из полята стада от крави. Зоан е израстнал на село, 
казва, че до неотдавна хората по селата много рядко са консумирали мляко 
и месо. Откакто правителството е внесло от Австралия млекодайни породи, 
кравето мляко става част от обичайното хранене на местните хора. Нещо 
повече, консумацията на месо и мляко, както и повишаването на социалния 
статус на населението вследствие на подобрените здравни и социални 
грижи са се отразили дори на ръста на обикновения виетнамец. Днес не е 
необичайно да срещнеш местен човек с височина между 160 и 170 см. 

На много места сред оризовите ниви може да се видят... надгробни 
паметници. Останали са от времето на войната с американците. Хората са 
умирали на полето и са ги погребвали направо там. Тази практика вече е 
отминала. Но е повод да научим, докато пътуваме, нещо повече за 
традициите на виетнамците, когато настъпи краят на земния им път. Зоан 
разказва, че в тази част на страната – северната, се извършват... две 
погребения. При първото гробът на починалия се оформя с тухли и дървено 
покритие, може погребението да се извърши дори в двора край дома на 
мъртвия. След около три години – не повече, поради силната влага, в 
определена от шамана дата гробът се отваря от най-близките, костите се 
изваждат, дезинфекцират и пренасят в съответния гробищен парк на града 
или селото. Останките от първия гроб – тухли и дървен материал, се 
използват за направата на курници или други дребни селскостопански 
постройки. С други думи – нищо не се губи. Това е будистка традиция. За 
починалите католици се прилага обичайното християнско погребение. В 
големите градове, поради липсата на достатъчно гробищни места, 
починалите вече се кремират. Сякаш да се включи в темата, край нас 
премина типична виетнамска катафалка – нашарена като за... цирково 
представление, да ми прости Господ... 

Някъде по средата на пътя за Халонг спираме пред център за 
художествени занаяти, където основно работят инвалиди. Много от тях са 
млади хора. Изработват картини с различни сюжети, най-често пейзажи от 
Халонг, кожени изделия – чанти, колани, портмонета и пр. от щраусова или 
крокодилска кожа, дървопластика, керамика и т. н. Някои от картините са 
тъкат с разноцветни конци, както се изработва гоблен, други пък се правят 
от... черупки на яйца. Има и бижутерия на основата на рубина. Известно е, 
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че рубинът е един от най-древните скъпоценни камъни, особено 
предпочитан от кралските особи. Най-търсени в целия свят са рубините от 
Мианмар (бивша Бирма). През 1992 година обаче в Северен Виетнам е 
открито находище на рубини, чиито кристали наподобяват тези от 
Мианмар. Някои изследователи са на мнение, че находищата в двете страни 
произхождат от една и съща геоложка трансформация, случила се 
приблизително преди около 100 милиона години. 

 
В центъра за художествени занаяти работят главно инвалиди 

След шопинга, по време на който по-голяма част от групата ни се 
представи добре, напускаме центъра за художествени занаяти и вадим 
късмет, че един пощурял по някаква причина бивол едва не се блъсна в 
автобуса ни. Скоро навлизаме в градчето Халонг – курортно селище с 
хотели, нанизани край не особено широка плажна ивица. Зоан казва, че 
въгледобивът е най-силното перо в стопанското портфолио на региона. 
Жилищата пък подсказват, че тук живеят предимно хора с добри 
материални възможности. Край брега, кацнали като на кокили във водата, 
са се нароили наколните жилища на местните рибари – заедно с туризма 
риболовът е още един поминък, хранещ населението на градчето. Има и 
ферма за изкуствено отглеждане на перли, която ще посетим по-късно. 
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Корабът, с който плаваме в залива Халонг 

 
Голямата паница на борда на кораба обещава вкусен обяд 
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Минавайки по бетонния понтон се качваме на лодка, която ще ни 
отведе до кораба, с който ще обиколим залива Халонг и ще пренощуваме в 
него. Huong Hai Sealife е наименованието на въпросния круизен кораб. 
Виетнамските колеги ми го бяха представили като най-добър избор за 
екскурзията в залива и се оказа, че наистина е така. Четири палуби, чудесни 
каюти с климатик, баня с джакузи, телевизор и балкон, просторен ресторант 
и вкусна храна, дори бих казал гурме, отличен сервиз. И всичко това на фона 
на неземно красив морски пейзаж, спечелил правото на залива да бъде 
включен в списъка на ЮНЕСКО за световно природно и културно 
наследство. 

В акваторията на залива, чиято територия заема 1500 кв. км площ, са 
пръснати над 1900 малки необитаеми островчета. Според местната легенда 
заливът е издълбан като легло от опашката на огромен дракон, докато той 
се потапял в морето. Мълви се дори, че във водите му живее същият 
дракон – виетнамският еквивалент на шотландското чудовище Лох Нес. 
Приказната красота на залива се засилва и от причудливите форми на 
скалните образувания, родили и названията на някои от каменистите 
островчета. Мъжката глава, Драконът, Парусът, Петелът и Кокошката (един 
от символите на виетнамския туризъм) са само малка част от географските 
чудеса на големия творец – Природата. Островчетата са разхвърляни из 
морската вода така, че образуват лабиринт сред изумрудени лагуни с малки 
плажове, отвесни брегове с множество пещери, до някои от които се стига 
само с каяк. Има и един остров, който носи името на втория руски 
космонавт Герман Титов. През ноември 1962 година той посетил Виетнам 
по покана на президента Хо Ши Мин и обикаляйки залива Халонг го 
впечатлил един от островите. В памет на това посещение той бил назован на 
името на руския летец – космонавт. 35 години по-късно Титов отново 
гостувал във Виетнам и попаднал в Халонг на същия остров. Тогава написал 
в книгата на комитета на залива: ”Дълбоко съм благодарен на съдбата, че 
ми позволи отново да се върна на този забележителен остров.” 

След като похапнахме добре за обяд в ресторанта на кораба, отново 
се качихме в лодката, която ни отведе до подножието на една от най-
известните местни пещери. Нарича се Surprise, Пещерата на удивлението. 
Разположена е на 12 200 кв. м площ. Открита е от френски спелеолози през 
1901 година. Когато проникнали в този истински подземен дворец, 
французите ахнали от изненада, затова и пещерата получила това име. 
Състои се от три огромни пещерни зали със сталактити и сталакмити, по 
сводовете й се открояват фигури на животни и митични персонажи: Слона, 
Рибата, Кучето, Драконът... За радост на дамската половина от един от 
пещерните сводове се е надигнал и фундаментът на внушителен скален... 
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пенис, специално осветен с прожектор. До входа на пещерата нагоре води 
стръмно каменисто стълбище, също така стръмно се спуска надолу от 
нейния изход, към пристана с лодките. Но и от двете страни гледката към 
залива с многобройните острови, лодки и малки корабчета е 
зашеметяваща! А когато корабът ни застана на рейд преди вечеря и 
последвалата я нощувка, залезът буквално ни омая – такава красота е 
трудно да се опише с прости думи! 

 

 
Пещерата Съпрайз 



 

 734

 

 
Великолепният залив Халонг, обект на ЮНЕСКО 

 
И лодките са превърнати в сергии 
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На следващата сутрин за по-ранобудните домакините от кораба бяха 
предложили занимания по тай чи. Това е древен китайски метод, основан 
на плавни движения на тялото, които, най-общо казано, със серия от 
упражнения целят постигането на духовна и физическа хармония. Нещо 
като медитация в движение. Този метод се е прилагал още в далечни 
времена, например в известния манастир Шаолин, където са се изучавали 
бойни изкуства. И днес тай чи има много последователи заедно с йогата в 
цял свят. Не си спомням някой от групата ни да излезе и да се разкърши с 
тези упражнения на палубата. Явно още ги е налягала сладката дрямка. Но 
по-късно всички се предислоцирахме на бамбуковата лодка, която щеше да 
ни отведе на друго, също толкова красиво място сред залива Халонг. Това е 
варовиковата пещера Luon Cave, формирана от въздействието на ерозията и 
морската вода преди милиони години. Под нея минава тунел и отвежда 
сред голяма лагуна, подобна на езеро, оградена от скалисти възвишения с 
буйна растителност и безброй пещери. За да се влезе през въпросния тунел 
в това солено „езеро” е възможно само след отлив, когато нивото на водата 
спада и лодките могат безпрепятствено да минат. Докато сновем из 
лагуната, край нас преминават лодки с туристи от други националности, с 
които разменяме по един поздрав, както и „единаци” на каяци. Не липсват 
и търговци, превърнали лодките си в сергии за сувенири. Лагуната е 
характерна част от съществуващата в залива Халонг екосистема. Но тук няма 
само морски представители: скариди, раци, миди, морска краставица и пр. 
Атракцията на това плаване из тюркоазените води на „езерото” са макаците 
из скалните островчета, които подскачат от клон на клон към брега, 
предвкусвайки обичайната ежедневна гощавка от туристите с банани или 
други лакомства. Казват, че тукашните маймуни са добри плувци и истински 
барометър на времето – днес е слънчево и се кипрят пред туристите, 
намръщи ли се небето, бягат в пещерите. Този вид макаци (macaca mulata), 
наричани още Golden monkey, се оказа, че фигурират в Червената книга на 
Виетнам. 

Тази утринна морска разходка се прави преди закуска. След нея 
похапваме от блок масата, стягаме багажа и скоро корабът ни отвежда 
обратно на брега, за да продължим обратно в посока Ханой. Оттам ще 
вземем самолета до Дананг, а вечерта ще нощуваме в Хойан. Пътьом, преди 
да напуснем очарователния Халонг, спираме във фермата за култивиране на 
перли. С Мария и друг път сме посещавали подобни места и като познавач 
на съвременните технологии в този древен поминък тя се оказа полезен 
консултант на дамите от групата, допълващ специалистите от фермата. 
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Разходка с лодка край чудните скали, опасали лагуните на залива 

 
Маймуните от вида макак са сред обитателите на Халонг.  

Те са включени в Червената книга на Виетнам. 
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Изкуственото отглеждане на перли е продиктувано от голямото им 
търсене в целия свят поради изчерпването на естествените видове, които 
някога са давали хляб на ловците на бисери. Едни от най-качествените от 
тях – Акоя, се отглеждат в Япония и доколкото разбрах в плантацията на 
фермата в Халонг са от този тип. Показаха ни току-що „новородена” перла. В 
шоу рума освен бижутерия, която се рекламира и от снимките на дами от 
световния хайлайф, се предлагат и сувенири, изработени от седеф. Като не 
ти е по джоба огърлица от перли, поне корабче със седефени платна да 
отнесеш за спомен вкъщи. 

 
Във фермата за изкуствено отглеждане на перли 

 
На урок по корабно кормуване 
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ХОЙАН – ВИЕТНАМСКАТА РАВЕНА 
На път за ханойското летище Зоан реши да ни разведри с по-приятна 

тема от тази за погребалните ритуали – женитбите във Виетнам. Оказа се, че 
както в повечето азиатски страни, особено в Индия, и тук, макар и вече по-
рядко, още битува традицията родителите да подбират брачните двойки. 
Или най-малкото тяхната дума да е меродавна дали, както се казва, 
младите ще се вземат. 

 
Тази двойка предварително подготвя сватбения си албум 

 
Така червят устните си майките на „номинираните” младоженци 
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Затова именно родителите на бъдещите младоженци първи започват 
„преговорите” по сватбения въпрос. „Пратениците” на момчето носят в дар 
поднос със захаросан лотос, кора и листа от растение, наречено чау хон, 
парче вар и кюлче злато, ако това отговаря на материалните им 
възможности. Даровете са покрити с червена копринена кърпа (червеният 
цвят е един от символите в азиатските страни) и ако родителите на 
момичето не ги върнат, значи работата може да се смята опечена. 

Интересно е поведението на майките. Отначало, преди да подхванат 
разговор, мълчат и... дъвчат листата на растението чау хон, от което зъбите 
им потъмняват, а устните им стават червени, сякаш са ги минали с червило. 
Човек остава с впечатлението, че се дрогират. Едва след като ги хване боята, 
започват да обсъждат важните въпроси, свързани със здравето и 
благосъстоянието на „номинираните” за женитба. От това ще зависи дали 
пари при пари ще отидат и каква сватба ще се направи – по-богата или по-
семпла. Въпросното „червило” е свързано с легендата за двама братя, които 
били влюбени в едно и също момиче. Когато единият брат разбрал, че ще я 
дадат за жена на другия, излязъл в гората и от мъка се превърнал в листо от 
бръшлян. Брат му тръгнал да го търси и като го намерил в това състояние, се 
превърнал в дърво. Така се появило съчетанието от кора и листа, което 
виетнамките дъвчат. Момичето пък не могло да понесе тази драма и се 
вкаменило, а след време камъкът станал на вар. Такъв е и подтекстът за 
съдържанието на даровете, които се носят, когато се „обявява 
кандидатурата” за бъдещата женитба. 

На тази сгледа се уговаря и денят, в който родата на кандидат-
младоженеца ще дойде в дома на момичето, за да го поиска официално от 
родителите му. Това става тържествено и с много подаръци за невестиното 
семейство. Зоан казва, че носят оризова водка, цигари, чай, пари. Тогава се 
определя и кога ще се състои сватбата. Тъй като виетнамците са много 
суеверни, денят на сватбата се определя в зависимост от показанията на 
Лунния календар (дали денят според звездите е добър или лош) и в това 
отношение указанията на шамана са като закон. Ако денят е хубав, но 
работен, няма пречки сватбата да стане и тогава. 

Обикновено сватбите се правят в някой местен ресторант. И докато в 
градовете гощавката е грижа на персонала на заведението, в селата с това 
се заемат съседи и роднини на младоженците. Те приготвят храната, знае се 
кой от тях какво най-добре може да прави, продуктите са от собствено 
производство. Зоан, като селско момче, казва, че в миналато по селата 
сватбите траели почти цяла седмица, сега не повече от 2 дни. Там сватбите 
са и най-многолюдни – гостите може да стигнат и до 700 души. И в града, и 
на село обаче вече никой не дарява младоженците с подаръци – навсякъде 
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гостите дават пари. Слагат ги в пликове и обезателно те се надписват от кого 
са дарени. Това се прави неслучайно – ако след време някой от гостите 
реши да покани младоженците по подобен повод, те ще знаят колко пари 
да дарят, за да не се изложат с по-малка сума. Пликовете се събират на 
специално място и се отделят в зависимост от това кой на коя рода е 
представител – на младоженеца или на младоженката. Не е прието да се 
подарява сребро – във Виетнам смятат, че не носи щастие и е знак за 
бъдеща раздяла. По време на сватбеното тържество гостите разглеждат и 
сватбения албум на младоженците. За разлика от нас, виетнамците се 
снимат в сватбени доспехи предварително, а не по време на празненството. 
На няколко пъти срещахме такива двойки, дамите бяха с разкошни сватбени 
рокли, но се бяха издокарали само за пред фотографа. 

 
Модерният град Дананг с моста във формата на дракон 

На летището в Ханой се разделихме сърдечно със Зоан. Момчето 
наистина се постара да разшири хоризонта на знанията ни за страната му и 
сме му благодарни за това. А от Ханой до Дананг с полета на Vietnam Airwais 
стигнахме за по-малко от час. Оттук 45 минути е трансферът до Хойан. 
Дананг е четвъртият по големина град във Виетнам след Сайгон, Ханой и 
Хайфон, населението му е близо милион. През войната със САЩ е бил 
военна база на американската армия. Разположен е на Източно море и 
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транспортния коридор Север – Юг, който го превръща в един от най-
важните транспортни портали в централния регион на страната. Дананг е 
най-голямото пристанище в тази част на Виетнам, международното му 
летище е на трето място по големина в страната. Тук се намират и два от 
най-големите виетнамски университети. През града протича река Хан, над 
която се е протегнал уникален мост под формата на дракон. На хълм срещу 
един от плажовете на града се издига най-високата във Виетнам статуя на 
Буда – цели 67 метра! Активно се инвестира в изграждането на 
инфраструктурата, благодарение на което Дананг е обявен за „най-добрия 
град за живеене във Виетнам”. Една от забележитеностите му е кабинковия 
лифт до планинския курорт Ба На, разположен на височина от 1500 метра, 
създаден от французите. И още: Дананг притежава близо 70-километрова 
плажна ивица и отлични условия за морска почивка. Много световни вериги 
в хотелския бизнес са изградили свои хотели по това крайбрежие, които 
привличат хиляди западни туристи и вездесъщите руснаци. Плажът Ми Хе е 
признат от американското списание Форбс за един от шестте най-
очарователни плажове на планетата! 

 
Хойан – арт магазин на главната търговска улица 

Най-сетне Дананг е изходна точка за посещение на едни от най-
известните туристически дестинации във Виетнам под егидата на ЮНЕСКО – 
древната столица Хюе и очарователния исторически град – музей Хойан, в 
който ще нощуваме днес. 
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Вече сме в Хойан. Хотелът ни се намира на брега на река, сред 
разкошен парк, условията за настаняване са превъзходни. Наоколо е пълно 
с малки салончета за масаж с табели СПА и настойчиви девойки, 
приканващи туристите да разпуснат. Ресторантът за вечеря се случи в 
центъра на оживена търговска улица, която не спира работа до късна доба. 
Освен с масажа, градът днес е популярен и с многобройните шивашки 
ателиета, пред всяко от които се кипрят манекени с дамски рокли, поли и 
мъжки костюми. Ако си поръчаш, може да ти ушият дрехата за 24 часа! С 
екскурзовода ни Антон се уговаряме в колко часа на следващия ден ще 
започнем обиколката на града. Малко странно звучи това име след като 
пред нас стои чистокръвен виетнамец. Но за улеснение на туристите 
местните гидове са приели тази практика и оттук нататък въобще не се 
учудваме на имена като Роза, Оля и пр. 

През XVII, XVIII и XIX век Хойан е бил голямо международно 
пристанище, където кораби от Европа и Азия доставяли олово, сяра и 
оръжия, а изнасяли за страните си подправки, етерични масла, чай, захар, 
хартия, слонова кост, коприна, порцелан. Градът е бил силен конкурент на 
такива търговски морски асове като Макао и Малака (старата столица на 
Малайзия). Постепенно възникнали кантори и складове на търговци от 
Холандия, Португалия, Китай, Япония, Испания и Франция. Присъствието на 
такъв букет от националности е повлияло на архитектурния облик на града. 
Появили се квартали, всеки от които носят белега на съответната етническа 
търговска общност. Така например японците са построили през 1600 година 
емблемата на града – старинния покрит мост, на който непрекъснато 
прииждат за снимки тълпи от туристи. Легендата разказва, че някога тук 
живеело водното чудовище Мамазу. Главата му била в Индийския океан, 
опашката в Япония, а тук, в Хойан, мостът бил нещо като седло върху тялото 
на звяра. 

Разходката из историческият център на Хойан е истинско удоволствие 
за туриста. Той е затворен за автомобили, могат да влизат само велосипеди 
и рикши. Тесни криволичещи улички, постройки от векове с потъмнели от 
времето врати и капаци, изографисани с китайски йероглифи, дюкянчета, 
арт галерии, храмове, пагоди и прочее свидетелства за смешението на 
различни култури и архитектурни стилове. Това е атмосферата на старинния 
град, наричан още „Виетнамската Равена”. Справка показва, че в Хойан 844 
постройки са с официално признато историческо значение! Ще прибавя и 
джонките и платноходките с обяви за круиз из реката, уютните 
ресторантчета и кафенета, където може да изпиеш и хубаво... италианско 
кафе, пазарът с всякакви кичовини, но и с лакомства – от пържени фъстъци 
до кокосово мляко. 
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Главната забележителност на Хойан – Покритият японски мост 

 
Така е изглеждал мостът в миналите времена 

Пазарите във Виетнам, както и въобще в Азия, придават особен 
привкус на местната култура. Някъде четох, че те са като експлозия на 
цветове, звуци и аромати. В Бангкок бях виждал прочутия тайландски 
плаващ пазар, където от десетки лодки се предлагат земеделски продукти, 
риба, екзотични плодове, морски дарове и готова храна. Такъв пазар има и 
във Виетнам, традиционен бил за делтата на Меконг и се надявам да го 
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видим, когато бъдем на включената ни в програмата разходка из тази 
велика река. 

 

 
Лодки чакат мераклии за разходка из реката в Хойан 

 
Виетнамски дом в Хойан, над вратата с двата енергийни символа Ин и Ян 
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Манифактура за изработка на картини, платове и шалове  

от рисувана коприна 

 
Един от храмовете в Мраморната планина 
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В селата пазарите били много колоритни, както и тези в планинските 
райони на Северен Виетнам, където живеят повече етнически малцинства. 
Често те надхвърлят обичайния си търговски облик и се превръщат в място 
за забавления – хората се обличат в най-хубавите си дрехи, пеят и танцуват 
под съпровода на традиционни музикални инструменти. Жалко, че нямахме 
възможност да наблюдаваме всичко това. 

В стария град на Хойан може да се видят и типични градски 
виетнамски къщи. Влязохме в една от тях, на около 300 години, на входа с 
традиционните означения на енергийните символи Ян и Ин. Собственост е 
на някакъв лекар, който очевидно е постигнал договорка с местната управа 
да я предоставя за разглеждане от туристи. Скромна обител с малък двор, 
но с богата библиотека, кладенец за вода в кухнята и снимки по стените, 
представящи стопанина от времето на младостта му, свързано и с борбата 
на виетнамците за независимост от френския колониализъм. Странно е, че 
никъде няма междинни врати. Къщата не е музей, в една част от нея си 
живеят хора. 

Традициите в производството на изделия от коприна са живи в Хойан. 
Антон ни заведе в манифактура, където ни показаха целия процес – от 
развъждането на копринените буби до изтъкаването на платовете и 
изработката на шалове (с най-голям интерес сред нашите туристки), 
копринени облекла, както и картини от коприна с различни сюжети от бита 
на виетнамците. 

Посетихме и един от многобройните китайски храмове, с богата 
украса и пищна градина. На видно място е изложена статуята на богинята на 
морето, а близо до нея макет на традиционна лодка, с която китайските 
рибари са ходили на риболов. На носа на лодката е нарисувано око, по-
късно щяхме да видим и много други плавателни съдове по Меконг, 
украсени по същия начин. 

Около обяд приключихме обиколката на Хойан и кой хапнал нещо, 
кой не потеглихме с автобуса обратно за Дананг. Преди да се качим на 
самолета за Сайгон, оставаше да видим една от забележителностите на 
Дананг – т. нар. Мраморна планина. Името си носи от находищата на 
мрамор, които местната икономика активно използва като материал за 
строителството и за производството на сувенири. Всъщност това са пет 
хълма край града, които носят имената на петте елемента: вода, огън, 
дърво, метал и земя. От тях се открива прекрасна гледка към града. Стръмна 
пътека изкачва посетителите до будистките храмове и пещери. В една от тях 
се намира огромна изправена статуя на Буда, в друга пък божеството е 
полегнало. Дотам ни заведе възрастна жена, която си беше начервила 
устните – явно дъвчейки растението, което придава този цвят и потъмнява 
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зъбите (спомнете си описанието на виетнамската сватба!). Антон казва, че 
много от по-възрастните хора (визирайки и своите родители) имат този 
навик и зъбите им се отличават със завидно здраве, въпреки че никога не ги 
мият! Подобен оцветяващ ефект се получавал и при дъвченето на 
растението арка. Само че то имало и функцията да усилва либидото. Затова, 
според Антон, било препоръчително да се използва от младоженците след 
сватбата... 

Накрая отделихме и време за мраморните сувенири, подредени в 
един голям магазин към мраморната кариера. Оттам си купихме с Мария 
три малки фигурки, символи на щастието, на просперитета и на 
дълголетието. Персоналът на магазина е от момичета, които непрекъснато 
те следват с настойчивата молба да им отпуснеш някой долар. Колкото си 
по-бял и по-едър, имаш ли и бирено коремче (фигурките на Буда са 
показателни в това отношение), толкова повече предизвикваш респект и 
щението за по-голям бакшиш нараства. И под благосклонния поглед на 
управителката, която без съмнение е част от схемата, както се казва. 

В късния след обяд излетяхме за Сайгон, най-големият град във 
Виетнам, който от 1975 година носи името на президента Хо Ши Мин. 

 
Добре закръгленият бял мъж винаги е интересен, защото е паралия – смятат 

тези виетнамски девойки в магазина за мраморни сувенири 
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САЙГОНСКАТА СВЕТА БОГОРОДИЦА 
Населението на този многолюден град гони 10 милиона. А иначе 

името му идва от реката Сайгон, която протича през него. Съдейки по 
хотела, в който бяхме настанени, и околните пронизващи небето сгради, 
човек наистина остава с впечатлението, че този мегаполис на виетнамска 
земя явно се готви да се влее в темповете на гиганти като Хонг Конг, Бангкок 
и Сингапур. 

На летището ни посрещна рускоговоряща екскурзоводка под 
„кодовото” име Роза. От пръв поглед личи, че е добре гледана дама – по 
време на трансфера подробно ни обяснява как би могла да се разкраси 
една виетнамка. Най-важното условие е да си... избели кожата. Ако й е по 
джоба, може да си позволи процедури в заведение от типа на солариума. 
Но докато нашите нежни половинки събират по изкуствен начин загар, 
тукашните девойки вършат точно обратното – да избелеят. И подобна 
процедура е желателна минимум пет пъти в месеца! Преди сватба 
избелването е повече от задължително! Голяма суета ги тресе 
виетнамките – за да не ги пърли слънцето, а от това да им пострада 
красотата, може да ги видите яхнали скуткерите с... ръкавици на ръцете и 
увити в шалове лица. 

В Сайгон е значително по-топло, отколкото в Ханой. Вечерта, когато 
пристигнахме в града, термометърът сочеше 28 градуса по Целзий, през 
деня жегата стига до 35 градуса, че и нагоре. Все пак устискахме да 
вечеряме на открито в един ресторант с името Шато. Сервираха ни микс от 
различни ястия: зеленчукова супа с месо в издълбан кокосов орех, скариди, 
риба на грил, свинско печено и пр. плюс най-популярната тукашна бира 
Сайгон. Роза казва, че тук благодарение на жегата и нискокалоричната 
храна бързо се отслабва. Но за две нощувки едва ли с моите над 100 кг ще 
постигна този ефект... 

Сайгон е главният стопански и транспортен център на виетнамския юг. 
Близо 14 години – от 1887 до 1901-ва, е столица на Френски Индокитай, а от 
1955 до 1975 година – на Южен Виетнам. Той е един от най-гъсто 
населените градове в света – 9450 души се падат на квадратен километър. 
Тази пренаселеност ясно се откроява по улиците на града, където трафикът 
е много тежък. Някакво облекчение се очаква с построяването на първите 
две линии на метрото, откриването на които е предвидено за края на 2017 и 
началото на 2018 година. Общо около 20 км подземна и наземна 
железница. 
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На влизане в Сайгон 

 
Небостъргачът Bitexco Financial Tower(262 м.), с площадка за хеликоптери 

 
Около 60 процента от промишленото производство в Сайгон се 

формират от 4 ключови сегмента: машиностроене и промишлено 
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оборудване, химически продукти, електроника и информационни 
технологии, храни и напитки. В тези сфери се подвизават близо 300 хиляди 
малки, средни и крупни предприятия. В Сайгон са базирани някои от най-
големите виетнамски компании като Saigon Jewelry Holding (за ювелирни 
изделия), Isuszu Vietnam, World Auto и Mekong Auto (за автомобили), 
Vinamilk (за млечни продукти), Sacom/за електро- и телекомуникационни 
кабели) и др. Сред крупните чуждестранни инвестиции е заводът за 
микросхеми Intel, заводът за компютърни комплектовки Nidec, заводът за 
акустични детайли за мобилни телефони Sonion, заводите за битова 
електротехника Toshiba и Panasonic, изследователския център Hewlett – 
Packard и др. Независимо от кризата в пазара за недвижими имоти, 
строителният отрасъл продължава да играе важна роля в икономиката на 
града. На територията на Сайгон растат големи жилищни и офисни 
комплекси (като Saigon Pearl например и абсолютния лидер, високият 262 
метра небостъргач Bitexco Financial Tower с площадка за кацане на 
хеликоптер), банки, търговски центрове от рода на Diamond Plaza, 
промишлени зони (в Сайгон има 3 големи експортни промишлени центрове 
и 12 парка за високи технологии), обекти на транспортната и енергийната 
инфраструктура (новото международно летище Лонгтхан), хотели (градът е 
отворил врати за куп хотели от международна класа като Sofitel Plaza, 
Sheraton, Park Hyatt, Intercontinental Asiana, Movenpick и пр., като на нашия 
Grand Saigon бих дал повече от 4-те му звезди). В Сайгон се намират близо 
40 виетнамски университета! Строи се и най-високият във Виетнам 
небостъргач „Лендмарк”, висок 350 метра, с 81 етажа! 

Очертавайки така параметрите на местната икономика, а това касае и 
цялата страна, работа има за целия виетнамски народ. Има и достатъчно 
работоспособно население, което да даде правото на правителството да 
свали пенсионната възраст от 55 на 50 години за жените и от 60 на 55 за 
мъжете. Тук просто няма застаряваща популация, която да предизвиква 
нуждата от увеличаване на пенсионната възраст, както това става вече у нас. 
А средната продължителност на живота – 78 при мъжете и 80 при жените, 
им дава достатъчно време да се порадват на отпуснатата от държавата 
пенсия. На особена почит са ветераните от войната, за тях е отредено 
безплатно медицинско обслужване, безплатни са и лекарствата им. 

Преди повече от 300 години на мястото на днешния град била 
построена крепост под названието Жа Дин. Когато в средата на XIX век 
французите поставят началото на колониалната епоха, цитаделата е 
разрушена. За сметка на това се появяват множество нови постройки, някои 
от които се радват на живот и до днес. 
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Дворецът на обединението 

 
Пощата 

 
Френското наследство и азиатската култура съжителстват прекрасно в 

наши дни и това прави града уникален. На всяка крачка може да се видят 
древни паметници, изящни постройки от френския колониализъм, 
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небостъргачи, храмове на различни религии. Неизменна част от Сайгон е и 
китайският квартал Чо Лон, най-големият китайски градски район в 
Индокитай. Неговите жители са се преселили тук преди няколко столетия и 
имат значителен принос за развитието на града. Днес този квартал е като 
град в града, със своя култура и кухня. Във всяко здание има магазин, 
занаятчийско ателие или малък ресторант. 

Сайгон е разделен на 19 жилищни района, но най-атрактивният е 
първи градски регион Бин Тан, където са съсредоточени главните 
забележителности на града, привличащи гостуващите туристи. Дворецът на 
обединението е представителна сграда, за чието строителство не са жалени 
пари. Ами тук са вложени 12 000 куб. м бетон, 2000 кв. м стъкла, 4000 
електрически лампи. Бил е резиденция на президента на Южен Виетнам, 
после щаб на американската армия. На 30 април 1975 година е завладян от 
от северовиетнамските войски и превърнат в дворец на обединението след 
сливането на двете виетнамски републики. Днес тук стоят на стража 
танкове, които са установили властта на комунистическия Северен Виетнам. 
Имало е и площадка за кацане на хеликоптери. С такава машина бягат от 
Сайгон последните американски съветници и южновиетнамските им 
марионетки, преди армията на Северен Виетнам да завземе града. 
Любопитен експонат е и военният джип, с който южновиетнамският 
президент е бил отведен в Националното радио, за да обяви капитулацията 
на южняците. 

На централния площад се намира Пощата, проектирана от автора на 
прочутата парижка Айфелова кула, Гюстав Айфел. Била е автогара, съдебна 
палата. Изключително красива сграда и отвън, и отвътре с формата на 
полусферичен безистен. На стените й са изрисувани карти на Индокитай, а в 
дъното е разположен портрет на президента Хо Ши Мин. Тук се продават 
пощенски картички, каквито някои туристи все още купуват, за да изпратят 
на свои близки и приятели в родината си поздрав от Виетнам. За нас това 
вече звучи архаично, след като вместо картички пращаме поздравите си със 
SMS или по Viber. 

Не по-малко красива е сградата на сайгонската опера. Тя е построена 
през 1897 година по проект на френския архитект Йожен Фере. Разполага с 
800 места и е умалено копие на операта в Ханой и на парижката Opera 
Garnier. След 1956 година става седалище на Камарата на общините във 
Виетнам, но от 1975 година отново приема ролята на оперен театър. През 
90-те години на миналия век е реставрирана. 
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В Сайгон се намира и най-величественият будистки храм в Южен 
Виетнам – пагодата Vinh Nghiem, датираща от XI век. През миналото 
столетие е реконструирана по проект на архитекта Нгуен Ба Ланг, 
съчетавайки модерния японски с традиционния виетнамски архитектурен 
стил. 

 
Сайгонската опера 

 

 
Пагодата Vinh Nghiem 
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Пред Сайгонската Света Богородица 

 
Пазарът Бен Тан 

В съседство с Пощата се издига базиликата Нотр Дам дьо Сайгон, 
реплика на прочутата Парижка Света Богородица – Нотр Дам дьо Пари. Това 
е символът на града. Построена е през 1880 година, като строителството е 
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извършено с червени тухли, доставени специално от Марсилия. По проект е 
трябвало да бъде копие на парижкия оригинал, но не се е получила 
приликата и сайгонският храм си има свой собствен облик. Фасадата е 
оформена в неоромански стил, двете странични кули са високи 40 метра и 
се виждат отдалеч. Катедралата е действаща и всяка неделя тук има служба. 
На метри от нея се издига статуя на Дева Мария и често тук може да се 
срещнат младоженци, подготвящи своя сватбен албум. Имахме късмета да 
видим една такава двойка. Макар и не в първа младост, булката още 
хващаше око. 

За съжаление нямахме време да посетим Музея на жертвите от 
войната, може би нямаше и да е нужно, след като ни предстоеше да видим 
подземния град Ку Чи, чиито тунели са били изградени за защита от 
френските и американските нашественици. Музеят е открит след 
приключване на военните действия, през 1975 година. Музейната 
експозиция представя документални свидетелства за военните 
престъпления, предизвикали многобройни и тежки страдания на 
виетнамския народ. Роза казва, че както в Ку Чи, така и в този музей често 
идват американски ветерани от войната, водени от спомените си за онези 
кошмарни времена, отнели най-хубавите години от живота им. 

Разходката из централната част на Сайгон завършваме с пазара Бен 
Тан. Намира се в непосредствена близост до централната сайгонска 
автогара. Представлява лабиринт от сергии, на които се продава какво ли 
не: плодове и зеленчуци, виетнамска ракия, пазарски чанти, платове, 
всякакви аксесоари за мобилни телефони и най-вече дрехи куче марка, като 
тук може да намериш всякакви фалшименти на най-известните в света 
маркови облекла. Пазарът съществува още от времето на френския 
колониализъм, пълен е с екзотика и затова туристите обичат да се отбиват 
тук, да пробват и уменията си да се пазарят с търговците. Пред главния вход 
на пазара се простира широк площад, из който кръжат местните таксита. 
Много ме впечатлиха таксиджиите от фирмата Vinasun: колите им чисти, с 
бели подглавници на седалките, а самите шофьори – спретнати, облечени с 
бели ризи и червени вратовръзки, а не като нашите пишман бакшиши – 
брадясали, с размъкнати анцузи и миришещи на тютюн. 

Много красив е Сайгон и нощем. Имахме удоволствието да 
съцерцаваме града от палубата на круизното корабче, където по програма 
имахме разходка из река Сайгон и вечеря с жива музика. Храната беше 
много вкусна, танцьорките – изящни, отнякъде се появи и фокусник да 
баламосва дамите от нашата група. Нощният живот в града въобще е много 
динамичен. Роза казва, че като гъби никнат караоке барове и DVD кафенета, 
където е пълно с млади хора. Танцуват, чатят на таблетите и на мобилните 
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си телефони, зяпат клиповете на хитовите западни парчета, говорят на 
английския език така, както родителите им учеха и знаеха руски. И като 
отварям дума за нощните забавления, Сайгон в това отношение има богато 
наследство от времето на войната, когато баровете и многобройните 
продавачки на плът са радвали американските войници. Впрочем и днес, 
покрай непринудената нощна атмосфера, гостът на Сайгон трябва да си 
отваря очите. Някога, по време на комунистическия режим, у нас и с две 
кила злато на врата да се разхождаш нощем, нямаше кой да те пипне. 
Виетнам е също страна на социализма, но тук и особено в Сайгон си има 
достатъчно местни бандюги и проститутки, за да има повод Роза да ни 
предупреждава ценности и пари да си оставяме в хотела, да не развяваме 
по улиците скъпи телефони. 

 
Спретнатите шофьори са характерни за сайгонските таксита 
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ВЕЛИКАТА РЕКА МЕКОНГ 
Днешният ден е отреден за пътешествие из великата река Меконг. За 

виетнамците, а и за много от народите в Югоизточна Азия, тя има функцията 
и значимостта като на Нил за египтяните. Извира от Тибет, протича през 
Китай, Мианмар, Лаос, Камбоджа и Виетнам, за да се разпилее на няколко 
разклонения, образуващи делтата й, преди да се влее в Южнокитайско 
море. Меконг е 12-та по дължина река в света – 4350 км. Напоява най-
плодородните области на Виетнам, където се вади най-голямото количество 
ориз в страната (цели 4 реколти!), из водите й кръстосват безчислени 
корабчета и гемии, нагъчкани до козирката с характерните за региона 
тропически плодове и зеленчуци, риба и всякакви други товари. Тук са и 
прословутите водни пазари, неизменна част от колорита на Азия. Всъщност, 
точно неподправения начин на живот край реката, останал непокътнат от 
модерния свят и градската суета, какъвто е бил през столетията, е тръпката 
за туристите, отделили време за разходка из Меконг. Това очаквахме да 
видим и ние, преди да се качим на лодката и да заплаваме из жълто-
кафеникавите води на реката. 

 
Великата Меконг 
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Докато пътуваме към провинцията Бен Че, откъдето ще започне 
плаването ни по Меконг, Роза ни разказва как се учат виетнамските деца. 
Самата тя като малка е прекарала част от ученическите си години в... 
пещерите на Халонг по време на войната с американците. Там е живяла с 
родителите си, там е било и нейното училище – скрито от бомбите. 

 
С тази лодка ще направим екскурзията из Меконг 

 
Екскурзоводката Роза ни гощава с пресни плодове 
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Днес виетнамчетата се учат свободно, образованието е достъпно за 
всяко от тях. Децата прекарват цял ден в училището, там се хранят, като 
родителите плащат малки суми, и освен учебната програма имат достатъчно 
спортни занимания, медицински грижи, учат чужди езици – на юг освен 
английски ставал модерен и... италианския заради пристигащите групи с 
туристи от Ботуша. В училище им е осигурен и... следобеден сън. 

 
Капани за риба 

 
Първа спирка – тухларна край реката 
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Завършващите добри ученици се насочват приоритетно към 
държавните компании, като презумпцията е именно държавата да се 
възползва от най-качествените кадри. Мързеланковците пък изкарват 
допълнителни часове в училище – докато съучениците им си почиват през 
уикенда, те решават задачи, пишат домашни и т. н. 

Пристигаме на пристанището Хунг Вуонг в провинция Бен Че и се 
качваме на покрита с навес моторна лодка. Роза е приготвила плодова 
закуска за из път: рамбутан, малки бананчета, ще има и кокосово мляко. 
Рамбутанът е специфичен екзотичен плод, много популярен в Югоизточна 
Азия. Има червеникава „космата” обвивка, на вкус е подобен на пъпеш и 
желирен бонбон. Напоследък се среща и на българския пазар. 

Потегляме, брегът край реката е обрасъл с мангрови дървета, гъсти 
палмови и бамбукови клони. Показват се и традиционните наколни 
жилища, а зад тях е джунгла, сред която други местни жители са изградили 
домовете си. На равни разстояния край брега на реката са опънати на колци 
риболовни мрежи. Технологията е много хитра. Вливането на реката в 
морето е довело до промяна на нивото на водата в зависимост от прилива и 
отлива. Когато водата се вдигне, рибата и скаридите попадат в мрежите. 
Когато се отдръпне, рибарите прибират улова. Освен с риболов, както ще 
видим и по-нататък, тукашните жители се занимават и със селскостопанска 
работа: отглеждат плодове и зеленчуци, събират кокосови орехи и правят 
най-различни продукти от тях. 

Първото ни слизане на брега е за да посетим фабрика за тухли. 
Собственост е на семейство, което събира глината от местността, от нея 
формова тухлите и ги изпича. Загравят пещта с люспи от ориз – носят ги до 
нея с кошове и ги трупат на камара. Печенето трае три седмици и от една 
пещ, която има странната форма на будистки храм, се добиват на месец 
10 000 тухли. По-малките струват по 0.10 $, по-големите – 0.25 $ парчето. 
Тухларната разполага с 13 пещи. Наскоро недалеч оттук са построили завод 
за тухли и семейството скоро ще прекрати този си бизнес. Смятали да 
построят хотел и да оставят само една пещ като атракция за пристигащите 
туристи. 

Продължаваме с лодката нататък. Край брега са акостирали гемии, 
натоварени с кокосови орехи. Отпред, на носа им, е изрисувано голямо 
око – макет на такава лодка вече бяхме виждали в един от храмовете в 
Хойан. Роза обяснява, че това око е сложено да плаши... крокодилите. Сега 
такива няма в Меконг, но някога реката е била пълна с тези хищници. 
Замърсяването й от лодките ги е прогонило. 
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„Механизирана” обработка на кокосови орехи 

 
Тази змия се потапя в отвара и след една чашка  

от настойката „вдигаш самолета” 
Отново слизаме на брега – очакват ни в манифактура за преработка на 

кокосови орехи. Жените, които работят тук, ни показват как с мачете се 
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чупят орехите и се отделя млякото им, как се изстъргва вътрешността им с 
машина, а не на ръка, как получените кокосови стърготини се смесват с 
малко захар и от тази сладка консистенция се правят кокосови бонбони. От 
кокосовите орехи не произвеждат само лакомства: домакините ни 
предлагат сапуни на кокосова основа, кокосово масло, полезно и за готвене, 
и като козметика, сувенири, прибори за хранене... 

Особен интерес предизвика т. нар. змийско вино, което домакините 
бяха изложили в стъклена бутилка на рафта редом с кокосовите продукти. В 
азиатските страни змията е на особена почит – тя се смята за символ на 
силата, мъдростта и дълголетието. За да ги добиеш, трябва да изпиеш 
алкохолен разтвор, в който е престояла змия. Виетнамците още в древни 
времена първи са създали такава напитка, която по-късно се 
разпространява в цяла Югоизточна Азия. Използват се всякакви змии, 
включително и прословутата кралска кобра, чиято отрова може да убие 
човек за не повече от 10 минути след ухапването. Тъкмо отровата обаче е 
основната съставка на това вино, което се произвежда главно от ориз. Тя се 
разтваря и неутрализира в алкохола, като змията трябва да престои в спирта 
няколко месеца. Някои добавят билки и лечебни корени, за да стане 
настойката по-богата. Пие се в малки стъклени чашки, ритуално – на 
неголеми глътки. Роза, а и още Зоан преди това ни бяха подсказали, че този 
змийски специалитет се рекламира и като отлично средство за. . ”вдигане 
на самолета”. Един смелчага от нашата група се реши да гаврътне чашка с 
въпросната течност. След което дълго се взирахме към... слабините му, 
белким настойката подейства обнадеждаващо на жена му и публичното 
любопитство! 

Временно спираме круиза по Меконг, прехвърляме се на сушата и 
поемаме към джунглата, където ще обядваме. По пътя спираме пред сергия 
с плодове и зеленчуци. Дините, които се предлагат тук, са малки и 
продълговати, но невероятно сладки. Малко по-нататък Роза ни показва 
плода на хлебно дърво, на едно високо дърво пък виси цял грозд от 
помело – този вкусен плод вече се появи и на българския пазар. Стигаме до 
приветлив дом сред джунглата, с помещение, където две седнали „по 
турски” симпатични жени изплитат на ръка метли, шапки, ветрила и най-
вече бамбукови рогозки (такива може да се видят често и по нашите 
плажове с излегнати на тях летовници). Жените изплитат по една рогозка на 
ден с дължина 2 метра. На търговците я предлагат само за 6 долара. 
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Плодът на хлебното дърво 

 
Виетнамки плетат рогозки в джунглата 
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Качват ни на шестместни моторикши и скоро се озоваваме в 
джунглата пред ресторанта. Всъщност ресторант е силно казано – 
настанихме се край дълга маса (като нашите на селска сватба) под сенчест 
навес, където домакините ни нагостиха с невероятно вкусна риба. Оттам по 
криволичеща пътечка сред гъстата растителност стигаме до малък кей, 
където ни очакват няколко гребни бамбукови лодки. С тях ще се придвижим 
по страничните канали на Меконг, докато се озовем отново на 
пристанището, откъдето тръгнахме преди няколко часа. Всяка лодка се 
управлява с гребло от местен лодкар, достоен за четката на художник – 
изправен на кърмата, нахлупил традиционната конусовидна сламена шапка. 
Придвижваме се тихо под тунел от надвиснали над водата дървета и храсти. 
А когато наближаваме пристанището, за да се отправим обратно с автобуса 
към Сайгон, заради ниско разположените над канала мостчета лодкарят 
спуска навеса на лодката и ние буквално трябва да залягаме под него. Цяло 
приключение! 

 

 
Речният „круиз” продължава 
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Из страничните канали на Меконг 
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ТУНЕЛИТЕ КУ ЧИ – „ЗЕМЛЯНКА” ЗА... 20 000 ДУШИ 
Последният ни ден във Виетнам. Ще пътуваме до прочутите тунели Ку 

Чи, изградени за защита на виетнамските партизани и местното население 
по време на войната със САЩ. Намират се на 70 км северозападно от Сайгон 
и са една от най-посещаваните атракции от чуждестранните туристи. 

 

 
Естествен каучук от джунглата добиват и във Виетнам 
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Преди да стигнем до подземния град, защото това е наистина цял 
град с тунели, заемащи площ от над 250 километра, екскурзоводката ни 
Роза предлага да спрем в гора с каучукови дървета и да ни покаже как се 
добива от тях суровият каучук – материалът, от който се изработват матраци 
и куп други изделия. В Малайзия вече бяхме виждали как става това. 
Заставаме под едно от дърветата, някой преди това е направил разрез на 
кората и от нея в кръгла купичка се стича гъста бяла течност, която в Азия 
наричат латекс. От едно дърво се събират до 4 литра, като се работи само 
нощем. Виетнам заема едно от първите места в света по износ на естествен 
каучук. Качуковото дърво живее приблизително 30 години, от него латекс се 
извлича не повече от седем. След това дървото се реже и се използва за 
производство на мебели. Корените му се горят. Роза казва, че за съжаление 
в каучуковите гори се въдят змии и често се случва някой невнимателен 
берач на латекс да пострада. Иначе змиите прочиствали района от полски 
мишки, за които виетнамците казват, че били... по-вкусни от лобстер! 

 

 
Едно от многото скривалища в подземния град 

Ето ни в Ку Чи. Цяла подземна система, в която виетнамците са 
организирали команден пункт, училище, болница с родилно отделение, 
детска градина, полева кухня, спални помещения, заседателни зали, 
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складове и пр. За да влезеш в някой от тунелите, трябва да си с габаритите 
на виетнамец. Аз можах да пъхна само главата си, бързо разбрах, че ако 
продължа, ще се заклещя и не знам как после ще изляза от този капан. 
Вътре обаче тунелите са с различна височина: 3, 6, 9 и 12 метра, таваните им 
са във формата на триъгълник или дъга, с дебелина между 3 и 4 метра. Така 
са могли да устоят на тежките американски танкове, на бомбите, пускани от 
самолетите – бомбардировачи. Земята е много твърда и си е истински 
подвиг на ръка, с примитивни инструменти, да прокопаеш този спасителен 
лабиринт. В който между другото са намирали подслон 20 000 души! 

 

 
Капан за американските войници 
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Вървим из джунглата и Роза от време на време ни показва дупки в 
земята, които всъщност са отдушници на тунелите. Тях американските 
войници настървено са издирвали с помощта на кучета, за да пуснат 
задушлив газ или вода в укритията. На кучетата обаче им намерили цаката с 
американски сапун или лют пипер на входовете, който ги разсипвал от 
кихане. 

 
Хитрост – джапанки с лъжливи подметки 

 
Американски танк – трофей от войната 
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За заблуда на преследвачите изработвали от гумите на разбитите 
американски автомобили сандали с обратно разположени подметки, така 
че да ги пратят за зелен хайвер, в грешна посока. Партизаните използвали и 
други хитрини, някои от които и доста жестоки. Това са капани, покрити с 
трева, под която е прокопана дупка с дълбочина не по-малко от 2 метра. 
Стъпваш отгоре, чимът се обръща и хлътваш в трапа. Страшното е, че на 
дъното на дупката стърчат железни шишове, с върхове като на бойни 
стрели, така че наденеш ли се на тях, спасение няма. Има цяла експозиция 
на такива капани, които са ранявали смъртоносно американските 
пехотинци. 

В джунглата, сред която е разположена музейната експозиция на 
подземния град, може да се види добре запазен американски танк, на 
който се катерят и възрастни, и деца за снимка. Манекени във виетнамска 
бойна униформа пресъздават различни дейности в подземния град: едни 
преработват снарядите и бомбите, изстреляни от американците, други пък 
по време на почивка пишат писма на своите близки, трети вършат друго. 
Роза пък ни показва въз основа на запазените автентични уреди как се е 
произвеждала по примитивен начин оризова хартия, как се е чистел ориза 
от кюспето, за да е пригоден за хранене, как се е приготвяла и оризова 
ракия – в интерес на истината доста остричка. 

През цялото време сред гората ечат гърмежи от автоматично оръжие. 
В Ку Чи има стрелбище, където всеки, който пожелае, може да постреля с 
автентично оръжие от онова време: автомат Калашников (АК 47), 
картечница MP 3 и др. Патрони се продават на парче. Има и магазин за 
сувенири. Върху тази гора американците са използвали напалм за 
обезлистяване на дърветата, така че лесно да откриват виетнамските 
партизани. Химическото оръжие е нанесло много тежки поражения сред 
местните хора. Роза казва, че за рехабилитация на пострадалите 
семейството на бившия американски президент Клинтън – Бил и Хилъри, са 
осигурили дарение за 30 милиона долара. 

Накрая сядаме да хапнем. В подземната кухня са ни приготвили 
варена маниока – да опитаме от храната, която по време на войната е била 
най-често поднасяна на партизаните заедно с неизменния ориз, натъпкан в 
бамбукова пръчка, за да е годен за ядене по-дълго. От огнището на кухнята 
не излиза на повърхността обичайния дим, а нещо като като тънка бледа 
мъгла (не знам как се получава) за заблуда на противника. 
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В музейния комплекс Ку Чи има стрелбище, където може да постреляте с 

оръжия от Виетнамската война 

 
Патроните се заплащат – цените са в посочената таблица 
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Тунелите Ку Чи са открити за посещение през 1988 година. Но идеята 
за тяхното изграждане възниква близо 4 десетилетия по-рано, по време на 
съпротивата срещу французите. Отначало са предвиждали това да бъдат 
скривалища на оръжие и боеприпаси, но през войната с американците 
тунелите стават основно укритие на виетнамските партизани. Те внезапно 
изскачали от тях и поразявали противниковите войници. В крайна сметка 
американците се оказали безсилни да се справят с тази тактика на 
виетнамците. Въпреки че само тук жертвите от местното население и 
виетнамските бойци възлизат на повече от 12 000 души. 

В ранния след обяд се връщаме в Сайгон, още малко шетане из града 
и хайде на летището за полет до Камбоджа. Очаква ни среща със 
знаменитите храмове Ангкор... 

 

 
Виетнамски бойци (това са восъчни фигури) в почивка след сражение 
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КАМБОДЖА – МИСТЕРИИ В АНГКОР 
(Ноември 2014 година) 

Камбоджанският град Сием Рип е столицата на местния туризъм и 
изходна база за посещение на храмовете Ангкор. Кацаме на тукашното 
летище по тъмно, повече от час висим на огромна опашка за издаване на 
входна виза, късно и вечеряме, а за достатъчно сън нямаме време, защото 
трябва да станем в 04:00 сутринта. 

 
Храмовете Ангкор примамват хиляди туристи в иначе бедната Камбоджа 

 
Трудностите на страната се отразяват най-много на децата 
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Така ни е инструктирала камбоджанската ни екскурзоводка... Оля, 
която си представяше, че сме от Латвия или друга от балтийските страни. 
Някои мърморят заради ранното събуждане, но тук в 17:00 вече е мрак. И 
на мен, и на Мария ни се спеше, но после си дадохме сметка, че ако си 
бяхме останали в леглото, нямаше да видим изключителната картина, която 
се откри пред очите на стотиците дошли тук като нас туристи от целия свят. 
Да посрещнеш изгрева на слънцето на фона на величествените останки от 
най-големия храм и столицата на кхмерските империи, датиращи от преди 
векове, е уникално преживяване! Вижте снимките – те говорят повече, 
отколкото най-витиеватите слова! 

 
Силуети от вековете на фона на изгряващото слънце 

 
Много туристи и търговци на сувенири се събират пред храмовете по изгрев 
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Камбоджа, позната на българите от последното издание на 
телевизонното риалити „Сървайвър”, е една от най-слабо развитите страни 
в света. Средният доход на глава от населението е около 180 щатски долара. 
До голяма степен това се дължи на историческото развитие на страната. 
Повече от шест столетия (между IX и XV век) при кхмерските династии на 
Ангкор процъфтява култура, която в края на този дълъг период запада. 
Виетнам и Тайланд завладяват големи територии на кхмерската империя. 
През 1867 година започва френската колониална епоха, която продължава 
до Втората световна война. След нея страната е под роялистко и 
комунистическо влияние, като най-трагичен за камбоджанците е периодът 
на червените кхмери под водачеството на Пол Пот. Само за две години 
(1976-1978) от терора на това комунистическо формирование загиват над 2 
милиона души! След вътрешните размирици и войни населението 
продължава да страда от тежките военни травми. Разрушена е обширна 
част от инфраструктурата, изсечени са значителни площи от горите, има 
сериозни пропуски в снабдяването на хората с храна и питейна вода. 
Навярно подобна е била картината и през XV век, когато кхмерската 
цивилизация изчезва. Купища богатства и религиозни светини потеглят за 
тайландската столица Аютая. Ангкор се обезлюдява, а каменните храмове 
потъват в забвение. Цели 400 години!  

И все пак, да посвалим за малко черните очила и да прибавим 
нещичко за Камбоджа с по-оптимистичен привкус. През последните години 
тази страна отчита сериозен икономически растеж и нарастване на брутния 
вътрешен продукт с цели 8 %! Анализаторите смятат, че с тези темпове 
Камбоджа може да се нареди сред новите лидери в икономиката на 
Югоизточна Азия. Чуждестранните инвестиции са достигнали 7,2 милиарда 
щатски долара! Особено в строителството. Тези дни официално бе 
съобщено, че в столицата Пном Пен, на брега на реката Меконг, започва 
изграждането на кули-близнаци, подобни на тези в Куала Лумпур. Те ще 
бъдат по-високи от тях: ще имат 133 етажа на 560 метра височина, 
изпълнени с офиси и жилищни апартаменти, търговски и развлекателен 
център, ресторанти, хотел. Стойността на проекта е над 2,7 милиарда 
долара. Кулите ще бъдат може би най-високите не само в Азия, но и в света, 
без разбира се да конкурират / засега невъзможно/ единичния гигант в 
Дубай Бурж Халифа. В строителството ще участват камбоджански и китайски 
корпорации, както и холдинг от Макао. 

Храмовете Ангкор са открити преди 150 лета от френския 
изследовател Анри Муо. Съвсем случайно: бродейки из джунглата с мачете 
в ръка, французинът попада на руините на Ангкор. Най-големият град в 
света през Средните векове, в който са живеели 750 хиляди души! 
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Пазачите на Ангкор Том 

 
Змиите – пазителки Нага, известни с това име от шоуто „Сървайвър” 

Обявени за обект на ЮНЕСКО, те се посещават годишно от над 5 
милиона туристи. За тях работят според Оля 4000 екскурзоводи на 11 езика. 
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Най-голям приток на туристи тук имат азиатските страни: Китай, Япония, 
Виетнам, Южна Корея. Идват и европейци, предимно от западната част на 
континента, но азиатците са безусловно повече. Може би затова и закуската 
в хотела ни, а днес заради ранното ставане в сухия пакет, е основно 
комплектована за азиатски туристи – разбирай ориз и нещо друго. 

 
Танцът апсара – интерпретация върху стените на храма 

 
Всеки ден стотици туристи изкачват стъпалата на Ангкор Ват 

За да се влезе в храмовия комплекс, пропускателният режим е много 
строг. Правят ни снимки за специалния пропуск, който има вид на бадж. 
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Стриктно се следи за външния вид на жените – да не са с открити рамене и 
къси поли. Дори номерата с шалове около голите крака не минават. До 
храмовете стигнахме с малък, но раздрънкан автобус, и трябваше да 
издърпаме ушите на Оля, за да ни предостави за следобедната обиколка 
друго, по-читаво возило. 

След като закусихме на крак (част от храната дадохме на неколцина 
дечица, каквито обичайно се въртят около автобусите с туристи), се 
отправихме към първия храмов ансамбъл – Ангкор Ват, изграден само за 
молитвени цели. Смята се, че това е едно от чудесата на Азия, връх на 
хиндуистката храмова архитектура. Храмовият комплекс Ангкор Ват е 
символът на Камбоджа, изобразен е и на нейния национален флаг. За да се 
стигне до сърцевината му, трябва да се прекоси над 200-метров насип, 
ограден с каменни парапети и фигури на лъвове и многоглавата свещена 
змия Нага (ако си спомняте един от отборите в камбоджанския Сървайвър 
носеше това име). По този път се стига до огромната западна входна порта, 
през която се влиза в самия храм. На стъпаловидна площадка се издигат 5-
те храмови кули: 4 в ъглите и 5-тата, най-високата (65 м), в средата. Общата 
площ на тази композиция е 2000 кв. метра. 

Ъгловите кули са свързани с галерии, на чиито стени са изсечени 
каменни релефи, представящи различни сюжети от прочутите хиндуистки 
епоси „Махабхарата” и „Рамаяна”, като най-чести типажи са митичните 
небесни танцьорки апсара. Същия ден вечерта имахме удоволствието да 
присъстваме на традиционния камбоджански танцов спектакъл Apsara 
Dance Show, където гледахме на живо изпълненото с красота и грация 
изкуство на съвременните апсара. Твърди се, че по своя замисъл Ангкор Ват 
символизира връх Меру, който е домът на девите в хиндуистката 
митология. Освен танцуващите красавици, на каменните релефи са 
изобразени кхмерски войници – пехотинци и конници, слонове, използвани 
като бойно оръжие. Не липсва фигурата на хиндуисткото божество Вишну, 
както и на кхмерския владетел крал Суряварман II, по чиято заповед започва 
строителството на комплекса. Според неговите представи, Ангкор Ват 
трябвало да бъде храм на държавата и нейна столица. Вишну не е поставен 
тук случайно – това е периодът, в който се прекъсва традицията подобни 
монументални композиции да се посвещават на бога Шива, започва тази на 
Вишну и такова е и решението на краля. 
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На път за Ангкор Том 

 
Храмът Байон със световноизвестните многолики скални фигури в Ангкор Том 
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Преминаваме през внушителната Южна порта към следващата част от 
комплекса – някогашната столица Ангкор Том, Великият град, строен в края 
на XII век. Това е последният административен и религиозен център на 
кхмерската империя, новата столица на кхмерите, изградена по нареждане 
на кхмерския владетел Джаяварман VII, смятан за изключителен 
държавник. Ангкор Том е ограден с 8-метрова каменна стена с 5 портала и 
дълъг цели 16 км воден канал. Преди да пристъпим през южната порта, 
минаваме през шпалир от два реда каменни фигури – от едната страна са 
богове, от другата – демони. Най-впечатляващ е храмът Байон, ограден от 
дълга галерия с релефи по стените, пресъздаващи картини от бита на 
народа, дворцовия живот и военните походи на владетеля. Този храм е 
изтъкан от мистерии. В научните среди продължават да се водят дискусии. 
Най-напред се спори дали това е гробница на Джаяварман VII, дали пък 
кралят будист е посветил този храм, за да възвеличае себе си. Голямата 
загадка е какво се крие зад огромните двуметрови каменни лица около 
главното светилище, високо 45 метра. Те са изсечени в стените на 52 
лотосови кули в Ангкор Том, колкото са седмиците на годината. На всяка 
кула тези лица са 4 на брой, гледат в четирите посоки на света, но така, че 
очите ни – техните и нашите, да се срещат от всяка позиция. Нещо като в 
популярния кръчмарски шлагер „А портрета от стената само ме следи... ”. 
Освен това, те променят силуета си при всяко изместване на ракурса към 
тях, ту изчезват, ту се появяват. Изниква другия въпрос: чии са тези над 200 
лица? На владетеля Джаяварман VII или на Аволокитешвара – събирателен 
образ на Буда и на един от най-големите кхмерски пълководци, помагащ на 
хората да достигнат Нирвана? Няма точен отговор. Докато обикаляме насам 
натам, се появяват девойки и момчета в камбоджански национални 
костюми, с които туристите, а и ние, се надпреварват да се снимат. По-
издръжливите пък се изкачват по стръмното стълбище към най-високата 
кула, за да зърнат околността. 

В Ангкор Ват има още няколко забележителни места, които заслужава 
да се видят. Едното е Терасата на прокажения крал, а другото – Терасата на 
слоновете, от която кралят е наблюдавал военния парад на бойните 
слонове на Площада на победата. Ще спомена и храма Бафон с каменните 
слонове. 

Към 11:00 топлината става нетърпима и Оля ни качва на автобусчето, 
за да ни отведе в хотела. Ще се върнем при храмовете чак след обяд, около 
16:00, когато поотмине тропическата жега. Камбоджа се намира в областта 
на южноазиатския мусонен климат. Обикновено тук големите горещини са 
през дъждовния период (април – октомври) и достигат над 33 градуса по 
Целзий. Но очевидно и през ноември не правят изключение плюс голямата 
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влага – за един ден смених три тениски! Така че почивката около обяд е 
задължителна. 

 
Сред красивите танцьорки 

 
Терасата на слоновете 

А после ни очаква поразителната битка на живот и смърт между 
природата и древното минало в храмовия комплекс Та Пром. В хотела има 
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басейн, можеш да си направиш и някой масаж. За да стигнем до него обаче, 
трябва да минем първо край дома на Оля, за да я оставим там. Тази 
маневра се повтори и надвечер и не направи добро впечатление, защото 
задължение на екскурзовода е първо да се погрижи за туристите си, а после 
за себе си. Но в Камбоджа изглежда не е така... 

 
Та Пром – корените на дърветата в смъртна схватка 

 със стените на храмовете 
Около 16:30 пристигаме в Та Пром – още един храмов гигант в 

традиционния кхмерски байонски стил. Строен е през XII век по времето на 
Джаяварман VII. Разположен е насред камбоджанската джунгла и е бил 
посветен на майката на краля. Но това, което виждаме тук, едва ли има 
аналог някъде по света. В тази част на азиатския континент растат дървета 
от вида spong с огромни открити корени, които буквално приличат на 
пипалата на октопод. Те така са се вплели в каменните стени на комплекса, 
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дори във всяка цепнатина, ниша и покрив, че човек остава удивен и 
потресен как природата е способна с такава задушаваща хватка да съсипе 
истински архитектурни шедьоври, дело на човешката ръка. Защото днес, в 
резултат на тази хилядолетна смъртоносна битка, Та Пром е полуразрушен и 
няма нищо общо с първоначалния си впечатляващ вид. По онова време е 
заемал площ от 730 км. километра! Имал е 39 кули, няколкостотин каменни 
жилища за прислугата, 260 позлатени статуи на хиндуистки богове, бил е 
опасан от тригълна стена, която сега не съществува. Близо 12 000 души: 
монаси, слуги и танцьорки, са съставлявали обслужващия персонал! Днес Та 
Пром е неузнаваем. 

В средата на миналия век учени и археолози стигнали до решението 
Та Пром да остане в този си вид и така да бъде експониран на туристите. 
След приемането му през 1992 година в списъка на ЮНЕСКО за световно 
културно наследство, 15 години по-късно в храмовия комплекс започват 
интензивни реставрационни работи, каквито забелязахме и ние по време на 
нашата обиколка. Първата работа на реставраторите е била да се подхванат 
пипалата на „октопода”, за да спре разрушителното им действие. 

Силно се надявам със съдействието на ЮНЕСКО да се помогне за 
съхранението на това уникално културно-историческо наследство. 

На връщане към хотела остана и малко време за шопинг, но очевидно 
повечето нашенци пазеха „муниции” за утрешното ни отпътуване за 
Тайланд. Танцовото Апсара шоу вечерта беше и последната атракция на 
камбоджанска земя. 

След ранен трансфер до летището в Сием Рип в 09:50 отлетяхме за 
Страната на усмивките. По програма имахме посещение на някои от 
забележителностите в столицата Бангкок и полет до тайландската перла 
остров Пукет, където щяхме да останем три дни. Но само за почивка и 
кефове на плажа. Така, както предната година сторихме след обиколката ни 
из Мексико в морския курорт Канкун. Повярвайте ми – за финал такъв 
вариант е супер! 
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Танцът апсара на живо 

 
Какво ли прави тази нашарена с надписи на руски кола  

на летището в Сием Рип? 
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ТАЙЛАНД – СТРАНАТА НА УСМИВКИТЕ 
(Октомври 1999 / Ноември 2014 /  

Януари 2016 и 2017 г.) 

„Добре дошли в страната на усмивките!”. Така тайландците 
посрещат своите гости от чужбина на летището в Бангкок. И това е 
израз на пословичната им доброжелателност, превърнала се в 
национална черта. Ето защо на любезността трябва да се отговаря по 
същия начин – тайландците не приемат повишения тон, гневния израз и 
агресивните жестове. 

 
Тази снимка е направена на летището в Бангкок през октомври 1999 г. 

 
17 години по-късно сме отново в столицата на Тайланд 
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ПЪРВАТА НИ СРЕЩА 
с тях беше още през 1999 година. 15 години по-късно отново имахме 

удоволствието с жена ми да кацнем тук на връщане от Виетнам и 
Камбоджа. И да забележим колко много неща са се променили. Дори 
самата аерогара не е същата – вече има ново летище, Suvarnabhumi (в 
превод Златната земя), което приема полети от цял свят, обслужвайки над 
45 милиона пътници годишно. Хай уей трасе пък го свързва директно с 
града, облекчавайки по този начин трафика до пътническите терминали. 
Виждаме, че и са посъкратили водните канали за сметка на нови улични 
платна за автомобилното движение. А в края на миналия век Бангкок 
изглеждаше като една истинска „Венеция на Изтока”. През тези години в 
града се е вихрило огромно строителство, нови гигантски сгради порят 
небето. Не спира и миграцията от вътрешността на страната. И логично 
населението на столицата вече надхвърля 10 милиона. 

 
Новото летище в Бангкок 

Тайланд се намира в сърцето на Югоизточна Азия, заема площ почти 
колкото територията на Франция и е 5 пъти по-голяма от България. Има три 
ясно обособени климатични сезона: топъл и сух от февруари до май, 
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дъждовен от юни до октомври и „студен” от ноември до януари. Северната 
част на страната е заета от планини и гори, а на североизток са фермите, в 
които се трудят хиляди тайландци. Оризовите плантации заемат 
централните райони, където се простира плодородната Менамска равнина, 
наричана Оризището на Тайланд. Приблизително в тази част, на около 76 км 
от Бангкок, се намира старата столица Аютая, приютявала в далечното 
минало, в продължение на цели четири столетия, несметни богатства преди 
да бъде разрушена от бирманските войски през XVIII век. На юг пък са 
познатите и на българите тропически острови и дългата стотици километри 
плажна ивица, където са и най-известните тайландски морски курорти. При 
първото ни гостуване в Тайланд дъждовният сезон вече бе отминал, но 
влагата си беше останала с високата температура на въздуха, която не 
падаше под 34 градуса. 

В превод името на тази симпатична страна означава „земя на 
свободните” и това не е случайно. През цялата си 800-годишна история 
народът на кралство Тайланд е единствен в Югоизточна Азия, който никога 
не е попадал под властта на колонизатори! Не мислете, че това е резултат 
на спечелени битки на бойното поле. Напротив, за свободата на страната си 
кралете на Сиам (старото име на Тайланд до 1939-та и в периода 1945-1949 
година) са воювали на „тихия фронт”, с умела дипломация и териториални 
отстъпки пред европейските колониални държави. Може би и това една от 
причините кралската институция в Тайланд да се уважава толкова много. На 
гостуващите в страната туристи се препоръчва да избягват всякакви 
негативни коментари по адрес на кралското семейство. Въпреки че за да 
бъдат по-интересни на туристите, местните гидове не си спестяват клюките 
по адрес на кралския двор – кой от семейството се е оженил, кой се е 
развел, как вървят взаимоотношениета на краля с втората му съпруга и пр. А 
докато се придвижвахме с автобуса по трасето до кралския дворец, по 
цялото протежение на пътя ни съпровождаха билбордове с портрети на 
краля Рама IX, от ранната му възраст до наши дни. Кралят е не само 
държавен глава, но и върховен главнокомандващ . Между другото Рама не 
е лично име на тайландския крал , а събирателно название, нещо като 
титла, включваща всички местни владетели – от Рама I до последния 
коронован монарх, представители на династията Чакри. Тази династия 
властва вече почти 300 години! 
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Микс от високоетажни сгради, ниски къщурки и будистки храмове –  

това е Бангкок 

 
Преди 17 години водните канали бяха много  

и затова наричаха Бангкок „Източната Венеция” 
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В средата на октомври 2016 година на 88-годишна възраст почина 
тайландският крал Рама IX, с мирското име Пумилон Адулядет. Това бе най-
дълго управлявалият монарх в света – цели 70 години е стоял на трона. 
Всеобщо е признанието, че тайландците са го почитали заради умението му 
през всичките тези години да поддържа стабилна политическата система в 
страната, независимо, че по същото време са извършени няколко военни 
преврата. Сегашният премиер на страната ген. Прают Чаноча също се е 
изкачил на политическия връх след военен преврат през 2014 година. В 
Интернет се появиха куп снимки на скърбящи тайландци. Помня, че и ние 
бяхме заставени да сме „покрусени” от смъртта на съветския 
комунистически лидер Леонид Брежнев, когато се спомина през 80-те 
години на миналия век. Виждахме по телевизията и как целият 
севернокорейски народ реве неудържимо след кончината на вожда им Ким 
Ир Сен. Може и в Тайланд да го има това, но съм сигурен, че много хора там 
са искрено опечалени. Дори нашият представител в Бангкок, г-н Амм, ни 
изпрати съобщение: „Много тъжна вест. Почина нашият любим крал...” 

 

 
Правителственото трасе от летището към столицата 

 с портретите на краля 
За респекта на кралската институция в Тайланд има и още едно 

обяснение. Кралят, освен всичко друго, е и нещо като божи наместник, най-



 

 790

висшият представител на будистката религия в държавната власт и 
посредник между нея и народа. Много тясната връзка на кралската власт с 
религията, с будизма, в който вярва 95 % от населението на страната, е 
предпоставката тайландците да считат краля си за богоподобен! Затова е и 
голяма отговорността, която предстои да поеме при коронясването си след 
година (толкова ще продължи обявеният траур в страната) 
престолонаследникът принц Маха Ваширалонгкорн. Той е на 65 години и 
надеждата е да продължи делата на баща си и на династията Чакри, 
въпреки че сегашните отзиви го представят като бонвиван, нашарен с 
татуировки от глава до пети. 

 

На много обществени места, включително в хотелите, са обособени траурни 
кътове в памет на починалия тайландски крал Рама IX 
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КОСМОПОЛИТНИЯТ БАНГКОК 
Тайландски крал – Рама I, е и основателят на Бангкок, „градът на 

ангелите”, столица на страната от 1782 година. Спестявам си пълното име на 
града, защото ще заеме поне три реда. Смята се за едно от най-дългите в 
света и закономерно е включено в Книгата на Гинес. Един от 
екскурзоводите дори даваше 5 бири, ако успееш да го изрецитираш! 

 

 
Трафикът в Бангкок е много тежък, затова и замърсяването на въздуха е сред 

най-големите проблеми на града 
Бангкок е политическият, търговски, промишлен и културен център на 

Тайланд, главното пристанище на страната, истински космополит. Заема 
площ от 1500 кв.км, тук живее над 10 % от населението на страната. 70 
процента от индустриалната продукция произхожда от Бангкок. Над 15 
процента от тайландците работят тук, градът дава около 20 % от брутния 
вътрешен продукт на Тайланд. През пристанището му (най-голямият 
дълбоководен порт в Азия) минава почти целият износ и 2/3 от вноса на 
страната. Летището, което се счита за едно от най-големите в света, второ 
по капацитет в Азия след това в Сингапур, е внушителен хъб, „гара 
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разпределителна” за куп международни полети. Неслучайно голяма част от 
посещаващите Тайланд туристи прекарват поне по няколко дни в този 
многолюден град. 

Голям проблем обаче е чистотата на въздуха, ако изобщо може да се 
говори за такова нещо при тежкия смог, надвиснал над града. Затова и 
полицаите, регулиращи движението, неизменно са с маски на лицата. В 
такава среда е много тежко да се движиш с традиционното открито такси, 
познато под името „тук тук”. Трафикът е ужасен, задръстванията са 
поголовни. Въпреки че още през 1999-та година са стартирали първите две 
линии на естакадния метрополитен Скайтрейн с официалното име BTS, а 
през 2004-та в присъствието на краля е открита първата подземна 
железница в Бангкок MRT.Подвижният състав и на двата метрополитена е 
доставен от концерна Сименс. От техните линии е обезпечена и връзка с 
откритата през 2010 година нова високоскоростна надземна железница до 
международното летище Suvarnabhumi. 

 

 
Реката Чао Прая е главната водна артерия на тайландската столица 

Може да си зададете въпроса защо, след като страната никога не е 
била под чуждо господство, движението на моторните превозни средства в 
Тайланд е вляво, както в почти всички бивши британски колонии? Един от 
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екскурзоводите ни разказа, че когато тайландският крал бил на посещение 
във Великобритания, решил да закупи оттам луксозен автомобил. Като 
видял, че колата е с обратен волан и движението на автомобилите е вляво, 
когато се върнал у дома, наложил това и в страната си. 

 
Всеки ден корабчета, лодки, водни таксита и круизиери сноват из Чао Прая 

 
Влизането в кралския дворец изисква дълги поли и панталони.  

Който няма, си купува от тези шалвари 
Между другото днес Тайланд е един от големите производители на 

японски автомобили в Югоизточна Азия, предназначени за вътрешния пазар 
и за износ. Нещо повече, японските коли и особено Тойота са пълен 
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господар по пътищата на страната! Заедно с туризма това е едно от 
големите пера в тайландската икономика. 

 

 
В кралския дворец Гранд Палас 

При първото ни идване в Бангкок си спомням, че бяхме настанени в 
хотел край брега на река Чао Прая, главната водна артерия, която 
преминава през целия град. Това е много особена река: в зависимост от 
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прилива и отлива на морето тя променя сутрин и вечер посоката на 
течението си. Има жълто-кафеникав цвят, а по бреговете й може да видиш 
цялото разнообразие на тайландския сграден фонд – от мижави къщурки до 
лъскави хотели, от шарени пагоди до внушителни небостъргачи. По 
протежение на реката денонощно сноват малки и големи лодки, 
туристически корабчета и водни таксита. Всяка вечер накипрени круизиери 
возят туристи под съпровода на жива местна музика на фона на нощната 
панорама, откриваща се към града. А една от атракциите за туристите е 
хранене на рибите с хляб. В този местен обичай скритият подтекст да 
гощаваш рибите в Чао Прая е да се отървеш така от лоши мисли и дела. Не 
съм и подозирал какви стръвници се крият под мътната вода на реката, но 
когато хвърлиш някой и друг комат, изскачат същински озверели хищници. 
Да пази Господ да не цопнеш по някаква случайност в Чао Прая – ще те 
оглозгат за отрицателно време! 

 

 
Тронната зала на двореца, в която са коронясвани всички тайландски крале от 

династията Чакри 
Главната забележителност на тайландската столица без съмнение е 

духовно- религиозния център на будизма Ват Фра Кео. Тук се намира 
кралският дворец Гранд палас, най-красивият в страната,целият обсипан в 
злато. Построен е от Сиамската династия на площ от 61 хектара с множество 
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зали – за коронации, приеми, че дори и за погребения. В двореца е 
изложено и най-свещеното изображение в Тайланд – статуетката на 
Изумрудения Буда, изваяна от един единствен кристал. Вече имах повод да 
подчертая, че будизмът има много силно влияние върху населението и 
цялата държава – само в Бангкок будистките храмове са близо 400! 
Традиционните ценности и поведението на местните жители в много 
голяма степен са свързани с будизма. Добре е да се знае, че в Тайланд не е 
прието хората да се докосват по главите. Това се счита за неуважително, 
защото според тайландците главата е най-свещената част от човешкото тяло 
и връзката му с бога. Недопустимо е пренебрежителното отношение към 
храмовете, към монасите, към изображенията на Буда. Дори най-невинното 
присъствие на малките местни гущерчета геко в хотелските стаи (те имат 
навика да проникват там и да се катерят по стените), се обяснява с 
религиозен мотив – самият Буда е дошъл... да благослови туристите! Когато 
се посещава будистки храм или двореца на краля, много строго се следи за 
дрескода. Затова от една сергия в Бангкок трябваше спешно да си купувам 
шарени шалвари с ластик и фигурки на слончета, за да прикрия краката си, 
неблагоразумно обути с къси панталони. Иначе влизане в двореца няма! 

Свещената статуетка на Изумрудения Буда, обличат я в дрехи според 
климатичните сезони 

Преди 17 години в кралския дворец не бе такава гъчканица от 
туристи, както сега. Може би е нормално – популярността на Тайланд като 
туристическа дестинация не спада, а Големият кралски дворец и 
прилежащите храмове са шедьоври на тайската архитектура и всеки иска да 



 

 797

ги види на живо. Особено Храма на Изумрудения Буда, изпъстрен с 
китайска керамика, орнаменти от бронз и желязо, цветни витражи, 
стенописи и статуи. Разбира се, малката статуетка на Изумрудения Буда най-
вече приковава вниманието на посетителите. Надали има трийсетина 
сантиметра височина и представя главното божество на тайландците 
в...дрехи според трите сезона в страната: едни са когато вали, други когато е 
сухо и е налегнала жега, трети през „студения” период. Статуетката може да 
се снима почти само отвън заради многолюдието, което залива двореца.Тук 
постоянно се тълпят богомолци, които палят свещи и се молят на фона на 
монотонната молитва на местен свещеник. При първото ни гостуване в 
Тайланд посетихме Храма на полегналия Буда, най-големият будистки храм 
в столицата. Тук пък статуята на божеството, полегнало в очакване на 
нирвана, е в гигантски размери – дължината му е цели 46 метра! Този храм 
е бил първият център за обществено образование в страната. 

Но да продължа с двореца. Построен е по времето на Рама I през 1723 
година. На негова територия се намира кралският Пантеон със статуите (в 
естествен ръст) на останалите осем предишни владетели от династията 
Чакри. Демони от будистките легенди охраняват храма, въоръжени с пики. 
Тронната зала, построена по времето на крал Рама V в стила на италианския 
ренесанс, впечатлява с изобилието от мрамор и разкошните фрески на 
купола, изобразяващи събития от царуването на шестима владетели – от 
Рама I до Рама VI. Тук се извършват коронациите на тайските крале, 
провеждат се важни кралски и държавни церемонии. Снимането е строго 
забранено и информацията за това ще ти извади очите. В залата пък е пълно 
с цивилни „шпиони” и всеки опит за снимка инкогнито се наказва със 
солена глоба. 
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В двореца може да се види умалено копие на храмовете Ангкор в Камбоджа 

 
За почест до караула, охраняващ залата за приеми 
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СЛОНЪТ – МОЯТ ПРИЯТЕЛ 
Бангкок изобилства с музеи.Има всякакви: Музей на кралските лодки, 

Музей на куклите, Национален кралски музей на слоновете и пр. Като става 
дума за слоновете, в Тайланд това гигантско животно се ползва със 
закрилата и същия свещен статут, какъвто има кравата в Индия. 
Тайландците са го сложили дори на националния си флаг! 

 
Селището на слоновете край Патая 

 
Слоновете като този са докарани от Мианмар и Камбоджа 
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На особена почит се радва белият слон. Една легенда разказва, че бял 
слон се явил на майката на Буда в навечерието на неговото раждане. Като 
се явил, слонът й поднесъл цвят на лотос, символ на чистотата и знанията. 
Когато започнали да поизчезват белите слонове, кралят наредил повече да 
не ги използват като бойно оръжие, а да му ги подаряват. Възникнал дори 
ритуал за въвеждане на бели слонове в ранг „кралски слон”! 

 

 
Слончетата много обичат малките банани 

 
Сафарито започва по вода 



 

 801

Днес слоновете се използват за много туристически атракции в 
Тайланд . Най-често за сафари в джунглата на някой от 140-те национални 
паркове и резервати в страната, за разходки на кратки разстояния, за разни 
игри. В Розовата градина край Бангкок, покрай прекрасните орхидеи, тай 
бокса, фолклорните танци и фехтовката, гледахме „битка” на бойни 
слонове, футболен мач между слонове – имаше един със страхотна левачка, 
вкарваше гол след гол, същински Стоичков. 

 
Преходът със слоновете продължава по суша 

 
Как да познаем истинска ли е коприната или менте? 
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Други пък подлагаха на изпитание мераклиите да си изтърсят 
адреналина. Лягат по гръб трима произволно избрани от групите туристи, на 
малко разстояние един от друг, и слонът минава над тях. В един момент 
задържа крака си върху някой от смелчаците, сякаш да поразмисли дали да 
продължи или да...му стъпи на корема. Е, упражнението минава без 
инциденти, но за сметка на това слончето и неговите роднини, съучастници 
в шоуто, не пропускат да пъхнат хобот в чантите на зрителите с надеждата 
да отмъкнат нещо за хапване. 

Иначе слончетата в Тайланд от малки се учат да помагат в трудното 
ежедневие на човека – да теглят товари или да вършат друга полезна 
работа.Така докато се „пенсионират” на 60 години. Оттам нататък Божа 
работа – могат да изкарат и до 80. В покрайнините на Патая се намира т.нар. 
Elephant village, откъдето се организира трекинг – преход със слонове, част 
от който преминава през воден канал. С Мария бяхме на една такава 
екскурзия, където научихме интересни неща за житието и битието на тези 
гиганти в Тайланд. Докарали ги тук от Камбоджа и Мианмар с камиони, там 
използвали животните за откриване на зловещите противопехотни мини. 
Кой знае колко слончета са се затрили из минните полета. В „трудовата им 
характеристика” влиза пренасяне на товари от 500 до 700 кг (на хобота или 
на гърба), могат да тикат до 2 тона и да влачат до 5. Обясниха ни, че за 
разлика от африканския слон, който живее на свобода сред саваната, 
азиатските слонове са по-ниски поне с метър, по- леки са, имат по-къс хобот 
и по-малки уши,рядко им излизат бивни, разчитат повече на слуха си, 
отколкото на зрението заради това, че прекарват живота си повече в гората. 
На ден поглъщат по 200 кг храна, в това число от малките бананчета, които 
гушват като семки и бонбонки. Това че са по-леки го разбрахме по време на 
трекинга – за да се качим с Мария на гърба на слона, трябваше да отделят 
по-голямо животно заради моите килограми. Случи се 40-годишна слоница 
на име Уанли. Имаше обаче и по-тежък случай – един италианец с огромен 
корем, в който сигурно може да погълне цял 50-килограмов чувал с 
картофи! Завалията едва се държеше на седлото, накланяше се ту на едната, 
ту на другата страна, измъчи се и слончето. 

Между другото тази екскурзия ни предложи и други интересни 
атракции. Пешеходен тур, след който стигнахме до малка ферма където ни 
разказаха как се приготвят манджи от бананово дърво и папая. Оказа се, че 
освен добре познатият ни сладък плод, може да се яде и банановото 
стъбло, а от кората му, когато изсъхне, можеш да си свиеш...цигара! Папаята 
пък се реже на „стекове” и сокът й се използва за марината при готвене. 
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„Рафтинг” в… езеро 

 

 
Финалът на сафарито – с каруца, теглена от едногърбо зебу 
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Посетихме т.нар. „копринена къща” – малка манифактура, където 
една жена тъче на стан копринен плат. На стената има голямо табло, което в 
детайли показва жизнения цикъл на бубите, докато се получи фината 
копринена нишка. А дали е истинска коприна или полиестер лесно се 
познава: екскурзоводът запали огънче и копринената нишка започна много 
бавно да гори, замириса и като на вълна. А полиестерът изгаря веднага! В 
програмата беше включен и „рафтинг” в...езеро. Слагам го в кавички, 
защото не знам по каква причина са го нарекли така, след като подобна 
атракция, популярна и у нас по Струма, си е яко изхвърляне на адреналин и 
място на действието обекновено е е буйна река.Тук въобще не става дума 
за такова нещо: качихме се на сал, оборудван с пейки, с две лебедки – една 
отпред, другата отзад, на които се навива въже, закотвено на отсрещния 
бряг, на разстояние около 200 метра. Едно на вид мършаво тайландче върти 
лебедката, въжето се навива и така се движи салът. За тая работа се искат 
бая здрави мускули, та един кореец се нае да помогне. В същото време ни 
раздадоха някаква стръв, която започнахме да хвърляме в езерото. Че като 
изскочиха едни едри риби с люспи като на шарани, лакоми, досущ като тези 
хищници по Чао Прая в Бангкок! Накрая ни отведоха с  каруци, теглени от 
едногърби зебу, до ресторанта за обяда, след което ни позабавляваха и 
танцуващи травестити. Такива животни от вида зебу бяхме срещали в 
Индия, те са се приспособили отлично към тропическия климат и вършат 
полезна работа в селското стопанство и впрегатния „транспорт”. 

В Тайланд хората полагат много грижи за животните, но умеят и да ги 
използват в различни шоу програми. Примерът със слончетата е 
красноречив – техният номер е част от спектакъла, включващ характерни за 
отделните региони на страната танци и състезанието по традиционния тай 
бокс. В курорта Патая бяхме в един великолепен тропически парк с 
названието Nong Nooch . Тук основна забележителност е разноцветната 
ухаеща Градина на орхидеите, с най-голямата в Тайланд колекция от тези 
великолепни цветя, но тя не ни впечатли чак толкова, колкото възможността 
да нахраним с мляко от шишенце с биберон малка и много симпатична 
маймунка, да се снимаме с неин „братовчед”, облечен в екип 
на...националния футболен отбор на Бразилия, който упорито отказваше 
поканата ми да...целуне жена ми (явно е ял бой от някой ревнивец). А лично 
аз имам в албума ни снимка, на която се вижда как сме се прегърнали с 
чистокръвен ...бенгалски тигър! Е, беше здраво вързан за врата с много къса 
верига, май го и бяха подрогирали, но ми стигаше по случайност да ме 
цапардоса с лапата си, за да бера душа. На тайландците не са чужди 
подобни експерименти- водиха ни в крокодилова ферма, където дресьорът 
си пъхна главата в устата на триметров хищник, без да му мигне окото. 
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В тропическия парк Nong Nooch в кадър с „бразилски национал” 

 

 
В същия парк – прегръдка с истински, а не с плюшен тигър 
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НА ПАЗАР ОТ ЛОДКИТЕ – СЕРГИИ 
В Тайланд пазарите се радват на голяма популярност. Спомням си, че 

още първата вечер домакините ни отведоха на нощния пазар в Бангкок. Тук 
е духът на Азия – с безбройните аромати и пазарлъци пред сергиите под 
светлината на десетките ярко светещи лампи. Ако нямаш часовник от 
световна марка като Ролекс, например, сега е моментът да го имаш само 
срещу...10 – 15 долара! Можеш да пазаруваш на килограм. 

 
Нощният пазар в Бангкок 

 
Водният пазар 
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Обявих на жена ми и на неколцина българи от нашата група 
благородно социалистическо съревнование на кого часовникът ще издържи 
да не се развали за срок от...една седмица. Майтапа настрана, но моят 
изкара повече от...три години и ако не се беше повредило винтчето за 
движение на стрелките, можеше да ми служи още дълго време. 

 

 
Хигиената по водните канали е съмнителна,  

но тази жена си плакне съдовете в тях спокойно 

 
На улицата се предлага всичко: от плодове и шишчета до пържени крилца и… 

гадинки на тиган 
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На този пазар обаче за първи път разбрах колко респектиран от белия 
и наедрял европеец е местният човек. По-късно това се повтори и във 
Виетнам. Момичето, което ми продаде часовника, ме помоли да задържи 
рестото, тупайки ме с ръка по корема. Щом си с тия килограми, разсъждава 
тя, значи си с пари и ще оставиш и нещо за мен! Между другото, за 
чужденеца цената винаги е по-висока – дали на пазарската сергия или 
примерно в аптеката, няма значение. Може би само в МОЛ-а имаш шанса 
да не си „белязан”, защото там цените са фиксирани и е все едно дали си от 
Бангкок или от София... 

Още по-атрактивен е прочутият воден или още плаващ пазар, 
съществуващ вече над 100 години. Намира се на около 120 км от Бангкок. 
Тук лодките играят роля на сергии и от тях се продава всичко: плодове, 
зеленчуци, сувенири, прясно приготвена храна. Последното не е за 
препоръчване и ще се аргументирам защо. За да се стигне до плаващия 
пазар, минаваме с лодка по един от многобройните водни канали. Влагата е 
голяма и се чудя как ли съхнат чаршафите, проснати на верандите на 
мизерните наколни къщички. Малко по-нататък виждаме тайландец със 
смъкнати гащи, който обилно се облекчава в канала. Още по-надолу пък 
друг е нагазил до гърди във водата и е...сапунисал главата си, за да се 
изкъпе. Тази смущаваща цивилизования турист консистенция достига до 
плаващия пазар, където на една от лодките, предлагащи готова храна, 
жената-готвачка плакне съдовете в същата тази обогатена с природни и 
химически „добавки” вода. Нищо няма да хапнем тук, решаваме с жена ми, 
и правим изключение само с малките бананчета – бебета, които се оказват 
изключително вкусни. Предлагат ги от кошници, необелени, без 
съприкосновение с въпросната вода от канала. 

С тайландската кухня трябва да се внимава. Да хапнеш нещо от улична 
количка си е донякъде риск заради изказаните по-горе съображения. Не 
става дума за онези „деликатеси”, които преди да бъдат бутнати в тигана, са 
подскачали или пълзяли: бръмбари, скакалци и прочее подобни гадинки. 
Спомням си, че при първото ни гостуване в Тайланд хапнахме на улицата 
някакво опърлено пиле – мутант, след което не престанахме да търсим 
заведенията на Макдоналдс, КФС и Пица хът.  Мислехме си, че да си вземеш 
нещо за ядене от улична количка е като да си купиш кебапчета от димящата 
на пазара скара у нас. В хотелските ресторанти храната е сравнително 
приспособена към вкуса на чужденеца. Но винаги трябва да си давате 
сметка, че местната кухня в Тайланд  е вкусна, но силно пикантна, много от 
продуктите се пържат. Ако не поискате от келнера храната ви да бъде по-
малко spicy, след минути ще имате усещането, че ви е нужна цистерна с 
вода или буре с бира. Това особено важи за супите с морски дарове и 
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пикантни подправки,  за които казват, че отпушват дихателните пътища и 
стимулират дейността на стомашно-чревния тракт.  Помня, че на остров Пи 
Пи  ни сервираха супа със скариди, миди, риба, целина, джинджифил и 
някакви зеленища, леко пикантна, направо си облизахме пръстите! Хубаво 
е, че напоследък домакините са се научили да щадят стомасите на гостите 
си и предлагат лютивите сосове отделно. Ако пък прекалите с лютото, 
бирата ви е насреща – това е най-разпространеното питие в Тайланд. Ще ви 
я сервират добре изстудена и съм сигурен, че ще ви хареса. Става дума за 
местната бира, най-популярните марки са Singha и Chang, като последната, 
освен наливна, се предлага и в бутилки от 600 мл. 

 
Тайланд е раят на рибата и морските дарове 
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Снимката е отпреди 17 години – първата ни вечер на тайланската кухня 

 

 
Пресни екзотични плодове се продават навсякъде 
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Изключително богато е предлагането на риба и морски дарове: 
скариди, калмари, лобстери, стриди, миди и пр. През 80- те години на 
миналия век големи райони с мангрова растителност са били превърнати 
във ферми за отглеждане на раци и скариди. Тайланд е един от 10-те най-
големи доставчици на морска риба и морски продукти в света, като две 
трети от уловените скариди заминават директно за САЩ и Япония. В 
ресторантите с открити сергии до към 17.00 няма да видиш нищо изложено, 
след това таблите, засипани с лед, се изпълват с прясна риба, скариди и още 
куп морски продукти, извадени току-що от морето. Тайланд е и най-
големият износител на пилешко месо, насочено предимно за пазара в 
Япония. Това, което няма да липсва при всяко ядене, е оризът. В страната 
годишно се добиват по няколко реколти. Тайланд е истински рай на 
екзотичните плодове. Покрай „баналните” портокали, банани, манго, папая, 
пъпеши и ананаси (Тайланд е сред световните лидери по добив на ананас), 
се предлагат и множество особени плодове, които рядко стигат до 
европейските пазари: рамбутан, розова ябълка, гуава, ракам и др. Сред тях 
се нарежда и нелошият на вкус, но ужасно миризлив дуриан, който 
буквално ухае на непрани чорапи. Затова е забранен да се сервира в 
хотелските ресторанти. От безалкохолните напитки за препоръчване са 
плодовите фрешове и зеленият чай, а в баровете коктейлите са номер 1. Да 
не забравяме и кокосовите орехи. Тези, които се раждат на по-високи 
палми, са подходящи за производство на кокосово масло, на по-ниските – 
за кокосово мляко. В Тайланд  за брането им се използват и...маймуни, 
които се обучават в специални „училища”. 

Ще си позволя един съвет: въпреки голямото разнообразие на 
уличните  ресторанти в тайландските курорти, големите търговски центрове 
предлагат много добри условия за хранене, особено за вечеря. Преди две 
години в Патая, например, се хранехме всяка вечер на един от етажите с 
ресторанти от всякакъв тип и националност в големия търговски комплекс 
Center Festival. Подобен тип хранене имаме и в нашите молове. И храната 
хубава и разнообразна, и климатиците ти дават приятен за вечеря хлад, и 
хигиената е безупречна, а и цените са повече от прилични. За около 250 
бата = около 5 евро на човек, двама души за 20 лева могат добре да се 
навечерят, включително и с бутилка бира. 
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Най-сигурно е храненето в моловете: и вкусно, и хигиенично, и на добра цена 

 
Ако не ви допада местната кухня,  

има и алтернативи: Пица Хът, Макдоналдс… 



 

 813

УЛИЦАТА НА ГРЕХА 
Луксозните хотели, прекрасните плажове, многобройните атракции 

водят в Тайланд милиони почитатели на екзотиката от цял свят. Немалка 
част от тях обаче идват и с друга цел – секс туризъм. Тази индустрия се е 
развила в Тайланд в особено големи размери и е станала нарицателна за 
страната. Още при първото ни посещение в Патая, на една от търговските 
улици, зърнахме цяла редица от барове, изпълнени с девойки в къси черни 
роклета, които настойчиво приканваха чужденците да се възползват от 
техните услуги. Наричаха ги чикън фарм (пилета от ферма) и трябва да 
призная, че има много красиви сред тях. По начало тайландките са много 
чаровни и като визия силно допадат на белите мъже. Това не е само мое 
лично мнение. 

Курортът беше изпълнен с американски войници – морски пехотинци, 
слезли от акостиралите в акваторията му кораби. Прииждаха на тълпи и още 
на пристанището ги поемаха такива момичета. Всеки ден можеш да видиш 
две-три девойки да обгрижват група войници или някой самец. Цивилни 
мераклии за еротични удоволствия също колкото щеш – те са сред 
публиката на традиционните вечерни „представления” Go Go Girls, където 
девойки демонстрират изумителни номера с детеродните си органи. На 
еротичната вълна се оказа и... възрастна двойка, та с жена ми се 
кодошехме: докато бабата плете чорапи, дядото сигурно добре ще се 
забавлява в обятията на някое от тези „пилета”. 

През януари 2016 година с Мария отново бяхме в Патая. Опитахме се 
да си спомним къде сме били преди 17 години, но като изключим центъра 
за ювелирни изделия и мола, където търсехме човешка храна и се 
кокорехме на изродите – експонати от странния музей Believe it or not 
(такъв има и в Лондон), нищо друго не ни върна назад в годините. А, да, 
пропуснах и познатата пешеходна улица Walking Street, която заради явното 
предлагане на женска плът може спокойно да я наречем „Улицата на греха”. 
Много неща са се променили. Появили са се нови хотели, нови търговски 
центрове като най-големия в момента Central Festival, няма го дори 
познатия тук тук – на негово място из Патая бийч роуд и другите пътни 
артерии на курорта сноват 8-местните черни таксита – пикапи сонг теу с 
открита каросерия. 
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Предлагането на секс услуги по Улицата на греха върви нонстоп 

 

 
Тези момичета да ви се струват пълнолетни? 
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Променила се е и клинтелата на „пилетата” – вместо стройните 
американски войници, днес е истинско нашествие от англоговорящи 
пенсионери. За тях Тайланд е място за дълга и евтина почивка с интимни 
преживявания. Баровете са се превърнали в своего рода борса за наемане 
на компаньонки. Така по улиците вече е нормална картинка да видиш 
възрастен джентълмен или нашарен с татуировки застаряващ работяга да се 
разхожда хванал за ръка тайландка. Интересно е, че възрастовата граница и 
на компаньонките се е повишила доста. Вече не е изненада вместо сукалче 
за стареца на морето да се грижи и позабръчкана дама. 

 

 
„Жена под наем” – тайланска запазена марка 

Твърди се, че този т.нар. „ескорт” е своеобразен феномен, запазена 
тайландска марка, която не се покрива с общоприетата представа за 
проституция. Тези жени и момичета, които вървят ръка за ръка с някой 
англичанин, австралиец или скандинавец (а имаше и инвалиди и мъже с 
очевидно скромни възможности) не са от категорията платени жрици за 
смяна всеки ден. Те остават партньор на туриста през цялото му 
пребиваване в Тайланд, даряват го с всеотдайност, топлина и грижи, 
несъмнено и с интимен живот, за което той си плаща. И сигурно е щастлив. 
Но това е традиция, която не е от вчера и има своите дълбоки корени още в 
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далечното минало. „Жена под наем” или както я наричат тук Girl Frend 
Experience е начин на съществуване, поощряван и в семейството, защото 
хората живеят трудно, особено извън Бангкок. И в хотелите, и навсякъде 
има обяви, които предлагат на чуждестранния гост такива услуги, в 
гълчавата на баровете – „борси” се води и неизбежният пазарлък. Нямам 
представа колко струва наемането на такава компаньонка, но предлагането 
е много голямо и съм сигурен, че е по джоба на всеки, дори и на 
мераклията с тънък бюджет. 

 

Изкусителни девойки танцуват на пилони 
Проституцията е друга бира. Вечер по крайбрежната алея на Патая е 

пълно с такива момичета. За съжаление в Тайланд този откровен порок се 
шири още в ранна възраст – продават телата си деца на по 12- 13 години. 
Разходете се по крайбрежната алея, по малките странични улички с барчета 
и масажни салони и особено по Walking Street в Патая и ще се убедите в 
това. Пред всеки Go Go бар стои с подканящи за интимности табели 
групичка от момичета, за които няма съмнение, че са далеч от 
пълнолетието. 
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Много от баровете са се превърнали в борси за наемане на компаньонки 

На фона на гърмящата отвсякъде музика, ярко светещите секс 
реклами и вълните от похотливи зяпачи и дефилиращи под строй 
туристически групи (особено от Южна Корея), те подвикват настойчиво, за 
да приканят поредния загорял мъжкар. С оферти като тези: 69 бата цена на 
бирата за цяла нощ и недвусмисленото „Have a beautiful girls”. Битката за 
клиенти е ожесточена и в нея влизат всякакви средства. Част от тях са и 
щъкащите из тълпата момчета, които разнасят ламинирани брошури с 
откровени порнографски сцени. Сред тях и много гейове и травестити, 
каквито в Патая ще срещнеш навсякъде. Дори в големите луксозни хотели 
част от персонала: сервитьори, пикола, рецепционисти, откровено са 
прескочили на отсрещния бряг.  

Нищо по-различно и в Пукет, на Бангла роуд, улицата, която вечер се 
затваря за автомобилното движение, става пешеходна и арена на 
настойчиви предложения за всякакви сексуални услуги от изкусителни 
девойки и травестити. На мода е т.нар. пинг понг секси шоу, което ударно се 
рекламира на Bangla  Walking Street, и най-общо представя момичета, които 
„стрелят” по балони чрез интимните си части! От многобройните барове, 
където девойки в оскъдно облекло танцуват на пилони, звучи оглушителна 
музика, но това на никого не прави впечатление. И така до сутринта. 

В тайландските курорти особено популярни са спектаклите на 
травеститите, наричани от местните лейди бойс.”Тифани” и „Алказар шоу” в 
Патая, „Саймън кабаре” в Пукет... Тези по същество вариететни програми се 
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радват на огромен зрителски интерес и има защо: великолепна 
хореография, костюми, декор, музикални, танцови и певчески изпълнения. 
Почти два часа няма скука. 

Има и драма – в ума и сърцето на тези хора бушуват сложни страсти, 
води се жестока битка с природата и това се вижда в изпълнението на един 
от актьорите. Той е сам на сцената, тъмно е, а само към него е насочена 
светлината на прожектора. Гримиран е като мъж, от едната страна, и като 
жена, от другата. Танцува, пее и сменя образите си. Двете същности се 
борят в минутките на изпълнението и човек разбира колко сложно е да 
бъдеш това, което не си... Личи си и след края на спектакъла, когато 
изпълнителите се нареждат отвън и позират за снимки с туристите. 
Естествено е, че мнозинството от зрителите избират да се снимат с някой 
по-женствен актьор. Но какво да кажеш за другите, също облечени в женски 
дрехи,на които природата е дала мъжки черти на лицето, изпъкнала 
адамова ябълка и рамене на гребец? Стоят настрани и никой не ги 
поглежда. Тъжно... 

  
Шоуто на травеститите и снимките след това с тях са една от най-

популярните атракции в Тайланд 
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След 17 години – отново в Патая, Меката на любовта 
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МОРСКИТЕ КУРОРТИ – БИЖУТО НА ТАЙЛАНД 
Морските курорти – тези истински бижута по бреговата ивица на 

страната, носят голямата слава на Тайланд като туристическа дестинация за 
отдих и забавления. Почивали сме с жена ми и в Патая, и в Пукет. Патая е на 
около 150 км от Бангкок, до Пукет пък се стига със самолет – директно или с 
полет от Бангкок. Голяма популярност добиха и курорти като Самуи и Хуа 
Хин, райското островче Пи Пи и др. 

Патонг Бийч – един от най-хубавите плажове в Тайланд 
Тайландското крайбрежие разполага с прекрасни плажове. Бих 

отличил повече тези в Пукет и особено плажа Патонг бийч. Дълъг е няколко 
километра, с широка пясъчна ивица, извит като дъга, с понтон навътре в 
морето, по който като във войнишки строй се точат туристите от 
акостиращите край брега круизни кораби – да разгледат острова и след това 
да продължат презокеанския си преход. През януари 2017, за празненствата 
по случай Новата година на Огнения петел, имах чувството, че в Пукет с 
такива круизиери е пристигнал половината китайски народ! 
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По този понтон туристите от круизните кораби слизат на сушата 

Още една щастлива двойка на брега на Патонг Бийч 
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Патонг бийч е покрит с много ситен пясък и е удобен за ходене, за 
джогинг, за игри с топка. Плажът кипи от живот и най-хубавото е, че я няма 
тая гъчканица от чадъри и шезлонги, която тормози идващите на морска 
почивка туристи у нас. Има достатъчно свободно място. Можеш да се 
търкаляш и дори да си поспиш по средата на плажа без някой да ти пречи. С 
Мария сме запечатали  всякакви образи, които придават неподражаем 
колорит на Патонг бийч. И особено мераклиите да се реят над морето с 
парашут, теглен от лодка сред които имаше и...мюсюлманка с хиджаб. Тази 
атракция, известна в цял свят под името парасейлинг, струва 1200 бата или 
около трийсетина евро, но за не повече от 2-3 минути. Толкова трае едно 
кръгче с парашута из крайбрежния залив. Иначе на плажа можеш да си 
вземеш банан, надуваем ринг или джет. Ако не ти се пържи на слънцето, 
има и чадъри, за сметка на шезлонгите повече тук се предлагат матраци и 
повечето плажуващи се изопват на тях. 

От крайбрежната улица морският изглед- със закотвените кораби, 
бързите яхти и традиционните тайландски лодки за разходка, е много 
привлекателен и е истинско наслаждение за окото. Но като дойде отливът, 
картината рязко се променя, морето остава без грим и сами преценете дали 
ще ви хареса. На улицата обаче приливи  и отливи няма. Движението на 
коли и скутери не спира. Мине не мине време и се появи колата с 
накачулени по нея момчета с боксови ръковици, а от мегафона гърми 
рекламата на поредната битка по тай бокс на местния Boxing Stadium. 
Улични търговци пък се надпреварват да подканят туристите да опитат 
екзотичните плодове и печената царевица, шишчетата на скара и 
изстудения фреш. На улицата се намират и няколко магазина на Family mart 
– една от най-разпространените вериги малки супермаркети, в които освен 
бира и други дреболии може да се намери и ...кисело мляко с надпис 
„Bulgaria”. На всяка крачка има чейнч бюра, които работят без комисиона. 
Само за 50 бата за килограм в т.нар. Laundry Service могат да ви изперат 
дрехите, стига да имате нужда от това. В луксозните хотели за подобна 
услуга ще ви вземат поне пет пъти повече. На улицата ще ви ухажват и 
местните таксиджии. Такситата им са наследници на старите мототриколки 
тук тук. Пак носят същото име, но сега са с четири колела и шест места за 
сядане, с пъстро боядисани купета. Има и такива с  музикално озвучение 
като в дискотека– да чуете пътьом някой танцувален хит. Тарифата е по 
устна уговорка, но  винаги с поне 100 бата разлика в цената на курса през 
деня и вечерта. Ако искате пък да сте независими с транспорта, да щъкате 
из острова където пожелаете, без проблем може да си наемете какъвто 
искате скутер. 
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Новото издание на такситата „тук тук” 
 

С хиджаб пред с полет с парашута 
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В тайландските курорти вратата за шопинг е винаги широко отворена. 
Магазините и сергиите за сувенири, за облекла и обувки, за кожени изделия 
и за какво ли не работят до късна доба. Няма сиеста в горещите следобедни 
часове. Ако на крайградските пазари цари евтиния и всяка втора стока е 
менте, в центъра на Пукет цените са по-високи, но прилични и качеството е 
добро, особено на текстилните изделия. На кратко разстояние от Бангла 
роуд се намира и най - големият търговски център на Патонг бийч – 
Jungceylon Mall, където може да се намерят наистина маркови стоки. В 
аптеките пък се предлагат масла на кокосова основа, алое вера и др., 
подходящи за кожата на плажа, както и за масаж. 

Ако ви омръзне да се печете на плажа и имате очи и желание да 
видите нещо повече от ежедневието на курорта, запишете се на някоя от 
многото екскурзии, които се предлагат в Тайланд. Едно от предпочитаните 
забавления по време на ваканцията в Страната на усмивките е 
еднодневната екскурзия до някой от тропическите острови. От Патая – на 
Кораловия остров Koh Larn, от Пукет – на остров Пи Пи или острова на 
Джеймс Бонд. До тях се стига с корабче или моторна бързоходна лодка 
(speed boat), която препоръчвам само за хора със здрав кръст и здрави 
бъбреци. 

Близкият до Пукет остров Пи Пи – едно от най-красивите места в света 
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На плажа Мая бей, където е снимът филмът „Плажът” с Леонардо ди Каприо 

 
С лодка из изумрудените заливи на острова 

Първата ни екскурзия до такъв тропически остров беше преди 17 
години, когато ни доведоха на Koh Larn. Отливът беше дръпнал водата 
много навътре в морето, а останалата край брега беше толкова топла, че 
едва ли не можеше да се свари в нея яйце. Плажът – прекрасен, почти 
безлюден, ако не смятаме нашата групичка от десетина българи и  
туристите  от още две – три лодки. Имаше два – три малки ресторанта, 
шезлонгите бяха дървени и тогава коментирахме дали родните баровци 
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няма да ги сметнат за примитивни, нали бързо свикнаха на лукс. Хапнахме 
риба и морски дарове, биричката беше супер. Разходихме се и с лодка с 
прозрачно дъно, за да видим живи корали. 

Не липсваха и емоции от рода на тази, която ни поднесе на Кораловия 
остров един търговец на колани. Идва при нас човекът, предлага по 10 
долара парчето, коланите били от крокодилска кожа, пали ги с огън от 
запалката си – да видим, че са много качествени...В магазин до хотела ни 
същите на вид колани са с в пъти по-висока цена и сертификат за качество. 
Май чичото ни пробутва ментета! Търговията не потръгва и тогава следва 
обичайният въпрос откъде сме. България нищо не му говори, както на 
милиони негови съотечественици и хора от други краища на планетата. 
Тогава чертаем на пясъка карта, от която господинът разбира 
единствено...Турция. И хоп, възкликва: „ Турция? Наим Сюлейманоглу?” 
Направо ни хвърли в тъча! Нерде иконата Стоичков, която все пак голяма 
част от света я познава, нерде ситния щангист Наим, избягал в южната ни 
съседка по времето на възродителния процес. Беше страхотен спортист, 
само дето му лепнаха несвойственото име... Наум Шаламанов... 

За същия коралов остров край Патая записахме екскурзия и през 
януари 2016. Щеше да е много емоционално отново да преживеем онези 
приятни часове сред природата, както преди 17 години. Да срещнем пак 
някоя капия като търговеца на колани. Първо ни отведоха на една 
платформа навътре в морето, откъдето излитаха на всеки 15 секунди 
парашути. За парасейлинг има много мераклии и особено от 
южнокорейците, които бяха източили дълга опашка, за да се израдват на 
тази атрактивна „небесна разходка”. После отплавахме за острова. Но 
Кораловият остров се оказа пълно разочарование. Да оставим това, че 
коралите отдавна са унищожени. Няма и следа от онова тихо и романтично 
място, на което се наслаждавахме преди 17 години. Тук сега е лудница –от 
народ игла да хвърлиш, няма къде да падне. Всекидневно се изсипват тълпи 
от туристи – по-малко европейци, повече жълти азиатци и цели кохорти 
нерези от Пакистан, Индия и Бангладеш, дошли в Тайланд „да отпуснат 
напрежението”. От лодки и джетове няма къде спокойно да поплуваш. Гора 
от чадъри и шезлонги е запушила голяма част от плажа. Наоколо – сергии с 
евтини джунджурии, ресторанти, в които на конвейер се хранят 
туристическите групи. Напливът на плажните търговци няма край. 
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На остров Ко Лан преди 17 години… 

 

 
… и на остров Ко Лан днес 
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И когато накрая ни поканиха да седнем в лодката на път обратно към 
Патая, сторихме това с облекчение! 

Подобна история се случи и на островчето Пи Пи, на час път по море с 
бърза лодка от Пукет. Това иначе райско местенце беше почти погубено 
след мощното цунами, връхлетяло бреговете на Тайланд през 2004 година. 
За радост бързо се възстанови и отново привлича туристи. Тайландците си 
взеха поука от природното бедствие и днес навсякъде има указания как да 
се действа при цунами. Нещо повече, властите въведоха и система за ранно 
оповестяване на населението, базирана на постоянното наблюдение върху 
поведението на морето. 

На остров Пи Пи се намира плажът Мая бей. Много красиво и 
екзотично местенце, където е сниман и филмът „Плажът” с Леонардо ди 
Каприо. След обичайния едночасов престой, организаторите на екскурзията 
отреждат време и за шнорхелинг в някой от разкошните заливи, после 
следва и разходка край Острова на викингите и Плажа на маймуните, обяд. 
През 2014 г. на Пи Пи бяхме с цялата ни група по програмата ни Виетнам- 
Камбоджа - Тайланд, изкарахме приятно и това се вижда от снимката, 
където всички сме по бански. Три години по-късно с Мария и още две 
приятелски семейства отново се появихме на острова, но и тук вече беше 
гъчкано с лодки, едва намерихме местенце да влезем в морето, но дъното 
беше цялото в остри камъни. Комерсиалният туризъм беше сложил точка на 
романтиката, която очаквахме отново да усетим. Уви... 

 
С каяк из удивителната природа на залива Панг Нга в Андаманско море 
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Неканен гост позира за снимка на каяка 

 

 
Островът на Джеймс Бонд 
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Разбира се, правейки сравнения преди и сега, нямам никакво 
намерение да разубеждавам желаещите да посещават тези тропически 
острови. Красотата им е в пъти повече! Въпрос на лична гледна точка... Но 
за да не изпадам в излишен негативизъм, имам и едно хубаво 
предложение: запишете се за екскурзията Andaman Sea Kayaking. Това е 
чудесна морска екскурзия, която ще ви пренесе сред разкошната природа 
на един от най-красивите заливи в Андаманско море – Phang Nga. 
Заобиколен от огърлица острови, много ми заприлича на виетнамската 
перла Халонг. Корабче, заредено с плодове и напитки, с пилешко и риба за 
обяд, ще ви отведе до залива, а там ще се прекачите на гумени надуваеми 
лодки – каяци. Всяка от тях има по един тайландски гребец, останалите две 
места пред него са за туристите. Пригответе си фотокамерите и 
смартфоните, за да запечатате неповторими кадри: от крайбрежните скали, 
раздърпани като...парцали; от скалните сводове и ниши, които ще ви 
открият очарованието на приказни лагуни; от пещери на милиони години, 
където прилепи висят на цели гроздове; от обичайните обитатели на 
бреговете около залива – маймуните макаци... Някоя от тях ще ви дойде „на 
гости” направо на лодката. Знае, че все нещо ще се намери от туристите за 
хапване, ако ли пък не – ще позира за снимка. След това ще остане време да 
поплувате в топлата морска вода. А накрая, преди да отплавате за Пукет, ще 
зърнете и Острова на Джеймс Бонд, където в далечната 1974 година е 
заснет филмът „Мъжът със златния пистолет” от поредицата за Агент 007. На 
островчето Kho Tapu злодеят във филма Скараманга укрива оръжие за 
масово унищожение. Това островче, което всъщнос е скала с формата на 
обърнат конус, днес е най-популярният рекламен символ на Тайланд. 

Ако сте в Бангкок или Патая, имате възможност да посетите една от 
най-интересните културно-исторически забележителности на Тайланд -  
старата столица Аютая. Тук може да се видят останките от храмове и 
манастири, датиращи от XIV- XVI век, както и големият храмов комплекс Ват 
Чай Ватанарам, построен в стила на кхмерската архитектура, обект на 
ЮНЕСКО. Под един от манастирите – Ват Раджабурана, са открити и най-
големите златни съкровища на Аютая.  
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НЕ ПРОПУСКАЙТЕ МАСАЖА! 
На финала няколко думи и за още една от традиционните ценности в 

страната на усмивките – прословутият тайландски масаж. Такова нещо не се 
пропуска! Въобще не става дума за еротичен подтекст, макар че 
многобройните масажни салони предлагат всякакви подобни екстри. А за 
класическа мануална терапия, появила се от Индия преди повече от две 
хилядолетия и смятана за един от най-старите източни лечебни методи. В 
миналото е била използвана за лечение на парализа, говорни проблеми, 
болки в главата, гърба и стомаха. Философията на този тип масаж е чрез 
различни техники, насочени по вътрешните меридиани на тялото, да се 
постигне хармония и баланс на енергийните зони в организма. 

 
Класическият тайландски масаж 

Класическият тайландски масаж се извършва в общи стаи със завеси, 
които отделят клиентите, облечени в специални пижами. Препоръчително е 
времетраенето на масажа да е между един и два часа. Масажистът натиска 
със сила определени биологично активни точки върху тялото и дърпа, 
усуква или разтяга усърдно ставните връзки, за да елиминира стреса и 
умората. Интересно е, че в натиска по тялото участват палци, лакти, длани, 
ходила, дори ...брадичката на масажиращия. Този вид масаж изобщо не е 
лек, но дава бърз резултат – ще се почувстваш отпочинал и добре 
разположен, сякаш си спал цяла нощ непробудно. Традиционния 
тайландски масаж с жена ми опитахме още преди 17 години в един от 
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масажните салони в Патая. Бяхме в една стая с още три дами от нашата 
група, проснати на тюфлеци на земята. Спомням си, че моята масажистка 
беше някаква жена на силно неопределена възраст, слаба като вейка, която 
обаче буквално ме сгъна като носна кърпичка, въпреки моите повече от 100 
килограма! Последните 30 минути от масажа ми се губят – направо заспах 
като заклан. 

 

 
Салони за масаж има на всяко кьоше 

В Тайланд има много тренинг центрове за обучение по класически тай 
масаж. И едно по-специално училище, което носи названието Thai Massage 
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School of Chiang Mai и е единственото в страната, оторизирано за такава 
дейност от върховната власт на Тайланд. Масажът, на който се обучават тук 
курсистите, от векове е прилаган на членовете на кралското семейство. 

Цените на тези услуги в Тайланд са много ниски като изключим СПА-
центровете в луксозните хотели. Там за час аромамасаж ще платиш между 
2200 – 2700 бата. На улицата, където салон за масаж има на всяко кьоше, е 
съвсем друго. За час масаж на цяло тяло с масло цената е между 300 и 350 
бата, което се равнява на около 8-9 евро! Приблизително за толкова върви 
класическият тайски, точковия масаж на ходилата. А жените – масажистки 
са перфектни! В Пукет масаж се предлага и на крайбрежната улица, в Патая 
на самия плаж. Там масажистките не са девойки с апетитна външност, а 
възрастни жени, но ръцете им правят вълшебства! Само внимавайте сред 
момичетата в масажния салон да не попаднете на...”лейди бой”. Понякога е 
много тънка разликата. Макар че, знам ли, някои може да предпочитат и 
това... 

 

 
Масаж се предлага и на плажа 
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ГРУЗИЯ – КАВКАЗКАТА КРАСАВИЦА 
(Септември 2016 г.) 

Грузинците често обичат да разказват една стара легенда. След 
като Господ сътворил света, се заел да разпределя земята между 
народите. За съжаление по това време грузинците били на разпивка – 
нали още от дълбока древност си обичат виното. Когато научили обаче 
какво се случва, мигом зарязали пиячката и хукнали да си получат и те 
част от земния пай. Уви, закъсняли- всичко вече било раздадено. Ами 
сега? Жалвали се на Господ, а той след като размислил, взел, че им 
дал...рая. 
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ОТ ЗЛАТНОТО РУНО ДО НОВИЯ ПЪТ НА КОПРИНАТА 
Тази легенда грузинците разказват с особен патос. Те много се 

гордеят със страната си, а гордостта е част от националния им характер. А да 
венцеславят Грузия има защо. Тя е една от най-старите държави в тази част 
на света. 

 
Язон и Златното руно 

 
Прикованият Прометей 
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Според преданието, когато асирийският цар Нимрод решил да строи 
във Вавилон кула, „по-голяма от планината Севда”, един от знатните 
граждани на име Таргамос се възпротивил на тази идея и отвел семейството 
си на север, достигайки планината Кавказ. Той се счита за родоначалник на 
кавказките племена, а синът му Картлос - за основател на Грузия. 
Неслучайно по-старите имена на страната са свързани с този митичен герой: 
Картли, Сакартвело. Дори грузинският език се нарича картвели. 

Ако продължим с легендите, ще припомня едни от най-известните в 
света. За похода на Язон и аргонавтите да търсят Златното руно в Колхида 
(по онова време в пределите на днешна Грузия). За Прикования Прометей, 
когото боговете наказали на една скала в планината Казбег, в Грузия, 
защото им откраднал огъня. За безстрашните амазонки, които се 
подвизавали по бреговете на реката Терек в Грузия... 

Грузия е и една от първите страни в света, която приема 
християнството като официална държавна религия. Грузинската писменост е 
също много стара. Азбуката е създадена още през античния период, а през 
2016 година беше включена в Списъка на ЮНЕСКО за световно 
нематериално културно наследство. 

 

 
Епизод от знаменитата комедия „Кавказка пленница” 
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Да си призная, представата ми за Грузия се изчерпваше с 
незабравимата комедия „Кавказка пленница”, с футболния отбор на 
Динамо - Тбилиси, с грузинското вино и вездесъщия грузински шашлик. Да 
не забравя и прочутия грузински танцов ансамбъл „Сухишвили”, който е 
гостувал и в България. Когато посетих обаче тази прекрасна страна, отсамо 
себе си дойде и заглавието на пътеписа –„Кавказката красавица”. 

Грузия е разположена в Югозападна Азия, на площ от 69 700 кв.км. 
Граничи с Азербайджан, Армения, Турция и Русия, има и излаз на Черно 
море. Тя е планинска страна, половината й територия е на повече от 1000 
метра надморска височина. Най-високият й планински връх е Шхара (5068 
м), втори след него е Казбег (5033 м). Въпреки че е сурова планина, Кавказ 
се отличава с необикновен природен чар. Плодородните селскостопански 
земи се простират по долините на реките Риони и Кура, както и в 
Колхидската низина. Батуми пък е главният черноморски курорт на 
страната. 

 

 
Царица Тамара, при управлението на която Грузия  

изживява своя Златен век 
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Историята на Грузия й е отредила твърде къс период на единна и 
суверенна страна. При управлението на царица Тамара (1184 – 1212 г.) тя 
изживява своя Златен век след владичеството на гърци, римляни и 
византийци. След царуването на Тамара през XIV век страната е опустошена 
от монголците. Столетие по-късно се разпада на няколко царства (колко си 
приличаме по това с грузинците) и става лесна плячка първо на персите, 
после на османските турци. През 1801 година Грузия вече е руска 
провинция, а от 1921 година влиза в орбитата на новосформирания 
Съветски съюз и е обявена за съветска република. Така до 1991 година, 
когато след разпада на СССР провъзгласява своята независимост. Тогава пък 
се отприщват вътрешните размирици и сепаратистки движения, войните в 
Абхазия и Южна Осетия, по-късно и с Русия, за да изпадне в тежък 
икономически и социален колабс, от който и до днес не може напълно да се 
отърве. Ами само от войната с Русия през 2008 година, след която 
окончателно губи провинциите Абхазия и Южна Осетия, а това е 20% от 
нейната територия, когато близо 300 000 грузинци са принудени да 
напуснат родните си места, грузинската икономика е на минус с над 2 
милиарда щатски долара! 

 

 
Първите президенти на Грузия през новия 21-ви век:  

Едуард Шеварнадзе и Михаил Саакашвили 
 
По времето на съветския комунистически лидер Михаил Горбачов 

имаше един външен министър на СССР, Едуард Шеварнадзе. Той стана и 
президент на Грузия, но по негово време страната буквално е беряла душа: 
50 долара средна месечна заплата, 50% дефицит на брутния вътрешен 
продукт (БВП), 40% безработица, огромен държавен дълг – само 



 

 839

неизплатените пенсии и заплати през 2003 година са възлизали на 120 
милиона долара! И логично общественото недоволство посочва на 
Шеварнадзе вратата. През нея влиза водачът на т.нар. Революция на розите 
– Михаил Саакашвили, с опити за сериозни реформи, но войната с Русия 
забавя промените и след 10 години на власт самият Миша, както го наричат 
грузинците, търси убежище в...Украйна. 

Днес Грузия изглежда по-стабилна. Първо, политически, след като с 
голямо мнозинство последните парламентарни избори печели 
демократичната и с явно прозападни нагласи партия „Грузинска мечта”. В 
страната е спокойно и това е първото впечатление, когато пристигнахме в 
Тбилиси. По улиците сноват полицейски патрулки, на които „сините лампи” 
святкат непрекъснато. Екскурзоводката ни Мака – блондинка, която въобще 
не прилича на грузинска жена, ни обясни, че това се прави 24 часа в 
денонощието, а не при полицейска акция. Така всеки си дава сметка, че 
пазителите на закона са на мястото си и трябва да се съобразява с това. По 
тази причина нивото на престъпност в страната е сведено до минимум. Ето 
за кого Веселин Маринов си струва да попее... 

 

 
Грузинският черноморски курорт Батуми 

 
Второ, според анализаторите, през последните няколко години Грузия 

е успяла да поддържа „ забележителна по своята либералност пропазарна 
политика”, благодарение на която темповете на растеж на БВП достигат 5% 
годишно и се очаква в обозримо бъдеще Грузия да се превърне в 
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просперираща страна. Има видим подем в селското стопанство, след като 
държавата е започнала да осигурява субсидии за местните фермери. Грузия 
е производител на цитрусови плодове, голям износител на минералната 
вода „Боржоми”. Строи се много, обновяват се пътищата. Туризмът 
значително е дръпнал напред – докато обикаляхме страната не спираха да 
прииждат групи чуждестранни туристи, особено от Азия. Годишно 5 
милиона туристи посещават страната, което не е никак малко за нейните 
мащаби. 

Макар и бедна на природни ресурси, заради което внася нефт и газ, 
стратегията на страната е да се намести, малко грубо казано, в регионалната 
енергийна система, насочена към Европа. Ще продължи започналото по 
времето на Саакашвили изграждане на газо- и петролопроводи, така че 
Грузия да стане част от Южния газов коридор в Каспийския регион, по който 
трябва да потече природен газ за европейския континент. В коментар на 
политическия анализатор Алекс Алексиев се посочва, че още по-голяма 
перспектива крие включването на Грузия в инициирания от Китай Нов път 
на коприната. Това е грандиозен проект, съдейки не само от заложената в 
него идея, но и по размера на инвестициите, които ще се вложат. Само 
Китайската национална банка е готова да плати на първо четене близо 120 
милиарда долара! Става дума за трасе, наподобяващо стария път на 
коприната, което ще осигурява пряка връзка на китайските стоки с пазарите 
в Централна Азия и Източна Европа. Само през последните години износът 
на Китай за за страните от Източна Европа е нарастнал с 30%! Новият 
търговски коридор има за цел значително да съкрати доставката на тези 
стоки по сушата – от 36 на 10 дни с влак и така да конкурира морските 
пътища. Предвижда се строителството на съответната инфраструктура: 
автомобилен и ж.п. път, морски пристанища. Новият път на коприната 
определено ще има огромно геополитическо значение, защото освен на 
Китай без съмнение ще носи полза и на всички страни, участващи по 
веригата. И една от тях ще е Грузия. 

Но да оставим големите проекти и да видим какво предлага Грузия 
като туристическа дестинация. За начало да започнем от столицата. 
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ТБИЛИСИ – „ТОПЛИЯТ” ГРАД 
За Тбилиси пътувахме с Турските авиолинии през Истанбул. Когато 

пристигнахме в грузинската столица, тукашното летище ми се стори доста 
по-семпло от нашето на Терминал 2 в София. Всъщност една от 
положителните промени в грузинската страна са значително увеличените 
въздушни връзки с Централна Азия и Източна Европа. През 2016 година 
тръгна от София и директният полет на нискотарифната авиокомпания Wizz 
air до Кутаиси. 

 
Кварталът на серните бани Абанотубани,  

заради които Тбилиси означава „Топлият град” 

 
В баните теляцита са вършили откровен шпионаж 
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Тбилиси наброява около 1,4 милиона жители. И тук, както в цяла 
Грузия, населението е микс от близо...100 националности. Грузинци, 
арменци, евреи, азери, абхазци, кюрди, руснаци, турци, украинци, татари, 
осети...Може да изброявам безкрай! Тбилиси в превод от грузински 
означава „топъл град”. Идва от думата тфили – топъл. До 1936 година 
градът се е наричал Тифлис. По същия начин се изписваше на турски името 
на града на истанбулското летище. Топлото пък има връзка с т.нар. серни 
бани в квартала Абанотубани. Те са се захранвали с топла минерална вода 
(70-80 градуса), разнасяйки из целия квартал миризмата на сяра. Кварталът 
е населен предимно с азери, тук са си вдигнали джамия и паметник на 
покойния президент на Азербайджан Гейдар Алиев. Баните сега са 
затворени, но някога тук са отмаряли търговците с камилските кервани, 
които са пътували по Пътя на коприната. Имало и басейни за ВИП гости, 
какъвто например бил цар Ерекли II. И днес на стената на една от баните се 
точи надпис King Ereklie’s Bath. Мака казва, че теляците, които обслужвали 
посетителите в баните, имали навика да надават ухо какво си говорят 
клиентите и вършели откровен шпионаж. В духа на шегата дали пък тук не 
се е пръкнал...КГБ? 

 

 
На върха на хълма – цитаделата Нарикала 
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Може би най-добрия изглед към Тбилиси се открива от цитаделата 
Нарикала, стените на която се издигат на хълма Св.Гора над града. До 
крепостта се стига с кабинков лифт само за няколко минути. През вековете 
тя е претърпяла всякакви превратности – била е разрушавана и 
възстановявана отново. Последната й реставрация е извършена в началото 
на новия век, тогава е реконструирана и намиращата се в нея църква 
Св.Никола. Вечер стените на крепостта се осветяват и гледката е 
впечатляваща. 

 
Изглед към Тбилиси от крепостта Нарикала 

 
Футуристичният дизайн в Тбилиси.  

На заден план – резиденцията на президента 
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Първото, което спира погледа от цитаделата към града, е реката Кура, 
която протича през Тбилиси. Тя е най-дългата река в Грузия, около 1364 км. 
Извира от Турция, преминава през Грузия и Азербайджан и се влива в 
Каспийско море. Една от атракциите за гостите на Тбилиси са разходките с 
лодки из реката. Между двата й бряга се е протегнал стъкленият Мост на 
мира във формата на дракон. Той е и част от футуристичните архитектурни 
проекти в градския дизайн на грузинската столица. Към тази категория 
може да присъединим общинската сграда с форма на накацали една до 
друга гъби, двете огромни тръби от стъкло и метал, които е трябвало да 
бъдат част от театър, стъклената фасада на най-новия хотел – гигант в 
Тбилиси – 6-звездният „Балтимор”. Цялата в стъклена опаковка е и 
ексцентричната сграда на хълма под крепостта, която се оказа домът на 
новата политическа звезда на Грузия – бизнесменът – милиардер Бидзина 
Иванишвили. Той е и лидерът на управляващата партия „Грузинска мечта”, 
но за разлика от родните политици, за които мечтата на живота им е 
премиерският пост, г-н Иванишвили се е отказал да ръководи грузинското 
правителство и е предпочел да си гледа бизнеса. За него се разнасят 
всякакви приказки, една от които е, че натрупал богатството си от търговия с 
метали и недвижимости като подставено лице на Кремъл. 

 
Стъкленият мост 
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И за да завърша със стъклените архитектурни еквилибристики в 
пейзажа на Тбилиси, да обърнем поглед от другата страна на реката, срещу 
хълма с Нарикала. Там се извисява лъскавата резиденция на грузинския 
президент. По формата си тя почти копира американския Капитолий в 
столицата Вашингтон. Строена е пет години (2004 – 2009) при управлението 
на Михаил Саакашвили. Казват, че строежът бил повече от разточителен, 
похарчени били милиони долари, за което държавният глава отнесъл остри 
критики. 

 
Статуята „Майка Грузия” 

 
Близо до крепостта се извисява 20-метровата статуя на Майка Грузия. 

Изработена е от алуминий, а женската фигура държи в ръцете си чаша и меч 
– символи на гостоприемството и величието на Грузия. Малко по-нататък 
пък е телевизионната кула на Тбилиси. 
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От стените на крепостта добре се виждат Площада на победата с 
колоната на Св.Георги, покровителят на Тбилиси, най-представителният 
булевард в столицата на името на грузинския поет Шота Руставели, както и 
повечето православни храмове, пръснати на различни места из града. Сред 
тях се отличава църквата Св.Троица, чиято камбанария се издига на 90 
метра височина! Прави впечатление видът на църковните кубета – всички са 
конусовидни за разлика от традиционната за православието обла форма. 

 
Църквата Метехи 

 
Паметникът на Вахтанг Горгасели 
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Сега ще слезем от Нарикала и ще продължим с „наземна” обиколка 
на Тбилиси. Ще започнем от църква, една от най-значимите в града – 
Метехи, разположена върху скалисто възвишение на левия бряг на Кура. На 
това място е било първото селище на име Метехи, имало е царски дворец и 
църква, посветена на Божията майка. Тя е строена от цар Вахтанг I 
Горгасели. След победата си над персите през V век той основава Тбилиси и 
днес в съседство с църквата Метехи се издига негов паметник. Царят е на 
кон, с шлем, на който е изобразена главата на вълк. Персите били удивени 
от бойните му умения и го нарекли Вълчата глава. 

През 1235 година монголците унищожили и царския дворец, и 
църквата. Четири десетилетия по-късно грузинският цар Деметре II 
възстановил църквата и до днес тя е останала в този си вид. Мака разказва, 
че до установяването на съветската власт тук е имало затвор, тя го е 
разрушила. Сега около Метехи е оформена широка площадка, от която 
също се открива панорамна гледка към града. Символична е близостта на 
църквата с паметника на Вахтанг Горгасели. Царят е останал в грузинската 
история и като строител на множество църкви и манастири, утвърждавайки 
така християнската вяра. Когато влязохме в храма,течеше обичайната 
неделна литургия и вътре беше пълно с богомолци. А отвън една жена 
продаваше цветя и плетени цветни венчета, да красят главите на дамите. 

 

  
Грузинката, която изплита, и българката, която е сложила това красиво 

цветно венче 
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Да продължим към стария Тбилиси. Там ще видим още две от най-
важните за грузинците православни църкви – катедралата Сиони и 
базиликата Анчисхати, ще проследим и първите стъпки на християнството в 
страната. Но преди това ще прекосим стъкления мост, ще излезем на 
площад Горгасали и ще се спуснем в тунела на покрития пазар Мейдан 
базар. 

 

 
Уличните кукли забавляват гостите на града 
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Тук има какво да видят туристите: пещ, в каквато грузинците пекат 
хляба си, делви, в каквито им отлежава виното, различни видове грузински 
вина и местната ракия чача, многобройни сувенири и произведения на 
местните художествени занаяти. В Мейдан базар може да се видят 
например различни по размери рогове за пиене на вино, всякакви статуетки 
на Сталин – нали по произход е грузинец, икони, традиционни местни 
облекла и най-вече прословутият чохар (в комплект с патрондаш и рунтав 
калпак). Чохарът е облеклото на грузинските джигити. Стоките не са от най-
евтините, но пък качеството им е гарантирано. 

 

 
Мейдан базар – царството на сувенирите в Тбилиси 

 
На Мейдан базар, а и на други места в Тбилиси се предлагат и 

произведения на едно възродено в Грузия древно изкуство – минанкари. 
Това е ръчна изработка на бижута, картини, медальони, цветни икони и др. 
от специфичен емайл, подобен на стъкло, инкрустиран със сребро, злато, 
полускъпоценни камъни и други украшения. Названието минанкари е от 
ирански произход, означава име на божество и се смята, че тази ювелирна 
техника е възникнала през IV – V век в т.нар. Сасанидски Иран, развила се е 
по-късно във Византия. В Грузия подобни артефакти има в Националния 
музей, както и например на гробницата на Св. Нино в Бодбе (край Кахетия). 
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Дълго време тази технология замира, докато се възобновява отново през 
60-те години на миналия век. Днес частни ателиета практикуват този занаят, 
качествени изделия може да се намерят и в една от най-добрите столични 
галерии – „Шарден”. Но както навсякъде по света, инвазията на ментетата 
от Изтока не е прескочила и Грузия, подобни изделия пристигат от Тайланд 
и цените им подбиват пазара. 

От базара стигаме пред Синагогата. Тя е построена през 1904 г. Евреи 
се заселват в Грузия малко след раждането на Христос. Дълги години 
храмът е дом на еврейската общност в Тбилиси. Продължава и сега, 
въпреки че след разпада на СССР мнозинството от тях се изселва в Израел. 
Мака казва, че след политическите промени са се изострили отношенията 
на обеднелите грузинци и евреите, които по понятни причини са запазили 
материалното си състояние. Според нея това е и една от причините евреите 
да заминат за новата си родина. 

 
Кукленият театър за възрастни, килнат като кулата в Пиза 



 

 851

Продължаваме по ул. „Ерекли II” в стария град, изпълнена с кафенета 
и ресторанти, от които се разнасят аромати на грузински вкусотии. За 
местната кухня тепърва ще говорим. На тази улица се открояват 
характерните грузински къщи, с дървена облицовка и балкончета, обкичени 
с цветя. 

Грузинците освен горди и гостоприемни са и с тънко чувство за хумор. 
По улиците на стария град ще срещнеш бронзови статуи и кукли, които няма 
как да не те накарат да се засмееш и да поискаш снимка с тях. Една от 
бронзовите капии събира най-много туристи. Това е тамадата, диригентът 
на тостовете, които са неизбежна част от гощавката на грузинската трапеза. 

Минаваме покрай Грузинската патриаршия и централата на 
политическата партия „Грузинска мечта”. А след сергията на букинистите до 
базиликата Анчисхати спираме пред една ексцентрична сграда, наклонена 
като кулата в Пиза. Това е кукленият театър за възрастни. Фасадата му 
създава илюзията, че е много стара, но всъщност не е така. Тук се изнасят 
куклени пиеси, съпроводени със субтитри на различни езици, така че 
зрителите чужденци да знаят за какво става дума. Тъй като се помотахме 
повечко из стария град, не сварихме атракцията, която кукленият театър 
предлага на гостите на града: всеки ден в 12.00 и 19.00 на балкончето на 
най-горния етаж излиза кукла и бие висящата на него камбана. 

Пешеходният ни тур приключва (посещението на църквите Сиони и 
Анчисхати оставям за следващата глава) и се качваме на автобуса, за да 
поемем по водещия булевард на Тбилиси „Шота Руставели”. За тази 
популярна транспортна артерия грузинците говорят като за парижката Шан-
з- Елисе. Тя започва от Площада на победата с колоната, на върха на която е 
златната статуя на Св.Георги, и завършва на площад „Руставели”, където е и 
паметникът на поета. От двете страни на булеварда се редят и старинни, и 
модерни сгради: Драматичният театър „Руставели”, Грузинската академия 
на науките, Театъра за опера и балет, Парламентът, Музеят на 
съвременното изкуство и др. Улицата е дълга около километър и половина. 
Тук, както и навсякъде из града, може да срещнеш известните грузински 
маршрутки. Градският транспорт разчита и на автобуси, а метрото (с 2 линии 
и 22 метростанции) вече е навършило 50 години. 

За сведение Шота Руставели е един от най-известните грузински 
поети, живял в периода между XII и XIII век. Автор е на поемата „Витязът в 
тигрова кожа”, определяна като възхвала на грузинската царица Тамара. 
Тази поема се счита не само за национален епос на Грузия, но и за явление 
в световната литература. 
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Площадът на победата с колоната на Свети Георги 

 
Шота Руставели поднася поемата си на царица Тамара 
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ПО СЛЕДИТЕ НА ХРИСТОВИЯ ХИТОН 
След Армения Грузия е втората страна в света, която приема 

християнството като официална държавна религия. Това се случва през 324 
година при управлението на цар Мириан. Въпреки че според грузински 
летопис първата проповед на Евангелието по тези земи е прозвучала от 
устата на самите Христови апостоли: ап.Андрей, ап. Матей, ап.Вартоломей и 
др., посяването на християнската вяра в Грузия се свързва най-вече с 
канонизираната за светица девойка от Кападокия св. Нино. Родена през 280 
година в семейство на знатни християни, още 12-годишна пристигнала с 
родителите си в Йерусалим. Там те я дали на една арменка да я възпитава в 
християнски дух. Скоро баща й се оттеглил като монах в Йорданската 
пустиня, майка й пък останала да служи в светия храм на Йерусалимския 
патриарх. 

 

 
Икона на Света Нино в манастира Джвари 

 
Две години с усърдие и молитви Нино навлизала в християнската 

вяра. И когато научила за хитона на Исус Христос, който по това време се 



 

 854

намирал в старата грузинска столица Мцхета, тя започнала денонощно да се 
моли Бог да й даде правото да се поклони на светинята. Чувайки молитвите 
й, Божията майка й се явила, връчила й кръст от лозови пръчки и я 
благословила не само да види светия хитон, но и да проповядва 
християнството в Грузия, по онова време известна под името Иверия. Нино 
била толкова въодушевена, че дори свързала частите на кръста с косата си. 
С него били покръстени през 318 година най-напред първенците от царския 
двор, а през 324 –та и народът. Днес този кръст е символ на Грузинската 
православна църква. 

 

 
Прочутият дървен кръст на Света Нино в манастира Джвари 
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Манастирът Джвари 

 
В катедралата Сиони в Тбилиси, построена през VI век, има една 

икона с кръста на св.Нино, край която всеки ден се тълпят десетки 
богомолци, както и туристи. Интересно е, че грузинците още от стари 
времена са почитали иконите. Тук иконоборството въобще не е успяло да 
намери почва. Катедралата Сиони е посветена на Успението на Пресветата 
Богородица и дълги години е играела ролята на централен православен 
храм в Тбилиси. Разрушавана неколкократно, тя е претърпяла различни 
изменения. На по-късен етап, например, са построени двете й високи кули – 
камбанарии. 

На двайсетина километра от Тбилиси, на една височина над старата 
грузинска столица Мцхета,там, където се сливат двете реки – Арагви и Кура, 
е построен манастирът на Светия кръст, на грузински Джвари. В 
манастирската църква се издига голям дървен кръст. На това място през IV 
век св.Нино поставила кръст – да се вижда отдалеч и да окуражава 
поклонниците на християнската вяра. По-късно на същото място била 
построена сегашната каменна църква, а под нейния покрив останал и 
Светият кръст. Днес манастирът Джвари, обявен през 1965 година за обект 
на ЮНЕСКО, е част от поклонническите и туристически маршрути сред 
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християнските светини в Грузия. Докато църквата е същата, кръстът в нея не 
е автентичният. 

 
Старата столица Мцхета, разположена край „кръстовището”  

на двете реки Кура и Арагви 

 
Катедралата Светицховели 



 

 857

От манастира Джвари се открива пленителна панорамна гледка към 
Мцхета, към „прегръдката” на двете реки и към другия манастир, който 
предстои да посетим – Светицховели, също под закрилата на ЮНЕСКО. 
Градът Мцхета е основан от Мцхетос, син на родоначалника на Грузия 
Картлос, и носи неговото име. Бил е политически и духовен център на 
Грузия в продължение на 10 века – от IV пр. Хр. до VI сл.Хр., когато 
столицата на страната се премества в Тбилиси. 

 
Колоната на Сидония, под която е погребан с нея и хитонът на Исус 

 
Зодиакът – една от забележителните фрески в катедралата Светицховели 
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За грузинците катедралата Светицховели може би има същото 
значение, каквото Рилският манастир за нас, българите. Иначе казано: 
духовна съкровищница в сърцето на старата столица Мцхета. Днес 
катедралата изпълнява ролята на патриаршески храм на Грузинската 
православна църква. Оградена от стена като на укрепена крепост, сред 
широк двор и фасади, покрити с библейски орнаменти, главната църква на 
манастира впечатлява посетителите и с мащабите си, и преди всичко с 
легендата за хитона на Спасителя. Според нея, един грузински равин на име 
Елиаз заминал за Йерусалим, за да се застъпи за Исус Христос по време на 
процеса срещу него. За беда пристигнал късно и му останало само да види 
как Божият син е разпънат на хълма Голгота. Евангелието на Йоан описва 
последвалите събития така: войниците, разпънали Исуса, взели дрехите му 
и ги разделили помежду си. Взели и хитона, изтъкан от Божията майка, но 
решили да хвърлят жребий на кого да се падне. Един от тях извадил късмет 
и тъкмо от него Елиаз купил хитона. Със светинята се върнал в Мцхета. Там 
живеела и сестра му Сидония. Когато видяла у брат си хитона Господен, тя 
го грабнала и притиснала до сърцето си, но мигом след това умряла. 
Прегръдката на Сидония била толкова силна, че не могли да откъснат от нея 
хитона. Затова, тайно от брат й, го погребали заедно с нея. 

 
Гробницата на династията Багратиони 
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През IV век покръстеният цар Мириан построил по настояване на св. 
Нино малка дървена църква на мястото, където била погребана Сидония. 
Според легендата, на гроба на Сидония израстнал огромен кедър. Когато 
майсторите започнали да строят църквата, куполът й постоянно падал. 
Тогава те решили да отсекат кедъра и с него да подпрат купола. Хубаво, но 
дървото се оказало толкова тежко, че строителите не можели да го 
повдигнат. Цяла нощ св.Нино се молила на Бог да помогне. На разсъмване 
ангел господен се приближил до ствола на дървото и...го вдигнал във 
въздуха. Така още веднъж, дваж, триж... Огрян от чудна светлина, стълбът се 
вдигал и спускал, докато се спрял точно над основата си. Тогава ангелът 
посочил: това е мястото на светия хитон! А от пъна, останал в земята след 
отрязването на кедъра, потекло благовонно целебно миро. Нарекли храма 
Светицховели (животворен стълб). 

През втората половина на V век на мястото на дървената църква цар 
Вахтанг Горгасели построил друг, каменен храм. Останките от него и сега се 
виждат през стъкло, вградено в пода на днешната катедрала. В сегашния й 
вид тя е изградена през XI век от Георгий Арсакидзе. На мястото на кедъра 
се намира четиристенна каменна колона, край която потокът от поклонници 
и туристи не спира. Там пък, където е изтичало мирото, сега има кандило с 
четка и всеки може да се помаже за здраве. 

  
Камбанариите на катедралата Сиони в Тбилиси и иконата с кръста на Света 

Нино, символ на Грузинската патриаршия 
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Базиликата Анчисхати в Тбилиси 

 
Иконата с неръкотворния образ на Исус Христос 
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В катедралата Светицховели са погребани царе и най-близките им 
хора от различни династии. Една от тях е династията Багратиони, чиито 
монарси са управлявали Грузия от IX до XIX век, цели десет столетия! Това я 
прави една от най-старите християнски династии в света! И още нещо 
интересно: Светицховели е един от малкото храмове в света, на чиито 
фрески са изобразени зодиакалните знаци. 

Да се върнем отново в Тбилиси и да спрем пред още една 
християнска реликва – базиликата Анчисхати. Тя съществува от VI век и е 
забележителна с иконата с неръкотворния образ на Исус Христос. Има 
предание, което разказва, че когато владетелят на сирийския град Едеса цар 
Авгар заболял от нелечима болест, написал писмо до Исус Христос с молба 
за изцеление. Дал писмото на художника Ананий, като го помолил да 
нарисува Спасителя. Мъчил се зографинът, но не успял да докара Христовия 
образ. Тогава Исус взел платното от Ананий, допрял го до лицето си и ... 
станало чудо- изобразил се неговият лик. Радостен, художникът се отправил 
към Едеса. Вечерта, на път за сирийския град, Ананий останал да нощува у 
един грънчар, като оставил платното между две керамични чинийки 
случайно да не се повреди. Към полунощ над платното се извисил огнен 
стълб, а на сутринта Ананий удивен видял, че образът на Спасителя се е 
отпечатал и върху чинийките! 

Когато Ананий се върнал в Едеса, отишъл право при болния цар, за да 
му даде платното с образа на Исус Христос. Още не докоснал иконата, царят 
мигом оздравял. Тогава наредил платното да се прикрепи на дървена дъска 
и да го поставят над градската врата, за да виждат всички неръкотворния 
образ на Божия син. 

През 690 година арабите завладели Едеса, но не забранили 
поклонението пред иконата. През 944 година тя била пренесена с почести в 
Константинопол. През 1204 година, когато кръстоносците превзели 
византийската столица, иконата била прехвърлена в Грузия, в град Анчи. 
Сега това градче се намира в Турция, а базиликата била назована Анчисхати 
(хати означава икона). Днес оригиналът на иконата се намира в Музея на 
изкуствата в Тбилиси, а в базиликата е нейно копие. 
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OFF ROAD ПОД 5-ХИЛЯДНИКА КАЗБЕГ 
От християнските светини в Грузия остана да видим още една – 

Гергетската Света Троица, но тя е далеч от Тбилиси, в Кавказ, на почти 2200 
м надморска височина. Дотам ще стигнем с автомобили 4 х 4 от градчето 
Степанцминда (бивш Казбег по съветско време), но най-напред ще 
пътуваме с автобуса ни по прочутата Грузинска военна магистрала. 

 
Грузинската военна магистрала 

 
Язовирът Жинвали 
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Тя е строена от Русия през XIX век с очевидната стратегическа цел да 
се осигури преход на войските й през труднодостъпния терен на Кавказ. 
Магистралата преминава през подножието на Голям Кавказ и стига до 
границата с Русия. Казват, че природните картини, които се разкриват по 
протежение на тази историческа пътна артерия, направо спирали дъха и 
често вдъхновявали творчеството на едни от най-изтъкнатите грузински 
интелектуалци: поети, писатели, художници...И наистина: природата, през 
която преминава този важен стратегически път, е много живописна. 
Особено в онази част от пътя, която следва един огромен водоем, язовира 
„Жинвали”. 

 
Крепостта Ананури 

 
Тунелите по магистралата спасяват движението през лютите зими 
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Край него се издига и укрепеният отбранителен комплекс Ананури (от 
XVII век), който можахме да зърнем само отвън. Бяхме проточили обяда в 
някакъв крайпътен ресторант и щяхме много да закъснеем, ако останем да 
разглеждаме и тази крепост. Край нея обаче може да се дегизираш като 
грузински джигит – има сергии с рунтави калпаци и кон – слагаш калпака на 
главата, яхваш коня, дават ти една дървена сабя и след команда „Зеле” 
снимката ти е готова. 

 
Грузинското „Памуккале” 

 
Паметникът на руско-грузинската дружба 
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Всъщност, Грузинската военна магистрала няма нищо общо със 
съвременната ни представа за подобно транспортно съоръжение. Това си е 
най-обикновен път, добре поддържан, който на места е дублиран от дълги 
тунели. Това е направено в случай на дълбоки снежни преспи, когато пътят 
стане непроходим. А люти зими с яки снегове в Кавказ са обичайно явление. 

  
Стръмните върхове и дълбоките пропасти в Кавказ са предпоставка за 

развитието на екстремен туризъм 
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Отначало пътят следва долината на река Арагви. На едно място дори 
имах чувството, че сме попаднали на нещо като турския...Памуккале: 
спускащи се от планината минерални води са се отлагали по склоновете й, 
образувайки причудливи форми. После пътят започва да се изкачва, стига 
до планинския курорт Гудаури (2195 м), където се показват и първите 
хотели. Тук грузинците през зимата идват на ски, но никъде не видях 
съоръжения, каквито изисква един съвременен зимен курорт. Тук вече 
растителността става рехава, планинските хребети – все по-стръмни, а 
пропастите под тях все по-дълбоки. 

 
Кавказкото градче Степанацминда 

 
С такива джипове се изкачваме до Гергетската Света Троица 
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Мака ни отпусна кратка почивка край един грамаден подковообразен 
бетонов паметник, нашарен с традиционните символи на Грузия и Русия. 
Това бил паметникът на грузинско- руската дружба, вероятно от времето, 
когато двете страни са били част от съветската социалистическа система. 
Защото днес, след войната през 2008 година, дружеските им отношения са 
само добро пожелание. Около паметника е разгърната малка индустрия за 
екстремен туризъм. Има всякакви занимания за любителите на силни 
усещания: парапланеризъм, преходи с АТV-та, конна езда. Не липсват и 
сергии, от които можеш да си купиш високопланински чай и мед. А гледката 
наоколо е главозамайваща и се почувствах истински щастлив, че съдбата ни 
отреди да стъпим на величествения Кавказ! 

След половинчасов престой най-после потегляме към крайната цел – 
джип сафарито до църквата Гергети. Градчето Степанцминда е пръснато под 
огромните кавказки масиви. Още като го наближихме край пътя се появиха 
металните тръбопроводи, по които тече газта за отопление на местните 
хора. Тя се взема от Азербайджан и Мака казва, че по решение на 
грузинското правителство през тежките зимни месеци отоплението на газ и 
електричество е безплатно за населението на града и околните селища. 
Когато тръгнахме по-късно с джиповете към Гергети, нямаше къща, която да 
не е газифицирана. А местните жители нямат много възможности за 
препитание: отглеждат добитък, мнозина са заети в туризма. 

 
Пред Гергетската Света Троица 
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Пътят е много стръмен и изровен от суровия климат,но и джиповете – 
мицубишита, и шофьорите им се справят отлично. За по-малко от час 
катерене по пътя- серпантина, стигаме до подножието на църквата. До нея 
има около 200 метра пешком. Надморската височина, разреденият и хладен 
въздух обаче не ми се отразиха добре: заболя ме главата, вероятно съм 
вдигнал кръвното. Все пак това са почти 2200 метра надморска височина! 

Гергетската Света Троица е сравнително малка църква. Строена е през 
XIV век, и сега е действаща, в нея на служба са петима монаси. Има икона на 
Света Богородица, пред която туристи и поклонници влизат да се помолят и 
запалят свещ за здраве. Вътре не е разрешено да се снима. 

Защо църквата е строена толкова високо и на това пусто място? 
Обикновено в Грузия църкви са се строяли и на такива отдалечени места, за 
да се съхранят и храмовете, и вярата от чужди посегателства. Вероятно 
такова е било и намерението на местните хора, когато са обмисляли къде 
да бъде църковният храм. Според легендата, те решили да се доверят на 
избора на...птица. Оставили парче месо и приели където птицата (очевидно 
се касае за орел, сокол или подобен) положи мръвката, там ще бъде и 
строежът. Така и станало. А Гергетската Света Троица носи името на най-
близкото до нея селище – Гергети, което се намира на десния бряг на река 
Чхери, приток на Терек. По съветско време църквата била затворена, но 
след разпада на СССР Грузинската патриаршия възстановила дейността й. 
Църквата не блести с нещо особено, но това, което впечатлява туристите, е 
прекрасният изглед към един от кавказките първенци – връх Казбег (5033 
м). Докато бяхме пред църквата и се взирахме към планината, върхът си 
оставаше забулен в облаци, напомняйки ми за каръка с японския Фуджи – 
тогава и този красавец остана скрит от къделите в небето. Когато обаче 
потеглихме с джипките обратно за Степанцминда, Мака, която пътуваше в 
нашата кола, нададе „бойния вик на апахите” и накара шофьора ни да спре. 
„Казбег, Казбег, викаше тя. Откри се, излизайте да го снимате!” Върхът беше 
отхвърлил пелената на облаците и се пъчеше с цялото си величие пред 
фотокамерите, обсипан със сняг. Вече се смрачаваше и когато после 
гледахме снимките, които Мария направи, беше уловила страхотното 
съчетание на кавказкия връх и силуета на Гергетската Света Троица. 
Невероятно попадение! 

Когато се прибрахме по тъмно в Тбилиси, още пред очите ни стоеше 
тази изключителна картина – симбиозата между природа и вяра! 
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Казбег под „було” 

 
Каква симбиоза между вяра и природа! 
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 СПОМЕНИ ЗА ГЕНЕРАЛИСИМУСА 
Името на Йосиф Висарионович Сталин -грузинецът, стряскал и свои, и 

чужди през дълголетното му лидерство на комунистическата власт в бившия 
СССР, е все по-популярно в Грузия. И не само там – едва ли има чужд 
туроператор, който да не включва в програмата си за обиколка на Грузия 
музея на Сталин. Интересът е много голям, особено от западните страни и 
тези в Югоизточна Азия. 

 
В музея на Й. В. Сталин 

 
Музеят се намира в Гори, родният град на Сталин. Тук е родната му 

къща (семпла, без никакъв разкош), бронираният му влак, с който е пътувал 
из страната, а музейната експозиция съдържа богат веществен и снимков 
материал, както и сувенири с лика на вожда. 
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Снимките представят Йосиф Висарионович, по фамилия Джугашвили, 
от младежките му години до смъртта му през 1953 година. Трети син в 
семейството му, като млад е бил истински красавец. 

  
Сталин с родителите си и като млад революционер 

 
Децата на Сталин: Василий, Яков и Светлана 
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Чак към 40-те започва да се оформя познатия ни образ. За първи път 
виждах родителите му – бедни трудови хора, големият му син Яков, който 
Сталин не пожелава да освободи от нацистите, разменайки го за пленения 
при Сталинград хитлеристки фелдмаршал Паулус. За първи път виждах по-
малкия му син Василий, който умира твърде млад, преследван от режима 
на тогавашния комунистически лидер Никита Хрушчов. За дъщеря му 
Светлана Алилуева знаех, че е омъжена в САЩ и беше починала на 
преклонна възраст. Днес има негови потомци и в Грузия, и в Русия, и в САЩ. 

 
Родната къща на Сталин 

 
Бронирият влак на Сталин 



 

 873

 
Кабинетът на Сталин 

 
Сталин и Георги Димитров 
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Малко известно е, че Сталин е учил в духовно училище за свещеник. 
На младини е писал стихове. За комунистическа пропаганда два пъти е 
лежал в ареста, оттам си е кореспондирал с Ленин. Когато умира, бил 
погребан до Ленин, но Никита Хрушчов наредил да извадят тленните му 
останки и да ги положат под Кремълската стена. 

Има няколко картини, рисувани от различни художници, сюжет на 
които са срещи на Сталин с комунистически дейци: с Ленин, с писателя 
Владимир Маяковски, с членове на съветското ръководство, а и с нашия 
Георги Димитров. В музея е направена възстановка на кабинета, където 
Сталин е водел заседанията на съветското Политбюро. 

Следват снимки от времето на Втората световна война: срещата на 
тримата големи – Сталин, Чърчил и Рузвелт, завземането на Райхстага при 
щурма на Берлин, подписването на капитулацията на хитлеристка Германия. 
В музея са изложени и доста предмети, част от които са подаръци от 
ръководители на други страни. Има един макет на танк, който Сталин като 
генералисимус (най-висшето военно звание) особено е харесвал. Тук са 
любимите му лули. Пирографирана дървена чиния пък е дар от България. 

Когато си тръгвахме от музея едва не подразних Мака с въпроса, 
който всички посетители й задават и й е омръзнало да отговаря: какво е 
отношението на днешните грузинци към техния известен сънародник? Няма 
еднозначен отговор! Едни го величаят заради безспорния му принос да 
мобилизира съветските народи в битката за освобождението на СССР и 
Европа от хитлеристката окупация,както и заради икономическия подем на 
страната в предвоенните години. Още помня като ученик как в учебниците 
по история и в тогавашните филми звучеше непоколебимото „За Родину, за 
Сталину!”. Други обаче ненавиждат Сталин – за тях той е сатрап, унищожил 
милиони хора чрез догмата за врага с партиен билет, за т.нар. разкулачване 
и отнемането на земята в полза на държавните колхози, за 
съглашателството му с нацистите преди да бъде нападнат от тях СССР, за 
страданията, причинени на съседни народи: поляци, украинци... 

Така или иначе, това е историческа личност от голям калибър. Дори и 
да ни се иска, няма как да се покрие с плесена на забравата. Ще го има и в 
музея, и в литературата, и в драматургията на театралните пиеси, и в 
сценариите на филми, и в платната на художници. И разбира се в 
туристическите пакети. 
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Емблематична снимка от Втората световна война – тримата големи 

Сувенирите с лика на Сталин – едни от най-търсените от туристите в Грузия 



 

 876

УПЛИСЦИХЕ – ГРУЗИНСКИЯТ ДЕЛФИ 
След музея на Сталин се насочваме към Уплисцихе – древен пещерен 

град, само на 15-тина километра от Гори. Вали ситен дъжд, но 
любопитството да видим тази необикновена историческа забележителност 
на Грузия е по-силно от природните несгоди. 

 

 
Скалният пещерен град Уплисцихе 

 
Уплисцихе възниква през II – I хилядолетие пр.Хр., изсечен в скалите 

на левия бряг на река Кура. Изживява периоди и на възход, и на падение, 
като през XIX век окончателно замира. По време на разцвета си е имал „ в 
оборот” 700 пещери, които били прохладни и разполагали с резервоари за 
съхранение на храна и вино. Древните жители на Уплисцихе произвеждали 
вино и една от винарните е запазена и до днес. 

В предхристиянския период Уплисцихе се обособява като култов 
център и в това отношение е бил сравняван с древногръцкото светилище в 
Делфи. Храмове, посветени на различни божества, в това число на 
Слънцето, са изпълвали пещерния град. Бил е ограден от защитни стени и 
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ров, таен тунел е отвеждал към реката Кура, главна улица е пресичала 
града, разполагал е с водоизточник и водоснабдителна система с 
керамични тръби, а на най-високото място е било обиталището на жреца. 
Специални места били отредени за жертвоприношения. 

 

 
В Залата на царица Тамара 
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След установяването на християнството в Грузия езическите символи 

в Уплисцихе били подложени на разрушение, а поклонниците на старите 
обичаи – гонени и наказвани жестоко. Храмовете били преустроени в 
дворци, храмът на Слънцето – в базилика. Голяма част от пещерите се 
превърнали в жилища, складове, пекарни, ковачници – типични 
съоръжения за един средновековен град. Тук отсядали и много търговци. 

Стратегическото положение на Уплисцихе – на Пътя на коприната, 
подхранвало апетита на различни владетели да установят тук своята власт. 
На границата между XIII и XIV век в Уписцихе е управлявала царица Тамара. 
Една от пещерите била предназначена за нея и днес е известна като Залата 
на царица Тамара. Докато Тбилиси бил под властта на арабите, Уплисцихе 
изпълнявал ролята на царска резиденция. Тогава се разрастнал и имал 
население от близо 20 000 жители. 

Упадъкът на Уплисцихе настъпил след нашествието на монголците 
през XV век. Към края на XIX-то столетие голямо земтресение окончателно 
го ликвидирало като населено място. И днес е само музей на открито. 

 

 
Тунелът за излизане от Скалния град 
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НА ВИНО И ШАШЛИК 
В грузински ресторант съм влизал два пъти, и то в чужбина, въпреки 

че подобни заведения има и у нас. Оттам познавам вкуса на прочутия 
грузински шашлик. Божествен е! Грузинците наистина са майстори на този 
традиционен за народа им специалитет. Подбират чисто свинско месо, 
държат го цяла нощ в марината с лук и черен пипер на зърна, преди да го 
изпекат на жарта. 

 
Знаменитият грузински шашлик 

 
Грузинските пелмени - хинкали 
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Когато Мака ни заведе на вечеря в един от най-известните 
национални ресторанти в Тбилиси – Мравалжамиери (означава пожелание 
за дълъг живот или по-кратко за много години), разбрахме, че шашликът е 
само черешката на тортата в грузинската кухня. На голямата трапеза, край 
която се наместихме поогладнели от целодневния тур из грузинската 
столица, имаше какво ли не. Салати няколко вида: домати и краставици, 
нещо като нашето кьопоолу (с патладжани), известните грузински пелмени 
– хинкали, пълнени с кайма, туршия, сърми и пълнени чушки. Грузински 
хляб на пещ, увит на руло. След това „кацна” шашликът. 

 
Акапелно пеене – изпълнение на фолклорния състав „Гарени” 

 
Традиционният грузински танц със саби 
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Удоволствието стана пълно и с изпълненията на фолклорния състав 
„Гарени”: страхотно акапелно пеене и много темперамент в 
танците.Известно е, че по традиция в разгара на гощавката мъжете имат 
обичая да изпълняват грузински песни без музикален съпровод (това е 
акапелното пеене). А грузинските танци са много динамични, танцьорите – 
истински виртуози, някои от танците се съчетават с класически балет. Често 
в хореографията се включват саби и ножове- какви джигити може да бъдат 
мъжете без тях ! Да описваш грузински танц и да го гледаш на живо не е все 
едно. Затова с Мария записахме няколко клипа с участието на „Гарени” – 
може да се видят на нашия сайт. 

 
Грузинският хляб лаваш, който се изпича в керамични пещи 

 
Сладките „суджуци” чурчхала 
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Да продължим с грузинската кухня. Тя залага повече на месото, най-
често свинско и овнешко, може би защото неизменно върви с вино, а е и 
характерна за жителите на планинските селища. Но в същото време тя 
предлага безкрайни възможности за съчетаване на месото със зеленчуци, 
подправки и ядки. Орехите и нарът са основна съставка на грузинската 
кухня. Орехите много често се използват за направата на орехов сос, който 
придава на ястията неповторим вкус. От подправките сред най-популярните 
е хмели – сунели, нещо като нашенската шарена сол. Един от най-
предпочитаните грузински специалитети „Сазиви” представлява пиле, 
приготвено именно с хмели – сунели и орехов сос. Ядките често са съставна 
част и на десертите. По улиците на Тбилиси на много места може да видите 
окачени да висят като салами „щафети” с т.нар. чурчхала. Този популярен 
грузински специалитет се приготвя така: нанизват се на връв орехи, потапят 
се в гроздов сироп няколко пъти и след като тази консистенция се напласти 
около 2 см, се оставя да съхне на слънчева светлина. Често чурчхала се 
приготвя по време на празника „Ртвели” през септември, когато се събира 
гроздовата реколта. 

Грузинските вкусотии нямат край. Неслучайно вестник „Вашингтон 
пост”, цитиран от списание „Бакхус”, пише: „Дали пък грузинската кухня 
няма да се окаже следващото голямо кулинарно откритие?” 

 
В делвите, наречени квеври, отлежава грузинското вино. Тази технология 

няма аналог в света 
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В Грузия храната върви с една неизменна част от пиршеството- 
пиенето на вино. То е национална гордост на Грузия! Вино тук се 
произвежда от дълбока древност. Според учени още преди 8000 години! 
Грузинците използват един традиционен метод за правене на вино в големи 
глинени делви, наречени квеври. Те може да достигат до гигантски размери 
– 2 х 1,5 метра, като побират няколкостотин литра вино. Тази технология е 
призната като част от световното нематериално културно наследство на 
ЮНЕСКО. И няма аналог в света! По склоновете на Южен Кавказ виреят над 
500 вида грозде, от които се произвеждат грузинските вина. Областта 
Кахети е един от водещите винарски райони в Грузия. Всяко грузинско 
семейство обичайно прави по половин тон вино годишно. Сред най-
популярните марки грузински вина е „Саперави”- висококачествено вино с 
мастилено-червен цвят, сухо, с аромат на диви боровинки и бор. Вино за 
ценители! Това е древен сорт грозде, името означава еликсир на боговете. 
Отлежава една година. „Мукузани” е другият винен гранд, който отлежава 
три години в дъбови бъчви. Сухо червено вино, с аромат на дъб и 
ягодоплодни, носител на многобройни златни медали от световните винени 
изложения. От белите вина са по-известни сортовете „Мтцвани” и 
„Ркацители”, което ние, българите от по-старото поколение, познаваме 
добре. „Хванчкара” пък е червено сладко вино, което е било предпочитано 
от Сталин. Грузинците произвеждат и „Чача”. Тази напитка няма нищо общо 
с известния латино танц, а на вкус е като нашата домашна гроздова ракия. 
Само че минимум 60-градусова, чийто огън може да се гаси с естествено 
газираната минерална вода „Боржоми”, любима и на руската императрица 
Екатерина Велика. 

Пиенето на вино в Грузия не е проста работа. Когато се събират на 
празничната трапеза, грузинците определят отговорник на пиршеството, 
наречен тамада. Той води „партито” и произнася тостовете, подканя 
присъстващите да правят същото. При тостовете се спазва определен ред: 
първо се споменава мирът, после майка Грузия, след това най-важните 
гости, прадядото, родителите, децата, братята, сестрите, приятелите, 
жените и т.н., до не знам кое си коляно! От чужденците се очаква не само 
да се присъединят към пиршеството, но и да проявят необходимата 
издръжливост, а не да се орезилят, падайки пияни под масата. Такова нещо 
може да се случи, когато тамадата даде знак пиенето да продължи с 
традиционния грузински рог. Тогава за неопитния пияч става страшно, 
защото съдържанието на рога се изпива на екс и той задължително се 
обръща пред останалите участници в гощавката, за да се види,че е празен. 
По сергиите със сувенири гледахме различни по размери и вместимост 
рогове, но се оказва, че има и такъв за...3 литра вино! На вечерята ни в 
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Тбилиси за тамада избрахме шофьора на автобуса ни Давид. Един много 
приятен човек, който покрай обичайните тостове за грузинско-българската 
дружба не забрави да уважи и рожденичката от нашата група – Кирилка, 
стоматолог от Плевен и наш редовен клиент. Всъщност грузинските тостове 
са едно нормално човешко общуване, изпълнено с много жизнерадост и 
добри мисли. Тост се вдига и за починали, но никога не е последен – 
грузинците държат и накрая веселието да продължава, както животът след 
смъртта на близките. 

 
Тамадата е главното действащо лице на грузинската трапеза. Тази роля тук 

играе шофьорът ни Давид 
 

Грузинският рог за вино е сериозно изпитание за неопитния пияч 
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Пиенето на вино има и още една особеност в Грузия- то подсилва 
култа към мъжкарството, към силата. Патриархалността върви ръка за ръка с 
гостоприемството, но и с консерватизма. Мъжката дума е закон. Освен 
горди, грузинците са и честолюбиви. Разказват, че ако си закопчаеш колана 
в колата на грузинец, може да се обиди и ще те пита:” Ти нямаш ли ми 
доверие?”. Друг е въпросът, че уличното движение, особено във 
вътрешността на страната, е лишено от всякакви правила. Както се казва, 
Господ да те пази! 

Пиейки виното си, грузинците често се изживяват и като...философи. В 
един виц се разказва как двама грузинци седнали да пият вино. И таман 
подхванали поредната чаша, се появила... погребална процесия. 

- Кой си е заминал? – попитал единият. 
- Гиви. Цял живот пиене, пушене, жени... 
Продължили да пият. Малко по-късно минала друга погребална 

процесия. 
- А сега кой? 
- Гоги. Не е пил, не е пушил, само с една жена през целия си живот. 
- Виждаш ли? Само 15 минути разлика... 
- Сипвай! 

 
Навярно и тези трима гуляйджии си разказват вицове на чаша грузинско вино 
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АРМЕНИЯ – ПОПИТАЛИ РАДИО ЕРЕВАН... 
(Септември 2016 година) 

„Попитали Радио Ереван...” - така започват безбройните вицове, в 
които арменецът е главният герой. Нещо като „Имало едно време...” в 
нашите народни приказки. Арменецът е особена порода: да го видиш да 
оре и да копае е голямо изключение. Той е друго тесто: дай му да върти 
пари на сергията или в банката, в кафенето или ресторанта, а най-
често в часовникарското ателие или златарския магазин. Именно 
пословичната му пресметливост, неугасващия мерак по „тънката част” 
и съперничеството с основния „конкурент” – евреина, най-често 
намират отражение в многобройните вицове с начало „Попитали Радио 
Ереван”. 

Ето и един от тях: „Попитали Радио Ереван какво е парадокс. 
Парадокс е, отговорили оттам, евреин да върви по улицата и да ръси 
пари, а арменец след него да ги събира и да му ги връща.” 
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АРМЕНЕЦЪТ В ПРОФИЛ И АНФАС 
Радио Ереван вече е преполовило осмото си десетилетие и се радва 

на широка популярност в целия свят. През 1926 година е започнало да 
излъчва предавания само на един език, днес на цели 14! Тук работи екип от 
над 400 човека, но кой измисля вицовете е тайна. 

 
Тази статуетка е на арменец, който прилича на нашия Бай Ганьо. Разликите 

обаче са две… 

 
Екскурзоводката ни в Армения – Шушан 
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В много от арменските вицове пък главни герои са популярните у нас 
Киркор и Гарабед. Когато обаче посетих базара за сувенири „Вернисаж” в 
Ереван и попитах дали може да се намерят някакви фигурки на двамата 
арменски комици, ми отговориха, че... не знаят да съществува подобен дует 
в техния весел фолклор. Странно, но факт, който искрено ме разочарова, 
защото имам навика да събирам малки сувенири, символи на страните, в 
които пътувам. За сметка на това намерих една малка статуетка на типичен 
арменец, който (ще видите на снимката) удивително напомня нашия Бай 
Ганьо, но с две съществени разлики –едната е, че вместо дисаги мъкне 
тежка чанта на амбулантен търговец, а другата е в размера на..носа. По тоя 
повод екскурзоводката ни в Армения – едно симпатично миньонче на име 
Шушан, ни разказа следния виц, израз на характерната за арменците 
самоирония: „Защо на арменците носовете им са големи? Когато Господ 
раздавал този важен за обонянието човешки орган, арменецът бил зает с 
обичайния алъш – вериш. Другите народи обаче се вредили, всеки според 
особеностите си: французинът с носле да може по-удобно да се целува, 
руснакът пък да си пие водката...да не изброявам останалите. Арменецът 
обаче научил за тая „нова придобивка” и дотичал при Господ, като не 
забравил най-напред да пита колко струва това удоволствие. Нищо, 
отвърнал Всевишният, безплатно е. Тъй ли! възкликнал арменецът. Тогава 
ми дай...най-големия!” 

И до днес арменците се определят като членове на едно голямо 
семейство. Роднинските връзки имат изключително голямо значение, както 
в обикновения живот, така и в политиката и бизнеса. Голяма част от хората 
са доста консервативни, въпреки че по-младото поколение вече търси друг 
модел на социалния си живот. Може би повече в столицата, отколкото в 
провинцията, където силно господства патриархатът. Жената там се цени 
повече като съпруга и особено ако роди син. Все още живи и широко 
разпространени са и представите от предхристиянската епоха, дори и сред 
образованите хора. Например това се вижда в имената – много жени се 
казват Анахид или Астгхик, които са имена на богини от староиранския 
пантеон. Мъжки имена като Арташес и Тигран, например, са наследство от 
основателите на могъщи арменски царски династии, които при 
управлението си са разширявали територията на страната. На арменски 
Армения се нарича Хаястан, а арменците – хаи. Хаяс е названието на едно от 
първите арменски княжества, съществувало през второто хилядолетие 
преди новата ера. Арменците са и много гостоприемни и толерантни към 
чужденците, за тях те винаги са добре дошли. И трябва да призная, че както 
в Грузия, така и в Армения останах впечатлен от страната, въпреки 
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трудностите, които тя изпитва и до днес след преживените природни 
катаклизми, войни и разпада на бившия СССР. Но за това – по-нататък. 

 

 
Арменският цар Тигран Велики.  

Неговото име носят и много от днешните арменци 
 

 
Карта на държавата Хаяс 
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НОСТАЛГИЯ ПО СОЦА? 
Сега да влезем Армения. Ще сторим това от Грузия през граничния 

пункт Баграташен. Преди да стигнем до него, минаваме през едно грузинско 
погранично село, населено с азери. Те имат странния обичай да окачват на 
вратите на домовете си червен плат – знак, че тук има...мома за женене. 
Автобусът от Грузия ни оставя на границата и за да се доберем до 
арменската част, където ще се прекачим на арменски превоз, ще изминем 
пешком „ничията земя”, тътрейки куфарите си по един бетонен мост. Визи 
няма за граждани на ЕС, каквито сме ние. 

Армения, както съседката й Грузия, се намира в Югозападна Азия и 
граничи още с Азербайджан, Иран, Турция и вече независимата република 
Нагорни Карабах. Границите й с Азербайджан и Турция обаче от години са 
затворени заради политическите и военни конфликти с тези страни. Затова 
от Истанбул можем да се придвижим със самолет само до грузинската 
столица Тбилиси и оттам да търсим път към Армения. 

Нашата първа спирка ще бъде в манастира Ахпат, откъдето ще 
продължим към друг исторически храм – Салахин. Пътят, който изминаваме 
в този край на Армения, ни среща с характерната и добре позната картина 
на посткомунистическия свят в бившите социалистически страни. 

Изостанала пътна инфраструктура, населени места с неподдържани 
жилища или направо изоставени след масовата миграция, бедност – 
ножицата между малкото богати хора и огромната част от населението, 
особено извън столицата, е широко разтворена. 

 
Жилищни блокове от съветската епоха. Стените им са изградени с туфи 



 

 891

В провинцията е жива мъка да намериш тоалетна, а в автобуса ни 
пътуват повече от 20 човека, главно жени. Зор е да обмениш валута – 
трябваше сума ти време да чакаме в едно магазинче за стоки, както едно 
време ги наричахме „за ширпотреба”, да се появи човекът от 
импровизираното вътре чейнч бюро. 

 
В арменската провинция пътищата са като в нашата 

 
Един от малкото работещи заводи в Армения –  

Медодобивния комбинат в град Алаверди 
 
На път за Салахин, например, срещнахме само едно по-голямо 

предприятие край градчето Алаверди – за добив на мед. И разбира се 
доволно количество стари съветски автомобили – от Лада и Жигули до 
фарфалака Запорожец и някога тежкарската Волга. Автобусите им също са 
антика и понеже се движат на газ, газовите им бутилки са монтирани 
на...покрива. Иначе всички населени места са опасани с метални тръби, по 
които протичат газ и питейна вода. 
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Стари коли от съветско време преобладават по арменските пътища 

 

 
Автобусите – антики са с газови бутилки, монтирани на… покрива им 

 
Никъде в Армения няма да ги видиш другаде, освен на открито. И 

причината е много ясна: това е мярка за безопасност, защото тази страна е 
силно сеизмична. Още се помни страшното земетресение през 1988 година 
– 10 бала по скалата на Медведев и Шпонхоер, с епицентър района на град 
Ширак, след което на практика е била разрушена цялата североизточна част 
на страната. Повече от 500 000 души останали без дом, 20 000 били ранени, 
а над 25 000 души загубили живота си. Над 170 предприятия били 
разрушени.Това е по официална статистика, а неофициалната сигурно сочи 
още по-тежки цифри... Казват, че в Армения всеки ден има земетръс, но той 
не се усеща! Благодарение на помощта от чужбина и главно на арменската 
диаспора били възстановени множество здания и райони. Така се появили 
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италианският и австрийският микрорайони, норвежка болница, британско 
училище. От диаспората били създадени фондове за подпомагане на 
пострадалите от земетресението, като един от тях е финансиран от 
световноизвестния френски естраден певец с арменски произход Шарл 
Азнавур. 

От 1920 до 1989 година, почти седем десетилетия, страната е част от 
бившия Съветски съюз като Арменска социалистическа република. Била е 
едно от галените му деца, което се е радвало на просперитет, а жителите му 
на работни места, безплатно образование и здравеопазване, ежегодна 
почивка, хубави пътища и пр. Имало е дори и малки летища, от които хората 
са пътували от град до град. Сега, след разпада на СССР, това го няма. 
Средната работна заплата е около 90 долара, безработицата е достигнала 
47%! Това изтъква екскурзоводката ни Шушан като аргумент за носталгията 
към старото соцвреме, която немалка част от арменците в страната не 
крият. И по което си приличат с нерадостната съдба и на много българи в 
нашата родина през годините на Прехода. 

 

 
В Армения тръбите за газ и вода са на открито заради постоянната 

сеизмична активност на региона 
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ГОЛЯМАТА МИГРАЦИЯ 
Населението на Армения е етнически хомогенно – от около 3,2 

милиона жители 90% са арменци, но в страната живеят и руснаци, кюрди, 
азери, язди, както и евреи, които са съвсем малко – към стотина човека. 
Близо 70% населяват градовете. В Ереван, който е най-големият град в 
страната, живеят 1,2 милиона души, а в най-малкото населено място – 
градчето Дастакерт, едва... 300 човека. Интересна е историята за тези 
милион жители на Ереван. Когато в столицата решават да строят метро, 
излиза указ на съветското правителство, според който такова транспортно 
съоръжение може да се изгражда само в градове с минимум 1 милион 
жители. По това време в града такова по брой население няма, но след 
призив на местните власти започва масово преселение в столицата, за да се 
изпълни изискването на съветското партийно ръководство. И така, през 
1981 година метрото е факт. Днес то обслужва милионното население на 
града с 2 линии и 10 станции. 

 

 
Хиляди арменци се преселват в Ереван, за да стане населението 

 на столицата 1 милион – това е било условието  
да се построи метро в града 
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Голямата миграция обаче не е вътре в страната. Огромна част от 
арменците е пръсната в чужбина – смята се, че там са се заселили трайно 
между 8-10 милиона! 

 

   
 

Карта на арменската диаспора в чужбина и брой на арменците по държави – 
статистика от Арменското министерство на диаспората 

 

 
Геноцидът през Първата световна война е довел до една от най-масовите 

бежански вълни в Армения 
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Този процес е дълъг и продължава столетия, започвайки още през 
Средновековието в резултат на потисничеството от различни завоеватели, 
на политически и религиозни гонения. Отначало хората са търсели спасение 
в съседни страни като Грузия, също във Византия, много по-късно в по - 
далечни земи. Миграцията нараства изключително много след геноцида 
над арменския народ от Османска Турция през периода 1915- 1922 година, 
когато родината си напускат над 600 000 бежанци. Следващата голяма 
миграционна вълна е през 80-те и 90-те години на миналия век след 
голямото земетресение, войната в Нагорни Карабах, тежкото икономическо 
положение на страната след разпада на бившия СССР. Днес най –много 
арменски имигранти живеят в Русия, в САЩ, във Франция, има и по-малки 
общества в Грузия, Иран, Сирия, Ливан, включително и в екзотични страни 
като Индия, Нова Зеландия, в Хонг Конг, Япония и Филипините! 

 
Арменският културен дом в София 

 
Арменска диаспора има и в България. Арменци се заселват в 

българските земи през V, VII – IX и XVI век, както и по времето на геноцида, 
като голяма част от живеещите в България арменци са и потомци на 
бежанците от масовите кланета. Някои изследователи дори смятат, че 
родът на българският цар Самуил или на неговата майка е имал арменски 
корен! Според последното преброяване през 2011 година в България днес 
живеят над 20 000 души с арменски майчин език. В моето основно училище, 
76-то НОУ в София, през 60-те години на миналия век половината съученици 
в класа ми бяха арменчета, помня имената им: Баруир, Мардирос, Бохос, 
Арсен, Мери, Такухи, Елвира...Това училище днес носи името на 
американския писател от арменски произход Уилям Сароян. Само на метри 
от него се намира и Арменския културен дом. По инициатива на арменската 
общност в България развиват дейност културни средища и в други градове 
на страната, хорове, театрални състави, скаутски организации. Неотдавна 
със съдействието и на арменците в Пловдив бе открит първият в страната 
Дом на етносите. 
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Арменецът Карен Алексанян изгради Двора на кирилицата – една от 
най-новите туристически атракции в старата столица Плиска. Тя вече е 
включена за изучаване в учебника по история за 8 клас! Буквите от азбуката 
ни са изработени от арменски туфи. Алексанян е построил и голяма крепост 
в съседство с Двора на кирилицата, определяйки я като „твърдина на 
българщината”. 

Десетки са познатите на всеки българин имена на арменци в сферата 
на науката, културата, шоу бизнеса, телевизията, банковото дело и пр. 
Арменската апостолическа църква има свои настоятелства у нас в столицата 
и още 11 български града, с 10 църкви и 7 параклиса. На празници там се 
събира и голяма част от местната диаспора. Особено на Коледа, която 
арменците и в родината си, и навсякъде по света, посрещат на 6 януари. 
Тогава в църквата се отслужва Голямата празнична коледна литургия. 
Предната дата, 5 януари, пък е посветена на Бъдни вечер. Тогава на 
трапезата си арменците слагат солено тесто (нещо като баница с късмети), 
риба, червено вино, сарми с кисело зеле и булгур, наричани тафсос долма. 

 
76-то училище „Уилям Сароян” в София 

 
Дворът на кирилицата в Плиска 
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ТУФИ, ОБСИДИАН, ДИАМАНТИ... 
Армения е разположена на площ от 29 800 кв.км. За разлика от Грузия 

и Азербайджан обхваща земи само в Малък Кавказ. Най-високият връх в 
страната е Арагац (4090 м), но за арменците свещеният връх е Арарат (5065 
м). За съжаление той сега се намира на територията на Турция и това 
обстоятелство изключително много натъжава арменския народ. Особено в 
столицата, от която свещеният връх се вижда прекрасно. Арарат означава 
„място на съзиданието”, много песни и поеми са посветени на него, 
неговото име носят световноизвестният конячен завод в Ереван, футболният 
отбор от столицата и още много други. 

 
Планината Арарат, символът на Армения 

 
Около 90% от площите в Армения са на повече от 1000 м над 

морското равнище. Много от тях са угаснали вулкани, затова често се 
срещат черна лава и базалт. В Армения са се образували най-красивите 
базалтови колони в света! С вулканичен произход е и обсидианът, който 
намира широко приложение в бижутерството. Когато се връщахме с 
автобуса обратно към Грузия, спряхме пред един насип, пълен с 
обсидианови отломки. Взехме си от тях за спомен. Интересно е, че в 
Армения обсидианът носи странно име – „ноктите на Сатаната”! Край връх 
Арагац се добиват и т.нар. туфи. Те имат розов цвят, оформят се като плочи 
и с тях се облицоват много от сградите в страната, особено в Ереван, заради 
което арменската столица носи и прозвището „Розовият град”. 
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Правителственият дом с часовника в центъра на Ереван е един от примерите 

за строителство с туфи 

 
Крайпътен насип с парчета обсидиан 
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Армения е и износител на диаманти. Няма обаче запаси от нефт, 
затова го внася от Русия и Иран. Страната разполага с няколко крупни 
хидроелектростанци. През 1976 година е построена първата атомно-
електрическа централа, Мецаморската АЕЦ, която е произвеждала 48% от 
електроенергията в Армения. След земетресението през 1988 година обаче 
е закрита. 

След закриването на границите с Турция и Азербайджан, връзката с 
Грузия е най-важният път за развитие на външнотърговските отношения на 
страната. Единствената действаща международна жп линия в Армения е 
тази до съседна Грузия. За тази страна Армения изнася електронергия. 
Въпреки че няма непосредствена граница с Армения, Русия има голямо 
влияние върху нейната икономика и се явява един от най-главните й 
инвеститори. Иран също влиза в сметките – от 2009 година е в експлоатация 
нефтопроводът между двете страни. 

Аграрният сектор продължава и днес да е водещ в Армения. Тук се 
отглеждат памук, захарна тръстика,тютюн, лозя, плодове, чай. На пасищата - 
предимно овце и едър рогат добитък. Прочутото езеро Севан, наричано 
„Синята перла на Армения”, е най-голямото сладководно високопланинско 
езеро в света – намира се на 1900 м над морското равнище и дълбочината 
му е около 66 метра. 

 
На езерото Севан 
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Тук се въди типичната за него бяла мряна, някои видове шаран, 
каракуда и ендемичната севанска пъстърва, която може да достигне и до 1 
метър дължина.По съветско време, през 20-те години на миналия век, 
руснаците го зарибяват с корегонусови риби от Ладожкото езеро. Севан е 
изключително живописно езеро и страхотно за снимки – и през деня, и по 
залез слънце. 

 

 
Манастирът Севанаванк 

 
Сушата под формата на полуостров го е разделила на две, а на върха й 

е кацнал манастирът Севанаванк, който можахме да видим само отвън. За 
сметка на това в един от ресторантите край езерото ни гостиха с толкова 
вкусна прясна риба, че и сега, докато пиша за нея, виртуално се облизвам. 
Наоколо има няколко пункта за продажба на жива риба. А ако срещнете по 
пътя край езерото малчугани с разперени ръце, те ви дават знак колко 
голяма риба сами са уловили! Познатата рибарска шмекерия... 

Армения няма излаз на море. Затова през лятото е обичайно да 
срещаме арменски туристи по родното ни Черноморие. Но арменците имат 
един прекрасен курорт – Дилиджан, през който минахме на път за езерото 
Севан. Намира се на около 110 км от Ереван, между 1200 – 1500 м 
надморска височина, на територията, през която протича река Агстев. 
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Курортът Дилиджан 

 

 
Старият Дилиджан 
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Наричат го „Малката Швейцария” благодарение на уникалната 
природа на Малък Кавказ и свежия лечебен въздух. Климатичните условия 
са превърнали градчето с население малко над 15 000 жители в 
балнеокурорт, изключително подходящ за лечение на белодробни 
заболявания. Тук е построен и първият в Армения противотуберкулозен 
диспансер. 

Дилиджан възниква през 1826 година, а в далечното минало е бил 
място за лов и отдих на царския двор и част от маршрута на търговците по 
Пътя на коприната. По-късно богаташи от Закавказието започнали да строят 
тук свои вили и по това курортът, който разполага и с минерален източник, 
до известна степен прилича на нашия Боровец. През 1951 година получава 
статута на град и природен резерват. В района на курорта, на фона на 
девствени гори се намират няколко манастира: Гошаванк, Агарцин, 
Макараванк, Аракелоц и др., както и красивото езеро Парз. 

Сред забележителностите на курорта е старата част, където на една 
улица под формата на музей е пресъздаден квартал от края на XIX и 
началото на XX век. Къщите са каменни с характерни за региона дървени 
балкони. Проектът, реализиран през 1970 година, е дело на Варик 
Шарамбеян, художник и страстен любител на народното творчество. 
Улицата носи неговото име. Години по-късно е направена нова реставрация, 
която вкарва живот в квартала с изграждането на хотел, ресторант, кафене, 
с обособяването на занаятчийски ателиета и магазини за сувенири в 
партерните части на къщите. 

В Дилиджан през 2014 година е открито и Международно училище, 
което отговаря на най-високи международни стандарти и е част от 
образователната верига „Колежи на обединения свят”, в която се включват 
сродни учебни заведения в Германия, Италия, Холандия, Великобритания, 
Китай, Канада, Босна и Херцеговина. В това училище могат да кандидатстват 
и българчета, на възраст между 16 и 18 години, учащи в 10 или 11 клас, като 
организацията за това е поета от международната фондация „Св.св. Кирил и 
Методий”. Простосмъртните арменци гледат на него като на инкубатор за 
бъдещи баровци, защото обучението тук е скъпо и не всеки може да си го 
позволи. Но пък всяко нещо е с цената си: условията за развитие на 
учениците са перфектни, включително и базата за спортни занимания, която 
се вижда от пътя. 
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Училището от международната верига  

„Колежи на обединения свят” в Дилиджан 
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АРМЕНСКАТА ИСТОРИЯ –  
НИЗ ОТ ВЪЗХОД И СТРАДАНИЯ 
Арменската държава е една от най-старите в света. Някои 

изследователи считат, че прародина на арменците е плато в съседство с 
Прикаспийската низина, река Ефрат и Малък Кавказ, в централната част на 
което се намира библейската планина Арарат и където, според арменското 
поверие, е заседнал Ноевият ковчег. Предполага се, че формирането на 
арменския народ е започнало именно там и през второто хилядолетие 
преди новата ера. Дори се споменава царство Урарт като една от могъщите 
държави в Древния Изток. През IX- VIII век пр. Хр. това царство е имало 
обширни територии около езерото Ван, днешна Турция, и неин главен 
съперник била грузинската Колхида. 

 
Карта на древното арменско царство Урарт 

 

Арменците се заселват в сегашните им земи през VII век пр. Хр. За 
първи път името Армения се среща в един надпис на персийския цар Дарий 
(550 – 486 г.) В различни периоди Армения е била част от персийската 
империя, от империята на Александър Велики, от Римската империя. 
Изживявая своя разцвет преди да падне под римско господство през 66 г. 
преди новата ера. По-нататък следват тежки години под властта на Византия 
от времето на император Юстиниан I, под игото на Арабския халифат, на 
селджуците, египетските мамелюци, монголците, сафавидските персийци... 
През XVI век тук се установява ятаганът на османските турци. Днешната 
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територия на страната е само част от някогашното й пространство. Така 
например и сега арменците наричат източната част на Турция Западна 
Армения. След Първата световна война, през 1920 година, Армения за 
първи път става независима република, но за кратко – болшевиките слагат 
ръка върху нея и страната влиза в състава на бившия СССР, за да преживее и 
всички етапи на 70-годишния съветски комунизъм: Сталинския режим, 
войната срещу нацистка Германия, застоя по времето на Леонид Брежнев, 
Горбачовата перестройка... 

 
Маршал Ованес Баграмян, виден пълководец и национален герой на Армения по 
времето на Втората световна война, първият командир в съветската армия, 

който води на фронта военна част от неславянски произход 

 
Съветския самолет -изстребител МИГ-29, чийто конструктор е арменецът 

Иван Микоян 
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Интересна подробност е, че като територия Армения остава встрани 
от тежките последици на Втората световна война - тук бойни действия не са 
се водили по простата причина, че нацистките войски не са успели да 
стигнат до Кавказ. За сметка на това близо половин милион арменци били 
мобилизирани в Съветската армия, над 175 000 са загинали в боевете. Само 
в сраженията за Берлин са участвали 10 арменски генерали и цялата 89-та 
арменска Таманска дивизия. 

 
Войната за Нагорни Карабах 

 
Обявената независимост през 1991 година след разпада на Съветския 

съюз е само кратък светъл лъч, защото страната отново попада в 
конфликтен период – военните действия срещу Азербайджан за населената 
с арменци област Нагорни Карабах. Тази земя арменците считат за своя 
историческа територия, за нея претендира и Азербайджан. В продължение 
на повече от 70 години в резултат на различни политически еквилибристики 
Нагорни Карабах попада ту в пределите на Армения, ту в тези на азерите, 
населението е подложено на етнически натиск и депортиране. Войната 
между двете страни приключва с примирие през 1994 година, подписано 
със съдействието на няколко държави: Франция, Русия и САЩ. Днес Нагорни 
Карабах е със статут на независима република, столицата й Степанакерт е на 
320 км от Ереван, но по границите на тази нова държава постоянно тлее 
напрежение. Дори малко преди да отпътуваме за Грузия и Армения отново 
имаше погранични инциденти. 

В наши дни Армения е президентска република. Държавният глава се 
избира на 5 години. Законодателната власт е в ръцете на Националното 
събрание със 131 депутати и с мандат от 4 години. Премиерът, ръководещ 
правителството като представител на изпълнителната власт, се избира от 
президента. От 2015 година обаче в страната духа друг вятър в съответствие 
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с действащата многопартийна система. След проведения тогава референ-
дум, арменците желаят да се ограничи властта на президента и страната да 
са превърна в парламентарна република. 

 
Карикатура на един от главните виновници за зверствата  

над арменците – турският султан Алдул Хамид II 

 
Масовите убийства са довели до гибелта на 1,5 милиона арменци 

 

Но да се върнем на турското владичество, което нанася кървяща и до 
днес рана на арменския народ с геноцида през годините на Първата 
световна война, когато жертва на кървавите изстъпления става население от 
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1,5 милиона души! В историята на Армения тези трагични събития заемат 
особено място. И до днес това е тема, която противопоставя съвременната 
турска държава срещу страните от цял свят, които не могат да приемат за 
нормално изтребването на цял народ. Досега 22 страни и Европейският 
парламент са признали официално тези чудовищни престъпления като 
геноцид. Всъщност, става дума за целенасочено планирана политика за 
ислямизиране на кавказките християнски народи, съседи на Турция. 
Погромите започват още в периода 1894 – 1896 година по времето на 
турския султан Абдул Хамид II и удобен повод за това е движението за 
независимост сред арменското общество след края на Руско-турската война 
(1877- 1878 г.) Още тогава жертва на султанския режим стават близо 300 000 
арменци. Впоследствие партията на младотурците, която в началото на 
властта си обещавала равни права на всички поданици на бившата 
Османска империя, обръща палачинката и в периода 1915 – 1922 година 
подлага арменците на жестоки гонения и изтребление. Най-напред 
започват с убийствата на арменските офицери в армията, след това 
обезглавяват интелигенцията, накрая посягат на хилядите невинни жени, 
деца и старци, насилвани и убивани на място или депортирани в 
концентрациони лагери и в Сирийската пустиня, оставени да умрат от 
жажда и глад. Цели кораби с арменски пленници са потапяни в морето! 
Така от 2 милиона арменци оцеляват едва 500 000! 

На 24 април 1965 година в Ереван се провежда голяма демонстрация 
с искане съветското правителство да учреди ден в памет на геноцида. 
Активно участие в нея взема и Арменската апостолическа църква. Това 
притеснява силно местната власт, изпратени са дори войскови части в 
арменската столица, но в крайна сметка се стига до решението да бъде 
изграден мемориал в памет на това трагично събитие. 

Мемориалът е завършен след около две години, а окончателно е 
достроен през 1995 година, 80 години след трагичните събития. Разположен 
е на хълма Цицернакаберд, с изглед към планината Арарат. В средата на 
комплекса се издига висока 44 метра каменна стела, от върха на която се 
отделя разрез, разделящ я на две – символ на хората, които живеят в 
Армения, и на диаспората в чужбина. Цялата останала част от музея е под 
земята, сякаш в гробница. Факсимилета, снимки и други документални 
материали разкриват в няколко зали хронологията на онези страшни 
времена. Свидетелствата са потресаващи, нормален човек не би останал 
равнодушен пред зверствата, извършени над толкова невинни хора. Под 
открито небе, около вечния огън, са изградени 12 бетонови блока, 
символизиращи 12-те провинции, в които са извършени кланетата. На тях са 
изписани цитати на световни знаменитости в защита на арменския народ. 
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Мемориалът на геноцида с 44-метровата стела 

 
Вечният огън гори, за да напомня за трагичните събития 
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Редом със стелата се намира Стената на траура с названията на 
градовете и селата, където са били депортирани арменците. По традиция 
гостуващите в Армения чуждестранни държавни глави засаждат по едно 
дръвче в Алеята на паметта в парка към музея. Сред най-известните 
посетители виждаме имената на Владимир Путин, Франсоа Оланд, Хилари 
Клинтън, папа Йоан Павел II и папа Франциск, Андрей Тарковски и Емир 
Кустурица, Джордж Клуни и Ален Делон, Ян Гилън, Шер, Шарл Азнавур, 
Монсерат Кабайе, Паоло Куельо и още много други. През май 2014 година 
списание „Форбс” включва музея в списъка на 9-те световни мемориала, 
които всеки би било добре да посети. 

На 24 април 2015 година, на тържествена церемония в Ереван, 
Арменската апостолическа църква канонизира жертвите на геноцида. Това е 
първата канонизация в тази страна след 400 години! На нея са присъствали 
арменските епископи от цял свят и чуждестранни делегации от 38 държави. 
В знак на солидарност към жертвите след церемонията бият камбаните на 
едни от най-известните в света катедрални храмове: „Христос Спасител” в 
Москва, „Св.Патрик” в Ню Йорк, „Нотр дам дьо Пари” в Париж. 

 

 
Гостуващите държавни глави по традиция засаждат по едно дръвче в парка 

към музея 
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ОПОРА НА ХРИСТИЯНСТВОТО 
Армения е първата държава в света, която приема християнството 

като официална държавна религия. Това се случва през 301 година и 
първият католикос на арменската църква (духовен сан, подобен на 
патриарха) е Св.Григорий Просветител. 

 
 

 

 
Св. Григорий Просветител –  

първият християнски покръстител  
в Армения 

Цар Трдат III, при управлението на 
който Армения приема 

християнството като официална 
държавна религия 

 
Арменската църква се нарича апостолическа, защото християнството 

тук е въведено от двама Христови ученици, апостолите Вартоломей и Тадей, 
по времето на един от най-известните в арменската история царе – Трдат III. 
Григорий Просветител лично кръщава царя и царския двор, след което 
владетелят става един от най-ревностните поддръжници на християнската 
вяра. Нещо повече, в желанието си да наложи християнството, царят стига 
дотам, че напълно унищожава всички свидетелства за езическия период в 
развитието на страната. Де факто от лицето на земята е изтрита завинаги 
важна част от историята на Армения – предхристиянската епоха. 
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Гарни – единственият останал езически храм в Армения 

 
Останки от антична баня в царската резиденция в Гарни 

 
Единственият исторически паметник, останал от предхристиянското 

време, е езическият храм в Гарни, посветен на бога на слънцето Митре. И то 
благодарение настойчивостта на сестрата на царя, защото там била лятната 
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резиденция на царското семейство, имало и терми, част от които са 
запазени и днес, включително и оригинална мозайка. Самият храм е 
изграден от базалтови блокове, с 24 колони, които символизират часовете 
през денонощието. Отгоре има отвор, през който е прониквала светлина и 
така хората са се ориентирали за времето. Колоните са издигнати върху 
фундамент с 9 стъпала, доста високи, които са принуждавали хората да се 
навеждат докато ги изкачват, за да се... поклонят на бога. Отделено е и 
място за жертвоприношения. 

 
Изпълнение на арменския национален инструмент дудук 

 
Тук имахме удоволствието да послушаме музика на местния народен 

инструмент дудук. Изработва се от кайсиево дърво и представлява тънка 
около 30 –сантиметрова тръба с 9 дупки, на арменски го наричат циранапох, 
което означава кайсиева тръба. Прилича на нашия овчарски дудук, но е с 
повече дупки. Използва се както в индивидуални изпълнения, така и в 
оркестрите за народна музика, често в съпровод на ударни инструменти. 
Отличава се със сравнително меко и топло звучене. Подобни инструменти 
са характерни за района на Кавказ, Близкия Изток и Балканите. Човекът, 
който изпълни две мелодии, сподели, че една от тях е записана във филма 
„Гладиатор” с участието на австралийския актьор Ръсел Кроу. Всъщност, 
изпълнения на дудук има и в редица други топ кинопродукции: 
„Александър”, „Страстите Христови”, „Карибски пирати” и др. Един от най-
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известните арменски музиканти, майстори на дудука, е Дживан Гаспарян, 
който за изпълнението си във филма „Гладиатор” е получил престижната 
международна награда „Златен глобус”. От 2005 година дудукът също 
намира място в Списъка на ЮНЕСКО за световно нематериално културно 
наследство. 

 
Манастирът Ахпат 

 
Хачкар 
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Арменската апостолическа църква се отличава с някои съществени 
особености. Тя не приема Разпятието и отрича крайностите, които 
признават Исус или само като човек, или само като бог. Тя следва една 
формула: едно божествено лице, две природи, хармонично съединени в 
едно. С две думи – Исус Христос въплъщава богочовека. Признава 7 
тайнства: кръщене, миропомазване, покаяние, причастие, венчание, 
ръкополагане и елеоосвещение и почита Св.Богородица. Приема и един 
обред на жертвоприношение, наричан матах, нещо като нашенския курбан, 
който се прави по различен повод – в знак на благодарност или като молба 
за помощ. Католикос е главата на Арменската апостолическа църква и 
изборът му се осъществява в катедралния храм Св.Ечмиадзин. 

Манастирът Ахпат се оказа първият църковен храм, който посещаваме 
в Армения. Намира се в малко село със същото име. Основан е през X век от 
арменския цар Ашот III Милосърдния и неговата съпруга. Разполага с най-
големия църковен притвор в страната, а от 1996 година е в Списъка на 
ЮНЕСКО за световно културно наследство. Няма стенописи, само в олтара е 
запазено изображение на Исус Христос Спасителя. През XI век тук е било 
изградено книгохранилище, но в дупките на пода по-скоро са се 
помещавали...делви с вино, отколкото книги. Каквито и ръкописи да е 
имало тук, са отнесени в Ереван. И тук, както на всички грузински и 
арменски църкви, кубетата са конусовидни. Най-интересни ми се сториха 
правоъгълните каменни плочи със стилизиран кръст върху тях, наречени 
хачкари. Такива в манастира има доста, както и по цялата територия на 
Армения. Произходът им е още в доисторическия период, но с приемането 
на християнството отразяват новата тематика. Най-често са паметници от 
Средновековието и освен кръста на тях се изобразяват различни орнаменти, 
плетеници от гравирани елементи, дори фигури на тогавашни 
съвременници като цар Трдат III или Св.Григорий Просветител. Най-
древните хачкари датират от IX – X век. Обичайно се поставят на 
кръстопътища или на фасадите на храмовете. Шушан казва, че 
червеникавият цвят на хачкарите носи названието вортан кармир, добива се 
от... насекомо, наречено червец, и отлично съхранява повърхността на 
паметника. В наши дни също се изработват хачкари. Но старата технология 
не може да се възпроизведе в съвременни условия и оцветяването е по-
скоро към оранжево. От 2010 година изкуството да се извайват хачкари е 
под закрилата на ЮНЕСКО в Списъка за нематериално културно наследство. 

Най-представителният църковен комплекс в Армения без съмнение е 
Св. Ечмиадзин, катедрален храм и седалище на Арменската апостолическа 
църква. Към него се отнасят и още две по-малки църкви, но с голяма 
стойност за християните в страната: Св.Рипсиме и Св. Гаяне. 
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Църквата Св. Рипсиме 

 
Пред църквата Св. Гаяне 
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Стенописът в криптата на църквата Св. Гаяне, изобразяващ девойките –

християнки, избягали от гоненията в Рим 
 
Те са свързани и с установяването на християнската религия в 

Армения. Според легендата, една девойка – християнка на име Рипсиме, 
пристига по тези земи от Рим заедно с още 36 нейни съмишленички. 
Момичетата бягали от преследванията на римския император Диоклетиан и 
намерили убежище в Армения. Очарован от красотата на Рипсиме, цар 
Трдат III пожелал да я вземе за жена, но тя му отказала. Разярен от това, 
царят наредил да я подложат на мъченически смърт. И не само нея, но и 
останалите й дружки. Единствена Нино успяла да се спаси, да избяга в 
Грузия и там да продължи да проповядва християнството. Наказанието на 
девойките обаче донесло силно душевно сътресение на царя, развил тежка 
болест и кой знае как щял да свърши, ако не били съновиденията на сестра 
му, според които само затвореният заради християнска проповед в тъмница 
Св.Григорий Просветител може да му помогне. Така и станало – светецът не 
само изцелил царя , но и го въвел в християнската вяра. Църквата 
Св.Рипсиме е построена през 618 година и е само на 500 метра от 
катедралата Св.Ечмиадзин. Казват, че е една от перлите на арменската 
църковна архитектура. В криптата на църквата е гробът на светицата. 



 

 919

Още по-близо до катедралния храм е църквата Св.Гаяне. Тя също била 
сред девиците – християнки, пристигнали от Рим. Също като Св. Рипсиме 
била погребана в криптата на църквата. Тук ярък стенопис изобразява 
девойките и самата Гаяне. Тази църква е построена през 630 година, на два 
пъти през XVII век е била обновявана и достроявана, като са добавени две 
нови крила с малки камбанарии. Фасадата й е оформена с червени 
тухлички, но най-интересен е притворът: за разлика от много други 
християнски църкви, в които гробовете на свещеници са във вътрешността 
на храма, тук те са отвън, „на открито”, сред притвора. 

До XIII век в арменските манастири е имало и монахини. Оттогава в 
тях служат само монаси. Единствено в църквата Св.Гаяне има две монахини, 
но по време на служба те не присъстват в църквата и до олтара – смята се за 
грях. 

 

  
Интериорът на катедралата Св. Ечмиадзин 

 
Ето ни най-после и в Св.Ечмиадзин, сърцето на Арменската 

апостолическа църква. Намира се на 21 км от столицата Ереван, в центъра 
на град Вагаршапат. Според преданието, на 16-тия ден след приемането на 
християнството в цяла Армения, на Св.Григорий Просветител се явило 
видение как Исус Христос се спуска от небесата със златен чук в ръка и му 
показва мястото, където трябва да се построи първата християнска църква в 
страната. На това място имало разрушен стар езически храм. Св.Григорий 
така и постъпил, там била построена новата църква, която била наречена 
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Ечмиадзин. Малък олтар маркира мястото, където се е спуснал Христос. В 
този първопрестолен храм се провеждат само литургии. Могат да се видят 
икони с библейски сюжети, но прави силно впечатление художествената 
украса от красиви фрески в...персийски стил. Шушан обяснява, че зографът е 
бил иранец и фреските са рисувани в период, когато Армения е под 
персийска власт. През XVII век тогавашният персийски шах Абас депортирал 
много арменци в Персия и решил да демонтира цялата църква, като я 
пренесе на своя земя и така да „привърже” новите „заселници” към нея. 
Успял да пренесе едва някои от по-значимите „камъни”, като това 
значително нарушило конструкцията на храма. В продължение на едно 
столетие (XVII - XVIII ) била извършена реставрация, част от зданието било 
пристроено като музей, в който се съхраняват ценни реликви. Днес към 
катедралния храм има семинария, резиденция на арменския католикос, две 
църкви, административни здания, библиотека. Може да се видят и хачкари, 
като най-старият е от IX век. 

 

 
Пред храма Звартнотс 

 
Обиколката ни из християнските светини в Армения продължава сред 

останките от древния храм Звартнотс, в превод от арменски „небесни 
ангели”. Това е кръгла църква с пет входа, строена е през VII век и се смята, 
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че е посветена на срещата на Св.Григорий Просветител с цар Трдат III. Тази 
църква е замислена като един от главните катедрални храмове в Армения 
след завладяването на арменската страна от арабите. Разрушена е по 
неясни причини през X век и едва през миналото столетие е възстановена 
оригиналната й форма. На пръв поглед, като се взреш внимателно в нея, 
има вид на древногръцки или древноримски храм с извитите арки, красиво 
оформените капители, вградените барелефи, изобразяващи грозде, нар, 
клюн на орел и пр. Също е под закрилата на ЮНЕСКО. Днес името Звартнотс 
носи международното летище в Ереван. 

 

 
Скалният манастирски комплекс Гегхард 

 
Завършвам с още една християнска твърдина – скалният манастир 

Гегхард, обект на ЮНЕСКО. Намира се на около 35 км североизточно от 
Ереван, част от него е вкопана в скала. По сведение на историци, още през 
IV век монаси са населявали тукашните пещери, включително и Св.Григорий 
Просветител. В превод от арменски Гегхард означава копие. Става дума за 
пренесеното през XIII век в Ечмиадзин „копие на съдбата”, оръжието, с 
което е бил прободен разпънатият Христос. Съществуващият ансамбъл е от 
XII – XIII век. Отначало е била изградена една църква, после в скалата още 
две. 
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Скалният манастирски комплекс Гегхард 

 
Забележителен е барелефът на входа на една от църквите – 

композиция, която представлява глава на бик, захванала гърлата на два 
лъва, а между лъвовете орел, стъпил върху агне. В една от пещерните 
църкви (от XIII век) блика изворче. Казват, че било чудотворно, затова край 
него хората се редят на опашка да отпият глътка с надежда за здраве. Когато 
пристигнахме пред манастира, беше пълно с коли и автобуси – нормално за 
неработен ден, в който арменците отбелязваха празника на независимостта 
(21.09). Тълпи от млади момичета хвърляха някакви бележки към една от 
скалите, вероятно израз на вечната мечта за голяма любов и бъдещо здраво 
семейство. 

Манастири и църкви са пръснати из цяла Армения. Няма как да видим 
всички, но е важно едно: сред морето от ислямски страни на азиатския 
континент, Армения е наистина здрава опора на християнството, доказала 
силата и издръжливостта си през вековете. Като християни можем само да й 
бъдем благодарни за това! 
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АРМЕНСКАТА ПИСМЕНОСТ И КОЛЕКЦИЯТА  
ОТ ДРЕВНИ РЪКОПИСИ 
Арменският език – официалният в страната, е един от най-древните и 

се отнася към т.нар. индоевропейско езиково семейство. Арменската азбука 
също е стара. Тя е създадена през 405 година от Месроп Мащоц, монах и 
учен. 

 
Арменската азбука. До XVI век арменците са изписвали и цифрите с букви 

 
Месроп Мащоц – създателят на арменската азбука 
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В началото е съдържала 36 знака, но с течение на времето, през 
Средновековието и през миналия век, е добавила към себе си още три и 
днес в завършен вид има точно 39 знака. До XVI век с арменските букви 
били изписвани и цифри, но след това арабските им заместители си заели 
мястото. Месроп Мащоц превежда на арменски Библията и това е първата 
книга на този език. С нея започва Златният век на арменската литература. 
Първото литературно произведение е житие на Мащоц, написано от негов 
ученик през 440 година.На арменски език били преведени множество 
богослужебни книги и произведения на антични и раннохристиянски 
автори, били създадени оригинални историографски и философски трудове. 
През VII век се появяват и първите примери на светска поезия. 

Древният арменски език, създаден от Мащоц, днес се използва само в 
храмовете, по време на литургия. Съвременният арменски език е развит в 
два варианта: западноарменски, използван от арменската диаспора, и 
източноарменски – от живеещите в Армения и арменските общини в Русия, 
Грузия и Иран. 

 

 
Библиотеката Матенадаран отвън и отвътре 
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Армения разполага и с едно безценно богатство – огромна колекция 
от древни манускрипти, които се съхраняват в библиотеката – музей 
Матенадаран в столицата Ереван. Над 17 000 са ръкописите от различни 
исторически епохи, които се пазят в музея, на арменски и други езици: 
арабски, персийски, латински, старогръцки, сирийски, иврит, древноруски, 
дори и на етиопски. Голяма част от тях са пренесени от архива на 
катедралата Св.Ечмиадзин. Още през 50-те години на миналия век е по-
строено зданието на музея, който е преобразуван в научно-изследователски 
институт за древни ръкописи и носи името на Месроп Мащоц. Негов 
паметник е издигнат пред входа на института, а зад него са изваяни 
скулптури на някои от най-известните представители на средновековната 
арменска култура. По значимост Матенадаран е съпоставим със сродни 
библиотеки и музеи в редица градове по света: Йерусалим, Венеция, Виена, 
Исфаган, Москва, Лондон, Париж, Бейрут, Тбилиси... 

 

  
Ръкописи от богатата колекция на Матенадаран 

 
Най-старите паметници на арменската писмена култура представляват 

пергаментни фрагменти от V – VI век. Запазени са и вкаменени ръкописи, 
открити в пещерите. Най-старият арменски ръкопис в музея, дошъл до наши 
дни, е пергаментно евангелие от VII век. Най-големият арменски ръкопис – 
Мушски Гомилиарий от XIII век, е с размери 55,3 х 70, 5 см и тежи 27,5 
килограма! Най-малкият пък – календар от 1434 година, е 3 х 4 см и е с тегло 
само...19 грама! Гомилиарият попада в мюсюлмански плен, но е откупен за 
4000 сребърни монети и изпратен в манастира Свети Апостоли в гр. Муша, 
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където се е съхранявал до 1915 година. Арменците са един от малкото 
народи, които използват хартия за ръкописите. 

От цялата колекция в Матенадаран близо 10 000 ръкописа са укасени 
с миниатюри. Най- старите от тях датират от VI – VII век и са безценен 
пример за развитието на ранната християнска живопис в Армения. До 
първата половина на XI век миниатюри са рисувани на титулните страници 
на манускриптите, с различни акварели. Всяко евангелие е започвало с 
изображение на евангелиста, почти винаги в седяща поза. През втората 
половина на XII век за начало в илюстрирането е било рисувано 
изображение на автора или главния герой, а началната буква била 
украсена. В това изкуство се специализирали различни школи. 

Освен ръкописи, в Матенадаран се съхраняват и арменски 
старопечатни книги. Арменците са един от първите източни народи, които 
са печатали книги на родния си език. В музея може да се види как са се 
приготвяли боите за изписване на ръкописите, както и рецепти за изготвяне 
на билкови отвари в раздела за ръкописи на медицинска тематика. През 
1997 година Матенадаран е включен в Списъка на ЮНЕСКО за световно 
културно наследство. 

 

 
Демонстрация на боите, с които са се изписвали текстовете  

в древните ръкописи 
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ЕРЕВАН и „АРМЕНСКИЯТ ВЕЗУВИЙ” 
Ако сте били на екскурзия в мъртвия античен град Помпей в Италия, 

навярно си спомняте колко близо е вулканът Везувий, донесъл гибелта му 
през втората половина на I век. 

 
Изглед към свещената планина Арарат от Площада на победата 

 

 
Монументът Майка Армения 
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Свещеният за арменците връх Арарат, също с вулканичен произход, 
не е на хвърлей разстояние от арменската столица, но пък от хълма с 
монумента на Майка Армения се вижда прекрасно. На този хълм, наречен 
Паркът на победата, преди години се е издигала статуя на Йосиф Сталин, но 
арменците я катурнали и на нейно място вдигнали въпросния паметник – 
жена с меч в ръка брани Родината. 

 

 

 
Част от военния арсенал на съветската армия по време и след Втората 

световна война 
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В монумента е разположен музей, а на широк площад около него 
може да се видят оръжия, които донесоха победата на съветските народи 
над фашистка Германия: самолет – изстребител, самоходно оръдие, 
вездесъщата „Катюша”, има и нещо ново след войната – ракетна установка. 
Като гледам самолета се сещам за пътуването ни до манастира Салахин, 
доста поизоставен в интерес на истината. Недалеч от храма се намира 
музеят на братята Микоян и там може да се види цял целеничък 
изстребител „Миг”. Единият от братята, Анастас, беше важна фигура в 
съветското политическо ръководство – председател на Президиума на 
Върховния съвет на бившия СССР, а другият – Иван (Вано) е 
авиоконструкторът, създал легендарния руски изстребител МИГ-29. 

Ереван е разположен на брега на река Раздан. В древността на това 
място е имало укрепена крепост, построена от цар Аргишт I през втората 
половина на VIII век. Нарича ли я Еребуни и арменците твърдят, че е с почти 
три десетилетия по-стара от Рим. Столица на Армения Ереван става през 
1918 година, когато е създадена първата арменска република. При 
съветската власт започва мащабна реконструкция на града по проект на 
Александър Таманян, автор на генералния застроителен план на Ереван, 
който вплита традиционните елементи на арменската църковна архитектура 
с използването на туфите като строителен материал. 

 
Театъра за опера и балет с паметника на големия  

композитор Арам Хачатурян 
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Едно от най-добрите архитектурни постижения на изтъкнатия 
арменски архитект е сградата на Театъра за опера и балет, която през 1937 
година на международното изложение в Париж получава престижната 
награда Гран при. Операта е наистина една от най-представителните сгради 
в града, пред нея е издигнат паметник на големия арменски композитор 
Армен Хачатурян, авторът на музиката към знаменития балет „Гаяне”. 
Таманян е проектирал и сградата на Парламента на днешния Площад на 
републиката в арменската столица. 

 

 
Каскадата с паметника на най-известния арменски архитект  

Александър Таманян 
 
От хълма с Майка Армения Ереван се вижда като на длан. А оттам към 

града се спуска едно от най-интересните като архитектурна идея творения 
на Таманян – т.нар. Каскада. Това са пет бетонови платформи, които 
стъпаловидно „слизат” към центъра на града. На всяка платформа има 
скулптура или фонтан, можеш да се качиш или да слезнеш по стъпала или 
ескалатор. И това прави лесен достъпът на хората от по-високо 
разположените улици и жилища до градския център. Някъде там, край една 
от платформите, е апартаментът на певеца Шарл Азнавур, а долу, в ниското, 
е паметникът на писателя Уилям Сароян. 



 

 931

 
Паметникът на американския писател от арменски произход Уилям Сароян 

 
Площадът на републиката 

Северният проспект, един от булевардите в столицата, свързва 
операта с Площада на републиката. Този площад, на който се намират едни 
от най-важните държавни учреждения в Ереван, е строен повече от 30 
години. Тук са Парламентът, Централната поща, Министерството на 
енергетиката, Министерството на вътрешните работи и хотел „Мариот”, 
бивш „Армения”. 
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Вечерното шоу „Звук и светлина” на Площада на републиката 

 
В средата на площада са танцуващите фонтани, чието музикално и 

светлинно шоу всяка вечер между 20.00 и 23.00 часа доставя естетическо 
удоволствие на столичани и многобройните гости на града. Денем може да 
се видят много туристи на пейките край фонтаните – оттук най-често излиза 
поредната снимка. 
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Пешеходната улица „Ташир” 

 
Пазарът на сувенири „Вернисаж” 

 
За да стигнем до Площада на републиката, минаваме по широка 

пешеходна улица, наситена с магазини и кафенета. Сградите изглеждат 
нови, не са покрити с туфи, имат малко пепеляв цвят и като архитектура ми 
напомнят центъра на Бейрут. Улицата се казва „Ташир”. 
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Един друг площад приковава вниманието ни – площад „Франция”. 
Арменците са дали това название на тази част от града си в знак на 
признателност към френския народ, който през 2007 година е един от 
първите, които признават арменския геноцид. 

Гледайки картата на столицата, виждам, че централната й част 
всъщност е оформена в кръг. Няколко големи булеварда я пресичат: 
„Месроп Мащоц” (главният проспект), „Саят Нова”, „Маршал Баграмян” (на 
името на най-известния арменски пълководец през II световна война), 
„Тигран Мец” и др. От международното летище „Зварнотс” към центъра 
води булевардът с името на още един герой от Втората световна война – 
адмирал Иван Исаков. Градът е богат на зеленина – има много паркове и 
това дава основание някои да го сравняват с градина. 

Сред забележителностите на Ереван се откроява и заводът „Арарат”, 
където се произвежда знаменитият арменски коняк. Не си представям 
туристи да гостуват в арменската столица и да подминат това емблематично 
за цялата страна предприятие. Всъщност названието коняк за този арменски 
еликсир се употребява само в страните от бившия СССР, така го наричаме и 
ние, българите. Чужденците от Запада го знаят като бренди, защитавайки по 
този начин името коняк като запазена марка на французите. А в интерес на 
истината французите не са измислили рецептата за този коняк. Битува 
хипотезата, че те направо са се възползвали от изобретението на арменците 
и днес се кичат като негови създатели. Разказват, че някакъв френски 
колекционер на среща със свои арменски партньори опитал от този коняк и 
направил всичко възможно да се добере до технологията. Пренесъл я във 
Франция и сега там пият коняк, а в Армения бренди. Май не е съвсем 
справедливо! 

Производство на коняк в Армения е започнало през 1887 година, 
когато предприемачът Нерес Таирян построява в крепостта край Ереван 
първия винен завод. Оценката на специалистите е много висока: 
арменският коняк е напитка за ценители! Тя се отличава с мек вкус на 
шоколад и ванилия, с наситен аромат и кехлибарен цвят. Отлежава 3, 5, 6, 
10 и 20 години. 

Всеки ден в конячния завод „Арарат” се провежда дегустация на тази 
наистина прекрасна напитка. Гидове представят близо 130 –годишната й 
история, както и местата по света, където тя се изнася. Може да се видят и 
бъчви, специално надписани по повод гостувания на известни държавни 
глави, сред които редом с обичайните заподозрени Елцин и Путин стои и 
бъчонка с името на бившия ни президент Георги Първанов. 
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Конячният завод „Арарат” 

 

 
Надписи на бъчви с коняк отбелязват посещенията  

на важни гости от чужбина 
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На една от стените в завода десетки посетители оставят автографи, 
това сторихме и ние и сега там може да се види надписа БОЯНА- МГ. За 
самата дегустация на коняка се погрижи екскурзоводката ни Шушан. На 
снимките се вижда как е правилно да държим конячната чаша, с какво мезе 
да опитаме напитката. А в магазина към завода изборът на отлежали по 
различно време и в различни бутилки коняци е достатъчно голям: кеф ти 6-
годишен, кеф ти 10-годишен, кеф ти още по- стар...За подарък на близки и 
приятели е удар в десетката! 

 
Всеки може да остави автограф на една от стените в завода 

 
Дегустацията на арменския коняк е тънка работа, важно е и как държиш 

конячната чаша 
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КАКВО ПОХАПВАТ АРМЕНЦИТЕ 
Арменската кухня е една от най-древните в Азия и най-старата в 

Кавказкия регион. Арменците векове наред са били под чуждо владичество, 
но в кулинарията се е случило точно обратното – арменската кухня им е 
оказала влияние. 

 

 
И в Армения на трапезата се слагат много мезета 

 
Много ястия стават известни в Европа чрез турската кухня, а всъщност 

са арменски. Например лозовите сърми – на арменски толма, на турски 
долма. Или баклавата, която на арменски се нарича пахлама. Арменската 
кухня си служи предимно с агнешко, телешко и овче месо, ползва много 
зеленчуци. Едно популярно арменско ястие е например Хашлама, с овче 
или говеждо месо, домати, картофи и лук. Или Хоровац, с каквото ни гостиха 
в Гарни: комбинаран шашлик от различни видове месо, предварително 
накиснати в марината. Патладжани, тиквички, чушки, домати се пълнят с 
кайма, ориз и зелени подправки. Приготвят се и много постни ястия, гъсти 
супи с месо – например Хаш, приготвена от свински или говежди крачета. 
Голямо е разнообразието от сирена. Любими подправки са чесънът, 
кимионът, пиперът, много зелени тревисти растения, канелата, която 
фигурира и в рецептата на популярния арменски суджук. Подправките 
придават и леко пикантен вкус на ястията. 
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Хоровац – микс от шишчета 

 

 
Арменски лозови сарми 
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Арменците консумират и много сушени плодове. Смята се, че първи 
те са селектирали кайсията, която римляните наричали арменска слива. На 
пазара „Шука” в Ереван е пълно със сушени и сиропирани плодове. Както в 
Грузия, така и тук широко разпространен е сладкишът чурчхала (навързани 
на връв ядки в гроздов сироп), за който разказах в пътеписа за съседна 
Грузия. Много вкусна е и пъстървата от езерото Севан. Още от преди 1500 
години е рибното ястие кутап. Голямо е и разнообразието от десерти, в 
които често се използват подправки като кардамон и шафран. 

За разлика от България, където обичайно сервираме „първо, второ и 
трето”, и в Грузия, и в Армения на трапезата се слагат едновременно много 
мезета. 

 

 
Пазарът Шука в Ереван – царство на сушените и сиропирани плодове 
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Лавровият венец в арменската кухня обаче принадлежи на 
националния хляб лаваш, включен в Списъка на ЮНЕСКО за световно 
нематериално наследство. В Гарни домакините ни показаха как се приготвя 
този хляб – по стара традиция във вертикална глинена пещ, наречена тонир. 
В нея се поддържа непрекъсната циркулация на горещ въздух. Лавашът се 
разточва на тънки питки от квасено тесто, които буквално се лепят по 
стените на нагорещената пещ. Изпичането става за минути. Тази технология 
наблюдавахме и в Грузия. Според поверието, когато една мома се омъжва, 
на сватбата й свекървата я дарява с лаваш. Слага го на рамото й и така тя 
влиза в дома на съпруга си. Ако не го развали по пътя, а лавашът остане цял, 
значи, че ще е добра домакиня. 

 

 
Лавашът –арменският хляб лаваш е в Списъка на ЮНЕСКО за световно 

нематериално наследство 
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АФРИКА 
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ЮЖНА АФРИКА И ЗАМБИЯ – ШАРКИ  
ОТ ЧЕРНИЯ КОНТИНЕНТ 
(Октомври 2009 година) 

До неотдавна ябълка на расов раздор и несигурност, днес 
Южноафриканската република е една от най-привлекателните 
туристически дестинации в света. Неслучайно през 2010 година тя беше 
домакин на най-голямото спортно състезание на планетата – 
световното първенство по футбол. Страна на контрасти, тя фокусира 
и най-колоритното от визитната картичка на Черния континент: 
бурна история, дива природа, африкански темперамент... 
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ЛЮЛКАТА НА ХОМО САПИЕНС 
За пътешествието до Южна Африка се събрахме само 7 души: нашето 

семейство (жена ми Мария, двете ни дъщери Гергана и Маргарита и аз) 
плюс старият ни познайник от Стара Загора Гошо Ямболиев и двама съпрузи 
от Варна – Мария и Георги Боневи. Седалището на фирмата, която 
организира екскурзията ни в ЮАР, е в Кейптаун. 

 
Екскурзоводът ни в Южна Африка Валентин Пенев 

 
Входът на комплекса „Люлката на човешкия вид” в Маропенг 
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Там работеше българката Милена Петров, с чиято помощ 
изработихме програмата за това пътуване. Тя ни осигури и преводач на 
български, на име Валентин Пенев, който е имигрирал в африканската 
страна преди повече от 14 години. Тъкмо той ни посрещна на 
международното летище „Оливер Тамбо” край Йоханесбург заедно с един 
бял южноафриканец. Този човек се казваше Луи, имал далечни роднини в 
Германия и Франция, щеше да бъде нашият шофьор и гид за времето преди 
да отпътуваме за Замбия. Натоварихме багажа в малко, но много 
функционално ремарке към микробуса на Луи, и потеглихме към 
Йоханесбург. 

Разстоянието до най-големия град в ЮАР от летището е 25 км, но днес 
няма да влизаме в него, това ще сторим утре. Ще тръгнем по околовръстния 
път към първата голяма забележителност в програмата ни – музейния 
комплекс CRADLE OF HUMANKIND (Люлката на човечеството), където ще 
научим как се е появил нашият пра-пра-праотец HOMO SAPIENS. 

Трафикът е силно натоварен, въпреки че има по три платна от двете 
страни на пътя. Прекосяваме провинция Гаутенг, на чиято територия се 
намира и столицата й Йоханесбург. Пейзажът не се различава кой знае 
колко от този в България. Редят се хълмове, но и много гори. В тази част на 
страната се намира най-голямото количество изкуствено засадени гори в 
света. Когато са стъпили тук, първите заселници са заварили само саваната, 
която и днес определя характера на местната природа. 

След около час и нещо навлизаме в областта Маропенг, където са 
направени големите археологически открития за произхода и еволюцията 
на човека. Целият район обхваща площ от 1180 кв. мили. Покрай пътя се 
редуват ферми, в които се отглеждат домашни животни, но са отредени и 
специални територии за дивата фауна, заобиколени с телена ограда. На 
няколко места има големи табели, които сочат, че това е резерват за 
носорози и лъвове. В този район много популярен е и биволът. Валентин 
казва, че биволът е много опасен за лов – ако ловецът не го убие от първия 
път, раненото и силно раздразнено животно ще го гони до дупка. 

Около 11:00 пристигаме в посетителския център на комплекса Cradle 
of Нumankind, включен в Списъка на ЮНЕСКО за световно културно и 
природно наследство. Намира се под една огромна могила, до която водят 
отливки от стъпките на известни посетители – учени и политици от цял свят. 
Например бившият генерален секретар на ООН Кофи Анан, бившият чешки 
президент Вацлав Клаус и др. Като на парад са подредени и копия на 
големите открития: черепът на „г-жа Плес”, намерен от археолога Робърт 
Бруум през 1947 година. Тази находка датира от преди 2,7 милиона години! 
До нея е „Малкото стъпало” – фосил на дете, отпреди 3,3 милиона години!  



 

 945

 

 
Пред входа на комплекса са изложени най-важните находки от древната 

история на човека 

 
Госпожа Плес – на 2,7 милиона години 

На самия вход на могилата са изложени в естествения им ръст 
восъчни фигури на мъж и жена от вида астралопитек-африкан. Последните 
изследвания на американски учени от Станфордския университет в САЩ 
недвусмислено доказват, че родината на човека е Южна Африка. 
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Така са изглеждали далечните ни предшественици 

 
Така са се формирали расите 

Нещо повече, години по-късно, през лятото на 2015-та, в пещера в 
Южна Африка бяха открити вкаменелости на неизвестен досега тип 
праисторически човек, живял преди 2 милиона години, който изследова-
телите нарекоха хомо наледи. Много сериозни са предположенията, че 
находките – 15 скелета на различна възраст, са доказателство за етап от 
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еволюцията, характерен за прехода от двукраки примати към хомо сапиенс. 
Те буквално съчетават чертите на древната човекоподобна маймуна и 
съвременния човек. 

 
С тази лодка посетителите проникват в различните периоди  

от развитието на Земята 

 
Разглеждането на експозицията често е под формата на игра 

Според учените тези наши праотци са ходели изправени, служели са 
си вече с оръдия на труда. Има голяма вероятност откритите скелети да са 
погребани от други хомо наледи, което е необичайно за откритията досега. 

Но да се върнем към Cradle of Humankind. Недалеч от могилата се 
намират пещерите Стеркфонтейн, където всъщност при разкопки са открити 
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уникалните ранни фосили на „г-жа Плес” заедно с останки от растения, 
животни и птици. Уникална е и самата пещерна система – с много подземни 
галерии, реки и пещерни езера. 

В посетителския център се влиза с местен водач – случи се едно много 
симпатично чернокожо девойче, което ни сложи на ръцете по една 
хартиена гривна. Момичето се оказа много добре подготвено и започна 
беседата си с кратко представяне на Чарлз Дарвин – човекът, който ни 
„светна” за нашия приматски произход. Още с влизането си в музея се 
движим по отчетливо нанесени по пода и стените стъпки, означаващи 
различните праисторически епохи, та чак до най-стари времена – 4, 6 
милиарда години, от когато са се появили едноклетъчните организми. Най-
впечатляваща е разходката с лодка из воден канал в тунел, чрез който 
посетителите проникват в различните периоди от развитието на Земята. 
Показано е нагледно как са се формирали преди милиони години отделните 
континенти. 

Музейната експозиция прави поразително впечатление не само със 
стотиците експонати, представляващи находки от различни епохи, които 
предшестват хомо сапиенс. В този комплекс човек идва и да научи нещо, и 
да се забавлява. Виждаш например как с течение на времето са се 
обособили расите, как са се развивали отделните части на човешкото тяло: 
лицето, челюстите, крайниците, цветът на очите и пр. Всичко това е 
включено в съответна атракция или игра, което спомага много бързо да 
вникнеш в материята. Затова музеят постоянно е пълен с ученически групи и 
обучението по този начин се превръща в удоволствие, за да донесе и 
крайния резултат – един добре научен урок по естествена история. 

За да бъде забавлението пълно, Вальо ни преведе по нещо като мост, 
около който стените изведнъж започнаха да се въртят благодарение на 
специално осветление. Като в дискотека. Въртележката създаде особен 
ефект – помислихме, че мостът се накланя, започнахме да залитаме, аха 
още малко да паднем... Страхотна илюзия! 

Обядвахме в ресторанта към музея – на блок маса и откровено казано 
храната ни хареса. После потеглихме за Претория, където ще нощуваме 
днес и утре вечер. 
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Сред високите гости на комплекса е бил и генералният секретар  

на ООН Кофи Анан 

 
Много ученически групи посещават комплекса и това улеснява  

обучението им по биология 
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„БРАЗИЛСКАТА” ПРЕТОРИЯ 
В ЮАР живеят 47 милиона души. От тях 37 милиона са чернокожи, 5 

милиона – бели и около 4 милиоина „цветни” – от азиатски произход, 
индийци и малко от смесени бракове. А Претория е административната 
столица на ЮАР. Тук е правителството, тук са дипломатическите мисии, 
управлението на армията и полицията. 

 
Мемориалът Фортрек край Претория 

 
Стената с каруците, подредени за отбрана. На заден план - Претория 
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Далеч по-безопасно е да се живее в този град за разлика от 
Йоханесбург, където престъпността е много висока. Претория наброява 2, 3 
милиона жители. Разположен е в котловина, заобиколена от хълмове. 
Климатът е субтропичен. Край града личат останките на златни и 
диамантени мини. Имало е решение на местните власти да не се строят 
сгради по-високи от 7 етажа, но и тук небостъргачите не са малко. Улиците 
са прави, широки като аутобани. Голяма забележителност са оцветените в 
лилаво корони на дървото джакаранда, внесено от Бразилия. Около 60 
хиляди дървета от този вид са засадени в региона и улиците с тях стават 
много красиви. Бялото население е около 28%, останалите са чернокожи от 
зулу и други местни племена. Официалният език е английският и африкаанс 
(негов прародител е фламандският поради наличието на силна колония 
холандци). Останалите езици са на местни племена – 11 от тях също се 
водят официални и е истинска какофония да гледаш местни новини по 
телевизията. Околностите са изпъстрени с пещери, от които се добиват 
калций и варовик. При обработката на златните и диамантените залежи се 
използват киселини, които после се вкарват в пещерите и така по-бързо 
разяждат варовика, за да се добие нужния строителен материал. 

 

 
Улица с джакаранда 
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Претория е основана от африканери – наследниците на холандските 
колонизатори от района на Кейптаун. Наричали са ги още бури и така са 
известни в историята от времето на кървавата англо-бурска война. 

През ХІХ век, притиснати от англичаните, африканерите тръгват да се 
заселват на север, в земите на днешната южноафриканска столица. Те 
живеели в Кейптаун и тяхна основна задача била да снабдяват с провизии 
холандските кораби, пътуващи по море за Индия. След като британците ги 
изтикали от Кейптаун, те дошли тук, но се изправили пред съпротивата на 
местното племе зулу. 

 
Дворецът Юниън Билдингс в Претория 

 
В градината на Юниън Билдингс 
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Луи разказва, че африканерите поискали чрез свои пратеници да 
купят земя от зулусите, но парламентьорите били убити. Тогава те решили 
да отмъстят и тръгнали на война, чиято кулминация била битката през 1835 
година край т. нар. Кървава река. Африканерите разбиват зулусите, 
убивайки цели 3000 воини от тях. След тази битка възниква и 
самостоятелната република Трансваал. 

Днес край Претория има огромен мемориал, посветен на тази 
офанзива за усвояване на новите територии. Това е паметник с името 
Фортрек, 40 х 40 х 40 метра, чиято вътрешност прилича на храм със 
скулптури, пресъздаващи тези преломни събития. Отвън пък е построена 
ограда, на която са гравирани конските каруци, наредени в кръг, за да 
защитят тила на африканерите по време на битката с племето зулу. 
Паметникът е изграден от гранит и е завършен през 1947 година. От двете 
му страни са издигнати бюстове на водачите на африканерите, един от 
които е носел името Преториус. На него е кръстен и градът. С асансьор 
може да се отиде до върха на паметника, откъдето се открива прекрасна 
панорамна гледка към южноафриканската столица. 

Една от първите забележителности на Претория е правителственият 
комплекс Юниън Билдингс, който се издига като крепост на един от 
хълмовете над града. Представлява огромна полукръгла сграда с две кули 
във викториански стил, символ на обединението между англичани и 
африканери. Построен е за три години (1910 – 1913) по времето на първия 
президент на ЮАР Луи Бота, избран на демократичните избори през 1910 
година след края на англо-бурската война и основаването на тогавашния 
Южноафрикански съюз. Автор на проекта е архитектът Хърбърт Бейкън, а за 
строителството са вложени над 1, 3 милиона паунда (тогава това е била 
паричната единица в страната). Хълмът се нарича Мънкис Кот, но няма 
нищо общо с маймуните. Просто така се е казвал собственикът на земята, 
фермер, който я купил от местните племена срещу едно... конче, а после я 
продал за милиони. Пред сградата на комплекса се издига паметник на 
загиналите южноафрикански войници по време на Корейската война през 
50-те години на миналия век като съюзници на американците. От двете 
страни на Юниън Билдингс са разположени оръдия, малко по надолу е 
паметникът на президента Луи Бота. Пред целия архитектурен комплекс се 
простират прекрасни и отлично поддържани градини. Това място е било 
любимо за разходка на влюбени двойки, но след зачестилите грабежи вече 
никой не смее да замръкне там. 

Продължаваме обиколката на столицата по Gouverment street – 
правителствената улица, която е единствената в Претория с по два реда 
джакаранда от двете страни. 
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Къщата на Пол Крюгер и… 

 
… нейните лъвове-охранители 

Първите заселници, главно фермери, са дошли в Претория през 1840 
година, но практически градът като такъв е основан 15 години по-късно. Тук 
казват, че съберат ли се на едно място трима африканери, непременно ще 
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построят църква. Такава е имало още преди 1855 година, но изгоряла при 
пожар и оттогава местните хора решили ако правят храм, да е масивно 
строителство. Двигателят на това начинание бил Мартинес Преториус, син 
на Андрис Преториус – водачът на големия поход за овладяване земите на 
зулусите. Именно синът кръщава града на името на баща си. А от църквата и 
формиралия се край нея площад е започнал да се оформя градът Претория. 
Този площад носи името Чърч скуеър – Площадът на църквата. Днес около 
него се намират едни от най-важните институции и исторически 
забележителности на столицата. 

 

 
Чърч Скуеър – пикник или просто кибик в центъра на столицата 

Преди да стигнем до Чърч скуеър, спираме пред дома на Пол 
Крюгер – първият президент на една от двете независими републики на 
африканерите преди англо-бурската война – Трансваал. Другата република 
е Фристейт. Къщата е построена през 1884 година – две години след 
избирането на Крюгер за президент на Трансваал. Тя е една от най-старите в 
Претория и първата в града, която е разполагала с телефон и електричество. 
Бали Барнато – известен по онова време магнат в диамантения бизнес, 
подарява на Крюгер две статуи на лъвове, които да „пазят” дома му. И днес 
те се намират пред входа на къщата. Крюгер не живее дълго в нея – след 
англо-бурската война е отстранен от властта и изпратен на заточение в 
Швейцария. Там остава до смъртта си, без да се върне в ЮАР. 
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Паметникът на Пол Крюгер 

 

 
Съдебната палата в Претория 

Срещу къщата на Крюгер се издига храм на Холандската реформистка 
църква. Освен местния свещеник, в нея е проповядвал и самият Пол 
Крюгер. Повече нямахме възможност да отделим допълнително време – 
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Луи ни каза, че заради опасността от улични нападения е по-добре бързо да 
се изнесем от това място. 

Ето ни на Чърч скуеър – в сърцето на южноафриканската столица. Този 
площад има вид на голяма поляна, защото е застлан с трева, на която се 
търкалят чернокожи, сякаш са на пикник. Ята гълъби довършват живия 
пейзаж. В центъра на площада е паметникът на Пол Крюгер и на това място 
е поставен от президента на ЮАР Питър Бота през 1954 година. Паметникът 
е заобиколен от сградите на Съдебната палата – с разкошна старинна 
архитектура, и на местното кметство. На тази територия се намира и Музеят 
на Трансваал. Зад оградата на този крайно интересен музей може да се 
видят в естествения им ръст огромните скелети на динозавър, кит и носорог. 
В музея се съхраняват находки от вековете, тук са били „г-жа Плес” и други 
останки от времето преди хомо сапиенс, които видяхме в Маротенг. А пред 
Сити хол – голямата концертна зала на Претория, има три забележителни 
статуи: на Чиф Тсуани, вожда на племето банту, което е живеело на това 
място, на Мартинес Преториус – основателят на столицата, и на баща му 
Андрес Преториус, на чието име е назован градът. 

Да се върнем отново назад в историята. Без съмнение, едно от най-
важните събития в миналото на Южна Африка е англо-бурската война 
(1899 – 1902). За нея е писано много, но се изкушавам да предам какво ни 
разказаха нашите екскурзоводи. Това е била една от най-кървавите войни в 
историята на Англия. Във всичките им колониални конфликти те винаги са 
използвали местни войски да им вадят кестените от огъня. Тук обаче 
трябвало да докарат своя армия, за да спечелят битката, залогът за която 
бил много голям. Цялата работа, както обича да казва Валентин Пенев, е 
била англичаните да заграбят териториите, където са открити залежите от 
злато и диаманти. Британците са владеели земите до 25-тия паралел, но 
виждайки какви богатства се намират на север от него, решават да завземат 
и тези земи. На всяка цена! 

В тази война са били вложени много капитали от тогавашните 
английски олигарси, които благодарение на натрупаните богатства са имали 
много силно влияние в британския парламент и пред кралица Виктория. 
Най-известният от тях е Сесил Джон Роудс, който пристига от Англия едва 
17-годишен, но предприемаческия му нюх го прави още на 25 години 
милионер от търговия със захарна тръстика и памук. След откриването на 
диамантените залежи основава фирмата Де Биърс, която и до днес е 
основен играч в този бизнес в света. Както преди, така и сега тя контролира 
цените на диамантите. Има три основни централи в Лондон, в ЮАР и трета, 
която се занимава с добива на диаманти в ЮАР, Намибия, Ангола, Ботсвана 
и Зимбабве. Разкрила е търговски представителства в Амстердам, Ню Йорк 
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и Токио, където са големите диамантени борси. Вече е стъпила и в Русия с 
експлоатацията на елмази. 

Сесил Джон Роудс и негови съмишленици успяват да убедят кралския 
двор да се предприемат военни действия за изгонване на африканерите 
над 25-тия паралел. Така започва войната, която е била война на бели срещу 
бели. 

Отначало англичаните изпратили малък военен контингент, смятайки, 
че бързо ще се справят с двете независими африканерски републики – 
Трансваал и Фристейт. Срещнали обаче много силна съпротива. 
Африканерите не използвали стандартната военна тактика по онова време с 
наредената в редици пехота. Войските им били съставени от малки военни 
конни подразделения, въоръжени и с нови пушки и пистолети „Маузер”, 
използващи бездимен барут. Така англичаните трудно се ориентирали 
откъде се стреля. Тази войска била много гъвкава, водила динамичен бой и 
англичаните дали много жертви. Но бързо си взели урок: от 70 000 войници 
първоначален контингент, британската войска в разгара на войната 
достигнала 175 000 души! Никога Англия не е изпращала в колониите си 
толкова многочислена армия! 

Формалният повод за войната било несъгласието на Короната 
данъците от разработените златни и диамантени залежи да остават само 
при африканерите, а нищо да не влиза в хазната на Обединеното кралство. 
На заплахите на ангичаните Пол Крюгер отговаря с безкомпромисното 
решение да приеме бойните действия. Въпреки съпротивата на бурите 
обаче при съотношение на силите 7: 1 в полза на английските войски 
изходът от войната бил предрешен. Бойните действия приключват през 
1902 година, когато е подписан и мирният договор. Осем години по-късно 
се създава Южноафриканският съюз между англичаните и бурите (така са 
били наричани високомерно африканерите, означавало селяндури, понеже 
повечето от тях били фермери). Избрали за губернатор англичанин, но 
правителството било доминирано от африканери. През 1961 година е 
основана Южноафриканската република, като неин пръв президент става 
бившият вътрешен министър Фервууд. 

Сесил Джон Роудс умира и е погребан в Зимбабве, бившата Южна 
Родезия – една от крепостите на апартейда. Той мечтаел да създаде съюз на 
цяла Африка – от Кайро до Кейптаун. За подобно нещо често говореше и 
покойният либийски диктатор Муамар Кадафи. 
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Монументът на Андрис Преториус, основателят 

 на южноафриканската столица 

 
Музеят на Трансваал със скелета на динозавър 
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ГЕТОТО СОВЕТО 
Днес тръгваме много рано – още в 07:30, за Совето – прочутото гето на 

чернокожите южноафриканци, известно още от времето на апартейда. От 
Претория дотам са около 65 км, но трафикът направо е ужасен и имам 
чувството, че буквално пълзим по трилентовото шосе. За да минава време, с 
Вальо и Луи си бъбрим за това – онова. Разбрахме, например, че в 
столицата се намира Южноафриканският университет, който подготвя 
специалисти в областта на хуманитарната и ветеринарната медицина, 
строителни инженери, юристи, финансисти и пр. Особено ценни са 
ветеринарите – търсят ги не само в ЮАР, но и в цяла Африка, в САЩ, Канада, 
в Европа. Причината е в доброто им обучение за профилактика и лечение на 
дивите животни. Много популярни са и частните колежи, където 
възпитаниците им получават не само добро образование, но и възможност 
за реализация и работа след дипломирането. Затова там се учат главно 
наследници на богати бели фамилии. 

Пейзажът край пътя постоянно се мени. Показват се например голи 
ридове, където някога се е копало злато. Вальо ни казва, че такова място се 
нарича Watersrand. От това название води името си и националната 
парична единица на ЮАР – ранд (означава златна жилка). После изникват 
гористи хълмове и отново подхващаме темата за изкуствено засадените 
дървета в страната. Вече стана дума за красивата бразилска джакаранда, но 
тукашните власти постепенно налагат засаждането на местните растителни 
видове за сметка на внесените отвън. „Имигрантите” имат по-дълбока 
коренова система и извличат влагата от почвата, унищожавайки по този 
начин местните растения и дървета. 

По пътя срещаме коли, които на задното си стъкло имат залепен 
стикер с буквата L. Това е знак за млад шофьор. Родителите дават 
възможност на децата си, след навършване на 16 години, за управляват 
автомобил, без обаче да возят хора. Смятат се все още за опасни за 
движението, а при инцидент разположените край пътя „лешояди” само това 
чакат. С името на тези хищни птици са назовани колите, които изнасят от 
пътя катастрофиралите МПС-та. Който пръв отнесе „жертвата”, той взема 
парите за тази услуга. Същото се отнасяло и за бързата помощ. Има обаче 
едно странно обстоятелство за прибиране на пострадалите автомобили и 
хора, наложено от застрахователните компании. Ако колата, която дойде на 
помощ, не е оторизирана от съответния застраховател, човекът може да си 
лежи на пътя докато или умре, или пристигне „правилният” автомобил. 
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Валентин ни разказа за някакъв катастрофирал мотоциклетист, при който 
кацнали последователно три медицински хеликоптера, но накрая го взела 
линейката, която има договорни отношения със застрахователя на 
пострадалия! 

Скоро край пътя се показват позлатените кубета на някакъв храм. 
Оказва се джамия. Мюсюлманските страни отпускат големи финансови 
инжекции на своите единоверци за налагане на исляма в ЮАР, но като че ли 
тук не им се отваря много парашута. В Южна Африка водеща е 
християнската религия, главно протестантската. Католиците са по-малко, 
както и православните. Много силно влияние имат Холандската 
реформистка църква, Баптистката църква, Англиканската също. Има и много 
местни вярвания и религиозни течения сред чернокожите. Мюсюлманите са 
едва 1, 5%. Вальо казва, че ако видим черен мюсюлманин, сто на сто ще е 
нигериец. В ЮАР православна църква имат гърците. Българите, които 
вероятно наброяват към 15 000, нямат своя църква тук, защото нямат и 
благословията на Светия ни синод да построят наш православен храм. 
Молят се в гръцкия... 

 
Совето – най-голямото гето в Африка 

Малко преди да стигнем Совето, се отбиваме в някакъв доста 
приличен квартал преди Йоханесбург, за да обменим валута. Влизаме в 
банката FNB, но кой да предполага, че обмяната на няколкостотин долара 
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ще е такава мъка. Служителите бяха чернокожи и работеха изключително 
тромаво. Луи ни казваше, че тези хора имат умствен капацитет за 5 минути, 
после се разсейват и трябва да почнат отначало. Точно същото се случи в 
банката, където никъде не видяхме валутния курс, но за сметка на това на 
голям плазмен монитор течеше състезание по ръгби. Служителят ти взема 
паспорта, пише нещо две-три минути на компютъра, после изчезва, връща 
се, пак гледа паспорта и пише и така цели... 40 минути! Въобще не ми идва 
на ум да злепоставям по някакъв начин хората с черна кожа, но споделям 
наистина какво се случва. Дано да е някакво изключение... Малоумници и с 
бяла кожа колкото щеш по белия свят! 

След банката спряхме пред един супермаркет, откъдето взехме 
екскурзоводката за обиколката в Совето. Казва се Спотиля и е от племето 
зулу. 

 
Екскурзоводката ни в Совето г-жа Спотиля 

Совето в превод означава Югозападно гето (South Western township). 
Това е най-голямото гето за чернокожи в ЮАР, а може би и в цяла Африка. 
Разположено е на площ от 130 кв. км, има 53 квартала и 4-милионно 
население. Първото впечатление е за поразителна прилика с родните ни 
ромски поселения: цари мръсотия и невероятна мизерия. На много места са 
издигнати импровизирани постройки от типа бидонвили, където са се 
настанили хора от най-бедните слоеве. Тези постройки са незаконни и 
властите са предприели действия за изграждане на къщички, които да 
заменят сегашните подслони, които на всичко отгоре са и с азбестови 
покриви – хем грозни, хем опасни за здравето. Новите жилища поемат по 10 
човека, но това е само начало – силният размножителен процес ще налага 
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все повече да се добавят допълнителни пристройки. Те и сега са нагъчкани 
здраво, няма и 2 метра разстояние помежду им. Разбира се, че в Совето 
няма да се видят само бидонвили. 

 

 
Църквата Regina Mundi Church 

 
Тази църква е свързана със съпротивата срещу апартейда 

Например тук има огромна болница с 3500 легла, очна клиника, още 
три по-малки болници. При тази липса на нормална хигиена и здравна 
култура болестите сред местното население са голям бич и най-вече СПИН-
ът, който всеки ден взема десетки жертви, а средната продължителност на 
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живота е умопомрачително ниска – между 29 – 32 години! Над гетото се 
издигат двата големи комина на бивша ТЕЦ. И двата са нашарени с рисунки 
от историята на ЮАР и съпротивата срещу апартейда под водачеството на 
Нелсън Мандела. 

 
Времето на апартейда – снимка на убитото чернокожо момче  

Хектор Питърсън 

 
Мемориалът в памет на Хектор 

Спираме пред църквата Regina Mundi Church (Кралица на света). Тя е 
доста голяма, построена през 1961 година, побира до 5000 богомолци и е 
влязла в историята на борбата срещу расисткия режим в ЮАР. През онези 
тежки за чернокожото население години тук са се събирали студенти, за да 
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протестират. През 1976 година става голямо стълкновение в църквата, 
полицията стреля – още личат дупките от куршумите по тавана на храма. 

Църквата има изключително красив витраж, подарен през 1998 
година от съпругата на тогавашния полски президент Александер 
Квашневски – Йоанна. На една от стените на храма е изобразена Черната 
Мадона с младенеца, а под нея във формата на око са фокусирани местата 
на съпротивата в Совето. На изхода пък има огромен плакат с ликовете на 
Нелсън Мандела и пастора Дезмънд Туту. Днес църквата е не само 
паметник на съпротивата срещу един нечовешки режим, но и действащ 
храм с обичайната неделна литургия, с венчавките на младоженците и 
опелото на починалите. Жив духовен организъм... 

 
Църквата Regina Mundi има изключително красив витраж 

На излизане от църквата Спотиля ни демонстрира рядка 
импровизация. В кулинарията на чернокожите южноафриканци има едно 
ястие от боб и царевица, което се нарича н’гошу. Когато изговаря тази дума, 
Спотиля вмъква точно където е апострофът звук като пукот. Звучи хем 
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интересно, хем забавно и се смяхме много. Жалко, че клипчето, което 
опитахме да запишем, не се получи. 

 
Ресторантът на семейство Мандела 

 
Уличен акробат 

 
Намираме се на улица „Вилакази стрийт”, където Нелс ън Мандела и 

Дезмънд Туту са живяли вече като лауреати на Нобеловата награда за мир. 
На тази улица е и домът на Мандела и съпругата му Уини преди развода им. 



 

 967

Срещу тази къща е и ресторантът на фамилията, собственост вече на Уини. 
Двамата скъсват с брака си през 1996 година, след което президентът се 
жени за дъщерята на мозамбикския държавен глава Самора Машел. В 
Совето Уини има и друга къща, в която е живяла докато Нелсън е бил в 
затвора. Построена е през 1985 година, средствата за нея са отпуснати от 
Фидел Кастро, Муамар Кадафи, Джейн Фонда и Клийн Истууд. 

Вальо казва, че за южноафриканците Уини Мандела е спорна фигура. 
Дала е много за съпротивата срещу апартейда, обикаляла е света, за да 
търси подкрепа за свободата на съпруга си, но в същото време е била 
безмилостна към свои нелоялни съмишленици, посягайки на живота им по 
най-жесток начин. 

На „Вилакази стрийт” се случва трагично събитие. По време на 
демонстрация на ученици и студенти срещу насила наложения им език 
африкаанс, полицията използва огнестрелно оръжие и убива 13-годишния 
тогава Хектор Питърсън. В памет на загиналото момче има музей, пред 
който се издига като мемориал огромен камък, символизиращ силата на 
съпротивата срещу расисткия режим. В музея може да се видят снимки на 
убитото момче, както и много информация за апартейда. 

Расизмът в Южна Африка има дълбоки корени – още от ХVІІ – ХVІІІ 
век, когато Холандската източно-индийска компания действала в района на 
Кейптаун и вземала на работа само бели служители. Като държавна 
политика, регламентираща сегрегацията, апартейдът се установява в ЮАР 
след Втората световна война. Няма нормален човек, който да приема с лека 
ръка такъв унизителен за човешки същества режим. Да караш чернокожите 
насила да живеят в бантустани, които са си чиста проба гета или нещо като 
индианските резервати в Америка. В 13% от територията на страната да 
набуташ 75% от нейното население! Да забраняваш на чернокожите да 
посещават местата, отредени за белите, ако нямат специално разрешение 
за това. Въвели са дори закон за наказателна отговорност при сексуални 
контакти между бели и черни, както и пълна забрана на смесените бракове. 
Ако един лекар се е падал на 330 бели, то при черните съотношението е 
било 1: 91 000! На час са умирали от недохранване по три чернокожи деца! 
Може да се дадат още десетки подобни примери. 

В Совето има Музей на апартейда. Първоначално беше предвиден в 
програмата ни, но след посещението на музейната експозиция, посветена 
на загиналото момче Хектор Питърсън, нямаше смисъл да повтаряме 
темата. 

На излизане попаднахме на един чернокож младеж, който си изкарва 
хляба по особен начин: танцува, правейки шоу, като буквално връзва тялото 
и крайниците си на фльонга. Има циркови артисти, представяни като 
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„човека – каучук”, чиито изпълнения съчетават нещо като йога и акробатика. 
Точно това прави въпросният младеж. 

На обяд Спотиля ни заведе в една от бившите незаконно появили се, 
но вече снабдили се с лиценз местни кръчми, наричани шибун. Тук ни 
гощаваха с типична африканска кухня, включително и въпросният н’гошу. 
Целият ресторант е с налепени по стените и тавана му визитни картички на 
посетители от цял свят. Естествено, че оставих и моя, а храната беше много 
вкусна. 

 
Ресторантът в гетото, известен с колекцията си от визитки.  

Тук останих и една с логото на Бояна-МГ 
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ЗЛАТНАТА МИНА 
След като се разделихме със Спотиля, продължихме към една от 

големите атракции в програмата ни за деня-тематичния парк Gold Reef City. 
Основната тема тук естествено е златото – историята на неговото откриване 
и разработването на златните залежи. Йоханесбург е основан през 1886 
година, когато тук се откриват златните залежи и търсачите на приключения 
и богатство прииждат, най-вече от европейския континент. По време на 
златната треска тук е добито 40% от златото в света! И днес ЮАР е на първо 
място на планетата по добив на злато и на четвърто по количеството 
изкопани диаманти! Главен герой в парка е златотърсачът и още на входа 
ни посреща скулптурната фигура на един такъв чичо, издокаран в 
съответните доспехи, край който се щракат и първите снимки в Голд Риф 
сити. 

 
Добре дошли в Gold Reef City 
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Обиколката на парка започва с 12-минутно филмче, което представя, 
както се казва „в дела и документи”, цялата история на добива на злато в 
тази част на африканския континент. Първопроходците са имали късмет да 
открият златните жилки доста плитко в земята. 

 
Ето на каква дълбочина са днес златните залежи 

Днес злато вече се търси на повече от 3200 – 3700 метра под морското 
равнище. Така показват информационните табла в парка. Кинолентата е 
запечатала документални кадри от работата в мините – тежък, къртовски 
труд, в който са заети само чернокожи миньори. Отначало мястото е 
пустош, после постепенно се заформя градът, влизат и танцьорките в 
местните барове, след това изникват красиви сгради, за да се стигне до 
днешния облик на Йоханесбург. На екрана се мяркат лицата на първите 
предприемачи, основатели на днешните големи индустриални фамилии. 
Запомних епизод, в който един от тях получаваше сертификат за 
собственост на златна мина – човекът имаше страшно изнурен вид, но беше 
щастлив, че е постигнал мечтата си. Ако не знаеш, че филмчето пресъздава 
част от историята на Южна Африка, спокойно можеш да я объркаш с тази на 
американския Клондайк. 
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Най-интересната част от Голд Риф сити без съмнение е минният тур. 
Накратко: разглеждане на автентична златна мина на дълбочина 240 метра 
под земята. 

 
Тримата за първи път се спускаме толкова дълбоко под земята 

 
Нашата чернокожа водачка в златната мина 

Едно пъргаво чернокожо миньонче ни се падна за водач. Момичето 
предупреди, че хора с бронхиална астма, клаустрофобия, трудно 
придвижващи се може да имат проблеми. Затова ако такива се намират 
сред нас, добре да си помислят дали да слизат под земята. Марги нещо взе 
да го усуква, но бързо й охладихме колебанието. Единствен Георги Бонев 
имаше проблем с придвижването, но се показа мъжкар. Дори когато 
девойчето направи още едно предупреждение, че ако угасне токът ще ни 
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предстои трудно, почти час, изкачване до повърхността. Не, всички приехме 
предизвикателството, защото вече ни беше хванала тръпката на тура, още 
повече, че бяхме нахлузили миньорските каски на главите си. 

С изключение на Мария, всички останали слизахме в мина за първи 
път. Когато асансьорът ни спусна на тези 240 метра под земята, пред нас се 
откри нещо като пещера, по пода на която се виеха релсите на вагонетките 
за изнасяне на изкопаната руда. Тези вагонетки ги наричат кокопен. Всеки 
такъв „коко” побира по 1 тон руда, от който се извлича от 4 до 7 грама злато, 
24 карата. Миньончето ни представи целия производствен процес: как се 
изкопават дупките в скалите, в които се поставя динамит, как се съхраняват 
взривните материали, как се поддържа срещу срутване забоят – освен с 
подпори от евкалиптово дърво се добавят и дълги по метър стоманени 
винтове, как се действа при евентуално срутване, къде са пунктовете за 
медицинска помощ и пр. Изкопаването на дупка за динамит в размер от 
метър трае минимум 8 часа и лесно можем да си представим какво струва 
това за ръцете на миньора! В мината е влажно, има специални 
тръбопроводи с помпи за оросяване на подземието, което е много важно от 
скалите да не се натрупва силикатен прах. Това е най-голямата беда за 
миньорите, тъй като води до директно заболяване от силикоза на белите 
дробове. На повърхността пък има мощни помпи, които зареждат 
подземните тунели с кислород. Накрая видяхме и един подземен склад, 
който при предварителна заявка може да се използва като. . кръчма! Това 
бил най-дълбоко разположения под земята пъб в Южна Африка! 

Когато отново се изкачихме на земната повърхност, ни очакваше 
втора атракция – как се получава златно кюлче. Технологията е много 
проста: двама чернокожи работници, въоръжени с огромни клещи, вадят от 
пещта разтопеното злато, изливат го в калъп, изчакват да изстине и кюлчето 
е готово. За първи път виждах „живо” кюлче, падна ми си и късмет да го... 
погаля. 

В Голд Риф сити има и етнографска част – „мостри” на домове, в които 
са живели предприемачите африканери в края на ХІХ и началото на ХХ век. 
Къщите са едноетажни, задължително с веранда, стаи за всякакви нужди: 
спалня, дневна, трапезария с кухня, работен кабинет и т. н. 

И естествено е пълно с магазини за сувенири 
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Вагонетката, с която се изнася рудата със златна жилка 

 
Едно готово златно кюлче 
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ЙОХАНЕСБУРГ – ПАЗИ СЕ ОТ БАНДИТИ! 
Някъде около 17:00 поемаме за Йоханесбург. Движението в ЮАР е 

като във всеки бивша британска колония – вляво. Поглеждайки към колите, 
с които се разминаваме по пътя, Вальо ни казва, че водещи световни 
производители на автомобили като Мерцедес, БМВ, Фолксваген – главно 
немски фирми, са избрали да произвеждат своите коли с десен волан в 
Южна Африка, а не в Англия. 

 

 
Изглед от Йоханесбург 

 
Националният стадион в Йоханесбург 
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Добре се котират пикапите с марката Тойота, с които през уикенда 
южноафриканците ходят на почивка или да се погрижат за своите ферми. 
Много разпространени са и джиповете – мощни за дълги разстояния, 
големи за безопасност на пътя. Известно е, че грабежите на автомобили в 
ЮАР не стават като у нас пред жилищния блок, а на... светофара! Затова 
всички се движат със заключени врати на колите. 

 
Златните мини са дали живот на Йоханесбург 

 
Кръстовищата в Йоханесбург са най-опасни 
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По улиците на Йоханесбург и останалите големи градове в ЮАР е 

почти изключено да видиш бял човек да се разхожда спокойно – 
придвижват се с колите си до местоработата и обратно вкъщи! Нас също ни 
предупредиха да си стоим в хотела, а Гошо Ямболиев се беше наканил да 
поскита насам – натам! Казват, че белите, които толкова години са били 
господари на тази земя, сега живеят в... златни клетки. Престъпността в 
Йоханесбург е висока и това непрекъснато поддържа негативния имидж на 
града. Полицията си има много работа и по няколко патрулки се движат 
накуп. Особено опасно е в Совето, където чернокожи банди не се страхуват 
да нападат дори органите на реда, за да се снабдяват с оръжие. Една от най-
големите грижи на организаторите на световния футболен форум беше как 
да опазят гостите от наглите местни крадци. Още по време на генералната 
репетиция за шампионата – турнира за Купата на конфедерациите, спечелен 
от националния отбор на Бразилия, бяха обрали до шушка багажа на цялата 
спортна делегация на Египет! 

 
Вувузелата се прослави на Световното футболно първенство в ЮАР 
 
А пропо, по време на този турнир светът научи и какво е това 

вувузела. Едни дълги пластмасови тръби, които свирят, но така, че да 
проглушат ушите и на състезателите, и на зрителите. Такъв невъобразим 
шум не е познат в никоя друга футболна страна. Докато бяхме в ЮАР не 
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можах да открия този какофоничен инструмент, но се снабдих с него месец 
по-късно на туристическата борса в Лондон. Срещнах се с колегите от Южна 
Африка и докато обсъждахме как е минало пътешествието ни, ми подариха 
лелеяната свирка. 

 

 
Телевизионната кула в Йоханесбург 

 
Екзотика в градския дизайн на Йоханесбург 
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Йоханесбург е разположен на високо плато, почти на 1800 метра над 
морското равнище. Регионът е сравнително сух, като повечето валежи падат 
през лятото. Сухо е, защото за разлика от много други градове по света 
Йоханесбург не се намира близо до значим водоизточник (езеро, река), а на 
безводно място, от което и до днес се копае злато. 

Както вече стана дума, Йоханесбург е столица на голямата провинция 
Гаутенг, финансов, промишлен и търговски център на ЮАР, седалище на 
Конституционния съд на страната. В тази провинция, живеят над 9 милиона 
души, 4 милиона са само в Йоханесбург. Разбира се, градът вероятно има 
доста по-голямо население, тъй като тук потокът от нелегални имигранти не 
спира. След затварянето на много ферми и предприятия при идването на 
чернокожите на власт, хиляди несрестници от селските провинции идват тук 
да търсят препитание. И не само от вътрешността на страната, но и от други 
африкански страни, предимно от Замбия и Зимбабве. В Йоханесбург е 
съсредоточена главната част от южноафриканската индустрия, тук е 
големият бизнес, затова е толкова голям стремежът на пришълците от 
Африка, Азия и Индия да си намерят щастието именно на тази земя. Това е 
богата страна! За този поток от имигранти местната власт се е заела да 
направи пребиваването им в Йоханесбург прилично с изграждането на 
малки къщички с най-необходимото: електричество, вода, кухня, спалня, 
тоалетна. За 10 години трябва да се построят такива жилища за близо 2, 5 
милиона души. Там пък, където пришълците си строят незаконен подслон, 
условията са ужасни, отделно дето не плащат нито тока, нито водата. В този 
смисъл приликата с родните ни мургавели е пълна! 

Известно е, че в ЮАР дълги години властваше режимът на апартейда, 
който силно дискриминираше чернокожото население на страната. След 
демократичните избори през 1994 година и избирането за президент на 
един от най-известните чернокожи борци за равноправие – Нелсън 
Мандела, палачинката се обърна. Днес властта е в ръцете на чернокожите 
политици, които полагат усилия да компенсират годините на расова 
дискриминация с различни протекции към своите братя, назначавайки ги в 
армията, полицията, местната администрация, стимулирайки ги и да се 
интегрират в регионите, където са се установили белите жители на страната. 
Според Валентин Пенев обаче навярно ще трябва няколко поколения да се 
сменят, за да проработи подобна интеграция. В момента тя се получава 
много трудно – и в работата, и в училище, въпреки че има чернокожи с 
пари. Макар и неофициално, разделението по цвета на кожата си остава. 
Недоволни от промяната на политическото статукво, много от белите 
граждани прехвърлят местоживеенето и бизнеса си от центъра на 
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Йоханесбург към периферията на града в райони като Сентън, например. 
Централните банки, големите фирми и добрите училища се насочват натам. 

 
Централната поща с часовника от 1897 г. 

 
Мостът на Мандела 
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През Йоханесбург минаваме транзит. Градът е смесица от стария 
викториански и съвременния архитектурен стил на типичния мегаполис със 
сградите на банки, офиси на големи индустриални компании и 
застрахователни дружества, с неизменните небостъргачи, сред които се 
отличава емблематичният Понт Тауър (на 54 етажа). Една от най-красивите 
сгради от старата епоха е Главната поща с часовника, която датира от 1897 
година, а самият часовник е изработен в лондонска работилница, произвела 
чарковете на прочутия Биг Бен. Има няколко известни музея – на 
изобразителните изкуства с платна на Ван Гог, Пикасо, Роден, Музеят на 
Африка, а в Палеонтологическия музей се съхранява скелет на динозавър, 
живял в Южна Африка преди 130 милиона години! Други забележителности 
на града са дългият 240 метра мост на името на Нелсън Мандела, хълмът 
„Конституция”, който някога е бил затвор – там са лежали Махатма Ганди и 
Нелсън Мандела, а сега в него се помещава Конституционният съд на ЮАР. 
Отдалеч се виждат и фундаментите на двете големи кули – на 
телекомуникационна компания и на една от телевизиите, която се намира в 
Хилбран – най-опасният район в Йоханесбург. Тук има много високоетажни 
блокове, населени с чернокожи. Вальо казва, че като нашите цигани не 
плащат ток и вода, по празници като се насвяткат с алкохол хвърлят дори 
телевизори през балконите и въобще не ги е еня, че може да претрепят 
някого... 

 
Емблематичният небостъргач Понт Тауър 
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СЪН СИТИ – АФРИКАНСКИЯТ ЛАС ВЕГАС 
Днес е 22 октомври и ми се пада да празнувам – ставам на 57 години. 

След Бразилия за втори път ми се случва да отбележа със семейството си 
рождения си ден в екзотична чужбина. Рано сутринта ме споходи първата за 
деня радост – целувки и подаръци от фамилията, майка ми се обади да ми 
честити от София. А самият ден е предопределен за много атрактивни 
забавления – ше посетим Сън Сити, наричан „Африканският Лас Вегас”, и ще 
участваме в класическо африканско фотосафари. 

 
Язовирът на Крокодиловата река 

 
Мина за добив на платина 
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И така, пътуваме за Сън сити. За почивка спираме на язовир с дългото 
име Хартбийтспоотдам. Обхваща площ от 2000 хектара. Стените му са 
високи над 60 метра. Тук се вливат три реки, една от които се нарича 
Крокодайл ривър (Крокодиловата река). Този язовир е единственият по-
голям водоем между Йоханесбург и Претория, който снабдява с вода двата 
жизненоважни града за ЮАР. Поради това, че водата е изключително 
оскъдна, местните власти взимат крути мерки за нейното съхраняване. През 
уикенда язовирът оживява от джетове, лодки, водни ски и други атракции 
на идващите за отдих сред природата южноафриканци. 

 
Входът за „Африканския Лас Вегас” 

 
Езерото за водни забавления в Сън Сити 
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Продължавайки пътя си, скоро навлизаме в седмата по големина 
провинция в ЮАР – Северозападната. Тук се добива най-много платина, 
която през последните години е изпреварила цената на златото – с около 
200 долара за унция. Минаваме покрай платинена мина, край която са 
пръснати сред страшна мръсотия бидонвили – къщурки като нужници, 
сковани от ламарина. Мизерията е потресаваща! От 3,5 милиона жители в 
тази провинция, 90% са чернокожи и говорят на езика сесуду. Освен от 
платината, тукашното население се изхранва от отглеждането на царевица, 
тютюн и цитруси. Тази територия преди милиони години е била кратер на 
вулкан – на много места може да се видят камари от кафеникаво-червени 
каменни блокове, натрупани един върху друг, сякаш чудодейна ръка ги е 
редила на грамади. Удивителна прилика с британския Стоунхендж! 
Всъщност, това е вълшебството на магмата, която е изваяла причудливите 
форми. 

Тази провинция е била територията на автономна република с името 
Попотсвана. Нещо подобно на двете съществуващи днес автономни 
държавици в държавата ЮАР – Свазиленд и Лесото. Това е било през 60-те 
и 70-те години на миналия век. Тази република обаче не била призната от 
ООН, но от нейното съществуване се възползвал един богат руснак, който 
имал намерението да направи тук южноафрикански Лас Вегас. По това 
време хазартът в ЮАР бил силно ограничен и господинът решил да 
използва Попотсвана, за да вземе лиценз и да построи днешния уникален 
развлекателен комплекс, Кралството на забавленията, както още се нарича 
Сън Сити. По-късно ЮАР отново се отваря към хазарта и казината на Сън 
Сити могат да работят тук напълно свободно. 

Комплексът Сън Сити е изключително оригинален, хвърлени са 
страхотни пари, използвана е перфектно историята с вулкана, за да се 
пресъздаде необходимата атмосфера. Като водеща реклама звучи 
легендата за изгубения град. Местен вожд сънувал, че на това място се 
намира раят. Тръгнал с племето си и когато след дълги митарства 
пристигнали тук, заживели сред богатства и в охолство. За зла участ се 
случило голямо земетресение и градът погинал. Руският предприемач обаче 
„открил” изгубения град и го превърнал в рай на удоволствията. 

За да бъде „по-автентична” легендата за земетресението, туристите на 
живо стават свидетели на „природното явление”: има мост, който изведнъж 
започва да се тресе, от околните изкуствени „скали” излиза пушек, чува се 
зловещ тътен, дори настилката на моста е напукана от „разместването на 
земните пластове”... Наоколо са накацали огромни скулптури на лъвове, 
маймуни, от двете страни на моста има цял шпалир от статуи на слонове. 
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Мостът със слоновете в Сън Сити 

 
Имитация на земетресение 
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Преминавайки през „люлеещия” се мост, продължаваме към 
изкуствен пясъчен плаж и голям плувен басейн, опасан от чадъри и 
шезлонги. В него периодично се надигат огромни изкуствени вълни. А за да 
бъде пълен адреналинът, над басейна се спуска водна пързалка с наклон 
почти... 90 градуса. Абсолютно камикадзе! 

 
Басейнът с изкуствени вълни 

 
90-градусовата водна пързалка - камикадзе 
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В Сън Сити хазартът е царят на забавленията. Пълно е с машинки от 
типа блек джек и апарати за други „занимателни” игри, каквито може да 
играеш срещу жетонче за 30 ранда. В казината се приемат залагания за 
минимум 10 долара. 

Има много хубави хотели. В „Каскадес” обядвахме, в „Кабанас” 
вечеряхме. Но най-шикарният е 5-звездният Палас ъф дъ лос сити (Дворецът 
на изгубения град). Това е най-новият и най-скъп хотел в Сън Сити. Тук 
например покойният Майкъл Джексън само за една нощувка е платил за 
апартамент 55 000 ранда! 

 

 
Сред африканската скулптурна фауна – част от интериора на Сън Сити 
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Атракциите в комплекса продължават с „Воден свят”, където 
посетителите на изкуственото езеро могат да ползват лодки, джетове, 
плажен парашут и др. Има и сувенирен магазин, откъдето с Марги си 
купихме по една кожена широкопола шапка, а Мария – красив бански 
костюм. 

Обядът в „Каскадес” беше фантастичен! Спаначена консистенция с 
яйца, опакована в сандвич отдолу с нещо като коричка за баница, а отгоре – 
запечена заливка от сирене (като нашия кашкавал). Това за предястие. 
Основното – великолепно приготвено филе от риба. Десерт – тестено 
геврече с тънки резенчета от бадеми и малини. За питие – бира Castel. 

В развлекателния център с много магазини е вплетен и цял 
амфитеатър с огромен екран, на който се гледат футболни мачове. Точно 
докато бяхме там се показа и добре познатата в цял свят физиономия на 
родната футболна звезда Христо Стоичков. Нали по това време беше 
треньор на един от футболните отбори в ЮАР – „Мамелоди Съндаунс”. И 
тогава, както в националния ни отбор и испанския „Селта”, нашият Модерен 
ляв се омаскари като треньор и вестниците бяха писали, че 
южноафриканските запалянковци се канели да го линчуват. 

Така неусетно стана 16:00, когато трябваше да започне най-
интересната и очаквана с нетърпение от нас атракция – сафарито в 
националния парк Пиланесбърг. 

 
Амфитеатърът в развлекателния център – на огромния екран може да се 

гледат футболни мачове 
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ДА „ОТСТРЕЛЯШ” ГОЛЯМАТА ПЕТОРКА 
Пиланесбърг е третият по големина нациионален парк след Крюгер и 

Мадикуе от общо над 20 резервата в ЮАР. Заема площ от 55 000 хектара и е 
съсед на Сън Сити. Паркът дава „подслон” на 35 вида бозайници, 65 вида 
влечуги, 350 вида птици. Опасан е с желязна ограда, влизането в него е през 
строго охраняван КПП. 

 
На път за сафарито в Националния парк Пиланесбърг 

 
Наличието на бабуини показва липсата на леопард 
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Когато тръгвахме на това сафари, ние – малката групичка българи, 
тайно се надявахме да поразим главната цел – „голямата петорка”. 
Трябваше обаче още в началото да разберем, че това съвсем не е проста 
работа. Вероятността да срещнем Big Five е на кантар: тъй като Пиланесбърг 
попада в сравнително по-суха зона, бивол не се мярка по тези места, за 
леопарда съмненията са още по-големи. Казаха ни, че ако видим повече 
бабуини (едни от най-често срещаните маймуни в ЮАР), това е сигурен 
знак, че леопардът го няма. За останалите – да се заредим с търпение и 
дано извадим късмет 

 
С рейнджъра – водач преди да тръгнем към саваната 

 
Семейство носорози - първият ни фототрофей от Голямата петорка 
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Не бяха минали и 30 минути, откакто навлязохме в саваната на 
Пиланесбърг, когато чернокожият ни водач внезапно спря колата и 
мълчаливо посочи с ръка гъсталака. В първия момент неопитното ми око не 
можеше да различи какво се крие там, зад храстите, чувах само, че нещо 
много тежко се движи край тях. Секунди по-късно изникна двойка бели 
носорози, много едри екземпляри, които не ни обърнаха никакво 
внимание, въпреки че бяхме на метри от тях. Пазехме, според 
инструкциите, пълна тишина, за да не уплашим животните. Усетих обаче, 
както и почти всички мои спътници в колата, необикновена тръпка. Навярно 
същата, която разтърсва ловеца от дълбока древност до днес. Внимателно 
нагласих оптическия мерник и когато носорозите попаднаха „на мушка”, 
натиснах спусъка на... фотоапарата. 

Това беше първият „изстрел” по време на фотосафарито ни в Южна 
Африка. Може би един от най-интересните епизоди от това забележително 
пътуване из Черния континент. „Изстрел”, който запечата и първия ни 
„трофей” от фотолова на „голямата петорка”, както в Африка наричат 
съзвездието от най-конвертируеми за лов животни: лъв, леопард, бивол, 
слон и носорог. 

Обикновено сафарито започва към 16:00 и това не е случайно. Тогава 
слънцето се готви за почивка и животните излизат по хлад „за вечеря”, след 
като през целия ден са се изтягали на сянка. Да ги дириш, когато слънцето 
прежуря, е пълен абсурд. 

Движим се ту по асфалтиран, ту по черен път, който се вие като змия 
из хълмистия релеф на парка. Редуват се редки горички, гъсталаци и 
обширни пасища, сред много от които личат следи от... огън. Стопаните на 
парка прибягват да такава мярка, подобна на паленето на стърнищата у нас, 
за да намалят високата трева и така да улеснят движението на дивите 
животни. Често това носи голям риск от пожари, жертва на които стават 
десетки обитатели на парка. 

Пътуваме с камионетка 4 Х 4, с капацитет за около 20 човека. Прилича 
на големите джипове за сафари до Чифлика Чукурово край Варна, но 
разликата е голяма. Машините са нови, туристите не седят на протъркани 
пейки, а в удобни кожени седалки, каросерията е прясно боядисана и с 
чисто нов брезент. 

Водачът, както и останалите му колеги, е рейнджър, има оръжие, но 
тези хора рядко прибягват до него. Те са отлично подготвени 
професионалисти, много добре познават местността и поведението на 
животните в парка, могат да реагират адекватно при всяка опасност. 
Наблюдавах нашия водач – хем върти волана с умения, на които може да му 
завиди всеки шофьор, хем очите му играят на шест, защото неговата главна 
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задача е да открива и да ни показва дивите обитатели на саваната, да спре 
колата така, че ракурсът да носи най-голям шанс за хубава снимка. Всички 
водачи, излезли на сафари с туристически групи, поддържат непрекъсната 
мобилна връзка и взаимно си помагат, за да улесняват достъпа ни до 
обектите за „фотострелба”. 

 
Въпреки че леопарди в момента няма, тук е тяхното укритие и не трябва да 

се слиза от колите 

 
Стадо антилопи импала 
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Времето беше чудесно: тихо, топло, а видимостта – отлична. Така 
жена ми успя да заснеме от доста голямо разстояние семейство слонове, 
което се отправяше на водопой. А когато слънцето се скри и небето над 
саваната започна да потъмнява, тя пак удари бинго – хвана в обектива 
лъвица, която току-що бе започнала да вечеря с прясно приготвено „рагу” от 
антилопа гну. 

 

 
Вторият „трофей” – на водопой „семейно” 

 
Третият трофей – лъвицата вечеря 
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Така за 2 часа и половина, колкото трае сафарито, успяхме да 
запечатаме на семейната ни фотокамера 3 от 5-те големи: носорог, слон и 
лъв! Страхотен късмет при положение, че някои като нас дебнат цяла 
седмица да уцелят поне един екземпляр от „голямата петорка”. „Честито! – 
поздрави ни Вальо Пенев. – За 14 години съм водил не една и две групи на 
сафари, но, ей Богу, днес вие бяхте истински „ловци” под щастлива звезда!” 

Преглеждайки по-късно снимките, видях колко по-богат е „уловът” ни 
през този забележителен ден: зебри, още носорози, стада от антилопи и 
най-вече от вида импала, диво прасе, чиято кожа сякаш е накичена... с 
брадавици, бабуини) значи леопардът наистина го няма), жирафи, дори 
накрая бухал, който си въртеше главата на цели 180 градуса. Най-
достолепни се оказаха жирафите – въобще не им пука от щъкащите наоколо 
автомобили, пресичаха пътя ни невъзмутимо, сякаш им свети зелен 
светофар. Размерите им наистина са удивителни! Под чатала на жираф 
може да мине... цял джип барабар с ловците! 

Впрочем, по време на сафарито отново стигнахме до място, където 
сякаш висша сила беше подредила огромни скални късове в странна 
композиция. И тук „скулптор” на тази необикновена конфигурация навярно 
е угасналият преди милиони години вулкан. Но това тайнствено място, 
според нашите водачи, е идеално убежище на леопарди. И макар че това 
хищно, но красиво творение на природата липсваше днес, все пак 
служителите от парка благоразумно бяха поставили предупредителни 
табели да не слизаме от колите по никакъв начин. 

Прибрахме се по тъмно в Сън Сити и веднага се насочихме към 
ресторанта на хотел „Кабанас”, където бяхме запазили маса за вечеря. 
Тогава обявих на останалите от групата ни, че днес ми се пада да черпя, 
защото съм рожденик. Покрай вкусния стек опитахме и по чаша мерло с 
марката Leopards Leap, което се оказа и съвсем прилично вино. Тази марка 
вино ни даде повод да прибавим задочно и четвъртия от голямата петорка 
към „трофеите” от този ден. 

От ресторанта тръгнахме в 21:00, изпрати ни пороен дъжд. В 23:00 
вече бяхме в Претория. Приготвихме багажа, защото утре трябва рано-рано 
да поемем към летището на път за Замбия. 
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Антилопа гну – апетитна хапка за лъвове и леопарди 

 
Зелен семафор за жирафа 
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ЗАМБИЯ – „ЛЕКА НОЩ” НА СЛЪНЦЕТО  
ОТ КОРАБ ПО ЗАМБЕЗИ 
В градчето Ливингстън, в Замбия, кацнахме след час и половина 

полет. Почти толкова време ни отиде да чакаме на опашка, за да ни бият 
печат и да си платим замбийската виза. Тя струва точно 50 долара. 

 
Кът от Ливингстън 

 
Традиционно посрещане на гостите в хотела 
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На изхода ни чакаше чернокож представител на фирмата Buchtracks, 
която трябва да ни направи трансфера до хотела. Качихме се в едно малко 
автобусче, а багажът ни отново бе натоварен в ремарке. Шофьорът играеше 
и ролята на гид. Разказа няколко думи за Замбия, докато минавахме по 
единствената що-годе улица в Ливингстън, който се рекламира като 
туристическия център на страната. 

 
Стаите в хотела – африканска шарения 

 
Диви животни свободно се разхождат из територията на хотела 
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Градът е основан през 1905 година, до 1935-та е британската столица 
на Северна Родезия. Първото впечатление е за потресаваща мизерия, след 
всяко преминаване на МПС главната улица потъва под кълбета прах. Тук 
таме се мяркат някои по-читави сгради, главно офиси – на Замбийската 
национална радио-телевизионна компания, авикомпанията Замбези 
еъруейз, музея на Дейвид Ливингстън – откривателят на водопада 
Виктория, на неговото име е назован градът... Когато излязохме от 
Ливингстън пейзажът стана още по-отчайващ. Част от туристите в 
автобусчето слязоха пред един хотел, който отдалеч по-скоро имаше вид на 
колиба, а паркингът беше покрит с дебел слой червеникав прах. Усетих лека 
тревога у сънародниците ми. Какво ли са си рекли: а бе то вярно, че сме в 
Африка, ама ако и нашият хотел е на такова дередже... 

Слава Богу, с партньорите ни от ЮАР се бяхме погрижили да не е така. 
С автобусчето поехме по вече много добре асфалтиран път и започна да 
мирише на цивилизация. Скоро пристигнахме в нашия хотел Zambezi Sun 3*, 
на който спокойно бих повишил категорията най-малко с плюс. Още на 
входа пред рецепцията ни посрещна малка групичка темпераментни 
музиканти, издокарани с пера на главите и с по една препаска на голите 
черни тела. Мощно удряха тъпани и пееха, ухилени до уши. Като ученик бях 
нещо като барабанист на училищната ни група „The Suny Brothers” и без да 
се колебая се включих в лумкането на тамтамите. 

 
Заради маймуните, които имат навика да крадат от стаите, трябва да 

държим прозорците затворени 
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След това завладяващо посрещане се настанихме в хотела. Zambezi 
Sun представлява комплекс от 4 двуетажни блока, които заобикалят голям 
вътрешен парк с плувен басейн, пул бар, два ресторанта, сцена за музика на 
живо. Стаите не са много големи, но кокетни, изрисувани в типичните за 
Африка ярки цветове и шарки, с много удобни легла, климатик, баня с вана 
и душ кабина, телевизор. Настаняването ни, както и в останалите хотели, е 
на полупансион, но всичко допълнително извън пакета се консумира на 
кредит – плаща се накрая преди заминаване. Нашият хотел се пада в една 
курортна зона с 5-звездния Роял Ливингстън, на брега на река Замбези. И 
двата хотела са оградени с електрическа мрежа откъм реката, която 
предпазва от неканени и много опасни гости: крокодили и хипопотами. За 
сметка на това може да се види как се разхождат свободно сред хората 
маймуни, зебри, жирафи. Ядове създават само маймуните. На рецепция ни 
предупредиха да не оставяме вратите и прозорците на стаите отворени, 
защото маймуните влизат най-безцеремонно и крадат каквото им падне. 
Нашият Гошо Ямболиев от Стара Загора обаче явно е ходил някъде да пуши, 
когато домакините са давали тази важна информация. Сутринта, като се 
събудил, решил докато се бръсне в банята да си проветри стаята. Като 
влязъл в нея, заварил едно маймуне. Гледали се двамата, мигали с очи, 
докато накрая животинчето грабнало пакетчетата със захар до 
кафемашината и дим да го няма. Сигурно е отишло при майка си да се 
отчете със сутрешния улов. И други се похвалиха, че гледали как по-малките 
маймуни обират фъстъци от ресторанта. 

 

 
Всеки ден круизни корабчета кръстосват Замбези 
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След кратка почивка в хотела дойде време да се отправим към реката 
за предвидения в програмата ни круиз по Замбези. На кораб щяхме да 
посрещнем знаменития африкански залез. Това забавление се организира 
от круизната компания African Queen, същото име носят и корабите й, които 
плават по реката. Замбези е една от най-големите реки в Африка – дълга е 
2700 км и е четвърта по големина на континента. На нея е разположен и 
водопадът Виктория – най-голямата забележителност в региона, заради 
която идват туристи от целия свят. На един от... 72-та местни езика Замбези 
означава Голямата река. 

За да отидем на реката, трябваше да се отбием най-напред на „гарата 
разпределителна” – Activiti Centre, откъдето стартират туристическите 
атракции в околността. Тук ни чакаха служители на круизната компания – 
симпатични млади хора, естествено чернокожи, облечени в бели моряшки 
костюми. Африканците обичат униформите – шофьорите са с бели ризи със 
зелени пагони, охраната на хотела – с кафяви куртки и черни панталони... 
Това дава на тези бедни хора поне някаква капчица самочувствие, че имат с 
какво да си изкарват хляба. В типичните дълги, с пъстри цветове рокли, се 
кипрят служителките на рецепцията. И повечето от тях-красиви африкански 
жени! Само една бяла дама работеше на рецепцията – вероятно шеф на 
фронт офиса. Беше облечена като в Европа – с фирмен костюм. 

Едно шарено автобусче за десетина минути ни отведе на пристана, 
където беше и нашият кораб. Той е с палуби на два етажа, с много удобни 
за пътуване кресла, масички, а отстрани – с дескове. Ние си избрахме да 
седнем точно пред такъв деск, за да наблюдаваме по-добре реката. В 
цената на круиза влизат малки сандвичи, кашу, пица, баница на вид и вкус 
сякаш месена в... Родопите, бира и безалкохолни. Допълнително се заплаща 
само ако например си поръчаш бутилка вино. Бирата е много хубава. Най-
популярната марка е Mosi Lager. Това е местното наименование на 
водопада Виктория – Мози оя туня, което означава Гърмящият пушек. В това 
название има голяма доза истина. Когато с Мария отидохме до хотел Роял 
Ливингстън, можахме да видим идеално от брега на реката как над нея 
точно като пушек се издигат водните пари на Виктория. Сякаш някой там, в 
бездната, беше запалил голяма цигара и от време на време пускаше дим. 

По време на круиза корабът пътува бавно, в съзвучие със скоростта на 
Замбези, която общо взето е доста по-ленива от други реки. Затова казват, 
че по тази причина около нея се въдят комари и е добре, макар и рискът да 
е малък, да се вземат хапчета против малария. Както направихме и ние – за 
всеки случай. Бавната скорост на реката дава възможност да се направят 
добри снимки, да се дебнат и тук, както в саваната, обитателите на дивата 
природа. Пак извадихме късмет: Мария можа много добре да заснеме 
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двойка хипопотами, мярна се и крокодил, в обектива попадна и ято бели 
птици, които летяха над реката като ескадрила. 

 

 
На палубата на круизното корабче и ние пътуваме из Замбези 

 
Още един фототрофей – хипопотами в Замбези 
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Замбези е гранична река с няколко страни: Замбия, Зимбабве, 
Намибия, Ботсвана, Мозамбик. ”Ленивката” се движи бавно, докато 
изведнъж под формата на мощен водопад не се сгромоляса в дълбоката 
над 100 метра пропаст. Много буйна тя продължава до огромното 
изкуствено езеро Кариба, построено на мястото на долина, населявана от 
местното племе тонга. По време на строителството на язовира загиват от 
наводнения над 800 души. Казват, че богът на реката Нями – Нями се 
разярил заради потапянето на долината и търсел отмъщение. Преди да 
започне строителството, изгорили земята в долината и пепелта, останала 
след това, и днес храни обитателите на езерото, особено малките рибки 
канапи, които пък дават хляб на местните рибари. От езерото Замбези 
продължава да се влачи през Централноафриканското плато до вливането 
си в Индийския океан. 

Ето, че настъпи и дълго очакваният миг, тръпката на круиза – залезът 
на слънцето. За първи път виждах такова нещо: слънчевият диск за броени 
минути потъна зад хоризонта, сякаш някой му беше окачил тежест. Малко 
след това небето стана оранжево-червено, този цвят попи и реката. 
Картината беше изключителна! 

Прибрахме се към 18:30, два часа е времетраенето на круиза. 
Отидохме направо в ресторанта за вечеря. Ядох само зеленчуци, децата 
също. Само Мария се престраши да опита... крокодилско. Казва, че не било 
безвкусно. 

 
Страхотният африкански залез над Замбези 
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ГЪРМЯЩИЯТ ПУШЕК 
Още от рано сутринта слънцето започна да прежуря здраво. Тук 

температурите през деня са много високи – около 33-35 градуса, че и 
повече. Това е нормално, защото колкото по на север се движим от Южна 
Африка, толкова повече се засилва влиянието на Екватора. 

 
Ето откъде идва прозвището „Гърмящият пушек” 

 
Паметникът на Дейвид Ливингстън 
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Старото име на Замбия е Северна Родезия. Населението й наброява 
11 милиона души. Както в ЮАР, така и тук средната продължителност на 
живота е много ниска – 32-33 години. Мизерията и многото болести убиват 
хората. А иначе страната е на четвърто място в света по добив на мед. Над 
60% от населението е заето в селското стопанство. Отглеждат царевица, 
памук, фъстъци, захарна тръстика, а в животновъдството – едър рогат 
добитък. 

 
Водопадът Виктория откъм замбийска страна 

 
Скално катерене по принуда 
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Благодарение на водопада Виктория основен поминък е туризмът. 
Има изключителни възможности за активен отдих, особено за любителите 
на приключения. Много от местните атракции например се организират в 
споменатия Activity Center: сафари сред дивата природа, полет над 
водопада с хеликоптер или делтапланер, скално катерене, екстремна лодка, 
лов, риболов, круиз по Замбези, конна езда, посещение на африканско 
село, фолклорни ритуали, голф, надпревара с бъгита, сърф по Замбези, 
разходка със слонове и пр. Неотдавна гледах филм за риболова по 
Замбези – ами местните чернокожи рибари са цопнали с корда в ръка на 
метър от ръба, през който реката прелива и се превръща във водното 
страшилище, наречено Виктория. Една погрешна стъпка и фаталният край е 
неизбежен. Но тук, на това крайно опасно място, не идват хипопотами и 
крокодили... 

Както вече писах, Гърмящият пушек е открит от британския мисионер 
и учен Дейвид Ливингстън. Той посвещава целия си живот на Черния 
континент и е погребан с почести в Уестминстърското абатство в Лондон. 
Водопадът се намира на няколко минути пеш от хотела, има достатъчно 
указателни табели, за да не се чудиш къде е. За да отидеш дотам, се минава 
през специален контролно-пропускателен пункт на излизане от хотела. 
Пишат ти името, часа, в който си излязъл и повече не носят отговорност 
какво ще ти се случи по-нататък. 

 
Семейно пред водопада Виктория 
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Опитът ни да стигнем до сърцето на водопада ни доведе един 
неканен местен младеж, който неусетно се присламчи към нас, показвайки 
желание да ни посочи пътя към водната стихия. Вместо да ни поведе по 
„царския път”, тоя хитрец ни отведе на отсрещната страна, противоположна 
на основната наблюдателна пътека. 

 

 
Лица от Замбия 
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Там Замбези се спуска с грохот в бездната. Трябваше да прескачаме 
реката, катерейки се като алпинисти от камък на камък. Мария отначало се 
притесни, че младежът може да ни закара на място, където да ни ограбят. 
Но после се успокои – все пак бяхме пет човека, сред които двама мъже – 
старозагорецът Гошо Ямболиев се беше присъединил към нас. Беше си цяло 
приключение това прескачане на препятствия из реката, в която цяла сюрия 
дечурлига се къпеха, надавайки радостни викове от разхладата в адската 
жега. Върнахме се обратно на изходната точка – паметникът на Ливингстън, 
и поехме по „правия” път. Както край всеки голям водопад, и тук 
домакините се бяха погрижили да обособят подходящи площадки за 
наблюдение. Направихме много снимки, но за съжаление откъм Замбия се 
вижда само част от водопада. Най-добра е може би гледката от моста, който 
свързва над реката двете съседни държави – Замбия и Зимбабве, но 
нямахме шанса да се доберем дотам, за да видим Виктория в цялото му 
великолепие. 

На връщане чернокожият младеж, на име Феликс, изведнъж взе да се 
пазари да му платим за това, че ни е водил до водопада. Искаше майка си и 
баща си, което няма как да стане. Дадох му колкото трябва, но това до 
известна степен ни вгорчи настроението. В крайна сметка не сме го наемали 
да ни развежда из водопада, лепна се за нас и просто ни беше неудобно да 
го изгоним. Съвсем спокойно можеше и без него да се оправим. Това е 
добре да се знае от туристите, които ще посещават в бъдеще водопада, за 
да няма подобни изненади. Човекът така тарикатски се е научил да си 
изкарва хляба. А като него – колкото щеш. 

Покрай фантастичните кадри от водопада, които успяхме да 
запечатаме на фотокамерата, Мария засне и ярки образи на местни хора. 
Няма да забравя една млада майка, която носеше пред гърдите си 
новородено бебе. Когато обаче се обърна в профил, на гърба й се оказа... 
друго отроче! Взехме да се майтапим, че ако се врътне още веднъж, може 
да изскочи още един наследник. 

Когато към обяд се върнахме в хотела, пихме вода и сокове като 
смоци. Направо бяхме жабясали от страшната жега. Затова разбрахме, че 
когато се ходи на излет до водопада, е задължително да се носи вода за 
пиене. 

След обяда оставихме групата да си почива край басейна, а ние с 
Мария взехме шатъла на хотела и се отправихме към Роял Ливингстън. 
Поразгледахме това 5-звездно бижу и хоп – влязохме в СПА центъра. 
Поръчахме си по един 50-минутен аромамасаж – даваха промоциална цена. 
Настаниха ни в една шатра на брега на Замбези, открита откъм реката. През 
цялото време ни охлаждаха с много ситни капчици вода, като мъгла, а за 
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качествата на масажистките да не говорим – малко е да кажа, че са 
феноменални! 

 

 

 
Фолклор от Замбия 



 

 1008

 
След вечеря се отправихме с шатъл буса до Entertaiment Centre, 

където се провежда фолклорното Замбия шоу. Този много приятен 
спектакъл се организира от някаква канадска фондация, която привлича 
младите хора от Ливингстън и региона за участие в подобни занимания. 
Жалко, че имаше толкова малко посетители! Защото танцьорите, облечени 
в ярки национални костюми, бяха страшно лъчезарни и истински отдадени 
на танца. Всеки танц пресъздава сюжет от бита на местните хора. Има 
конферансие, което обяснява на зрителите, с много хумор, какво се случва 
на сцената. Музиката е само от 3 тамтама, много ритмична, придружена 
през цялото време от малко еднообразните песнопения на момичетата от 
състава. Когато обаче видиш как гъвкаво танцуват с озарени от усмивки 
лица, си готов да приемеш и този необичаен за слуха ти музикален коктейл. 

 

 
Масаж край Замбези. Електрическа мрежа охранява брега от агресивни 

хищници: крокодили и хипопотами 
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КЕЙПТАУН – ПОВЕЧЕ ЕВРОПА, ОТКОЛКОТО АФРИКА 
Днес се отправяме обратно за ЮАР. А престоят ни в Замбия беше 

прекрасен. Имахме двудневен релакс, необходим след многото 
забележителности, които видяхме в Йоханесбург и Претория, в Сън Сити и 
националния парк Пиланесбърг. А още колко има да срещнем в региона на 
Кейптаун. Чудесен баланс на екскурзията! 

 
В сърцето на Кейптаун 

 
Тейбъл Маунтин – символът на Кейптаун 
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Денят мина в път. На летището в Кейптаун освен Вальо Пенев ни 
посрещна и ураганен вятър, придружен от обилен дъжд. Максималната 
температура се въртеше около 19-те градуса по Целзий. 

 
Крепостта, наречена „Замъкът на Кейптаун” 

 
Платно от експозицията на Военния музей 
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Хотелът ни се казва Premier Cape Manor 4*. Не е така шикарен както 
предните два, но все пак имаме всички удобства за сън и хигиена на тялото. 
На вечерята обаче останахме разочаровани. Сервизът в ресторанта, част от 
който бяха изнесли в лобито заради някакво парти, бе под всякаква 
критика: масите непочистени, няма и къде да се седне. На всичко отгоре 
готвачът – чернокож дебелак с тънки котешки мустачки, се скара на дъщеря 
ми Марги, че в негово отсъствие си резнала парченце от свинския бут! 

 
Караулът на крепостта 

 
Топчето, което пука като гаубица 
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А пропо, в България вече бяха мръднали часовниците с един час 
назад, тъй че се изравнихме с времето в ЮАР. Тук нямат навика да сменят 
зимното с лятно време. 

Наричат Кейптаун градът-майка, защото е най-старият град в Южна 
Африка и съхранява културно-историческо наследство на повече от 300 
години. Това го прави особено привлекателен за чуждестранните туристи. 

Пръв по тези земи се заселва португалецът Бартоломео Диаш през 
втората половина на ХV век. Той е и първият европеец, който успява да 
стигне до най-южната точка на африканския континент – нос Добра 
надежда. Две години по-късно е навигатор в експедицията на Вашку да 
Гама, който открива новия морски път до Индия. Ако началото на 
европейското присъствие тук се свързва с португалците, то холандците 
начело с Ян ван Рибек са основателите на града. Ян ван Рибек е и неговият 
първи губернатор. Холандците построяват голяма и яка крепост, известна 
днес под името Замъкът на Кейптаун. Тук най-напред се оформя градът. 
Тази крепост е най-старата в Африка, градена е близо 11 години – от 1665 до 
1676-та. Неин архитект е Себастиан де Вобан, военен инженер при 
френския крал Луи ХІV. Архитектурният стил на крепостта наподобява 
холандския класицизъм от ХVІІ век. Била е в продължение на 150 години 
седалище на Холандската източно-индийска компания. Тук е живеел и 
приемал своите поданици губернаторът на града. Тази традиция остава и 
след установяването на англичаните в Кейптаун от началото на ХІХ век. Една 
от губернаторските съпруги била много капризна, не понасяла шума от 
копитата на конете, затова точно заради нея входът на крепостта е покрит с 
дървени плочи. 

Едно от най-интересните места в крепостта е военният музей. Той 
пресъздава историята на завладяването на Кейптаун, войните, които са се 
водили под стените на крепостта, подробно е представена и англо-бурската 
война. Оръжия, доспехи, униформи, снимки и много други експонати са 
събрани в експозицията на музея. В крепостта има и галерия с рисунки на 
холандски майстори, порцелан, специално поръчван от Холандската 
източно-индийска компания, предмети от тогавашния бит. Най-
впечатляваща е масата за гости в големия приемен салон на губернатора, 
която е дълга не по-малко от... 10 метра! 

Всеки ден на официална церемония караулът предава ключовете от 
крепостта на нейния началник. Ритуалът е колкото представителен, толкова 
и... забавен. Караулът се строява до оръдие, което е не по-голямо от... 
пинчер. Когато един от войниците се престраши да поднесе към него 
запалената факла, топчето възпроизведе такъв гърмеж, сякаш беше 
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стреляла... Дебелата Берта! Вальо знаеше тази малка подробност и ни беше 
посъветвал здраво да си запушим ушите. 

Над крепостта се веят няколко национални знамена, символизиращи 
„присъствието” на отделните нации по тези земи: португалското, 
английското, холандското, южноафриканското. Националният флаг на ЮАР 
е смесица от няколко цвята: черният илюстрира чернокожото население на 
страната, белият – бялото, червеният – пролятата кръв за свобода, синият – 
небето над тази прекрасна страна, зеленият – богатството на природата и 
жълтият – златните залежи, които са дали мощния тласък за развитие на 
икономиката в африканската държава. 

Около крепостта са разположени много от най-престижните сгради в 
Кейптаун, главно небостъргачи: офиси на големи компании, банки, хотели. 

Нашият хотел се намира на тиха уличка, съвсем близо до 
крайбрежната алея – Променадата, която през деня е доста оживена с 
фенове на джогинга, но вечер е напълно пуста като всяко опасно място в 
ЮАР. До центъра на града са около 10-15 минути с кола. Вече сме там и 
буквално се гмурваме сред високоетажната бетонова джунгла. Ето я 
Стандарт банк – най-голямата южноафриканска банка, после се появява 
познатата от Йоханесбург банка FNB. За да стигнем дотук минаваме по Sea 
Point, където се намира най-старият фар в страната, издигнат през 1824 
година. 

 
Съвременният Кейптаун 
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Наоколо се нижат високоетажни блокове, в които са настанени 
предимно пришълци под наем. Кореняците от Кейптаун живеят в къщи с 
градини и басейни в двора. Тази част на града е отвоювана от морето с 
много усилия и този процес е започнал още през 1937 година. Първият 
модерен док е изграден през 1994 година, последният е т. нар. контейнерен 
терминал. 

 
Къщата на градинаря – приемна резиденция на южноафриканския президент 

 
Националната библиотека с паметника на основателя й сър Джордж Грей 
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Минаваме покрай старата сграда на Съдебната палата и спираме пред 
бившия държавен архив, превърнат сега в Център на книгата. Оттук започва 
великолепен парк, наследил някогашен голям пазар. Паркът е 
изключително богат на зеленина и вековни дървета. Има бананово дърво и 
дъб от ХVІІІ век, алое, много цветя и малко езеро с водни лилии. През 
цялото време наоколо щъкат гълъби, но най-интересни за посетителите на 
парка са катеричките. Те явно са свикнали да общуват с хората, някои 
направо се катерят по тях, надявайки се да получат нещо за хапване. 

 
Парламентът 

 
Паметникът на Сесил Джон Роудс 
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В този парк е пълно с исторически забележителности. Тук е 
Националната библиотека – първите книги за нейната колекция е дал един 
от губернаторите на Кейптаун – Джордж Грей. В парка се намира паметник 
на Сесил Джон Роудс. Прекрасна е сградата на парламента с издигнатата 
пред нея статуя на британската кралица Виктория. Перлата на парка е 
къщата на градинаря, в която президентът на ЮАР посреща 
дипломатическите представители на различните страни. 

 
Холандската реформистка църква 

 
Гигантският орган в храма 
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На излизане от парка се отправяме към Голямата църква. Това е храм 
на Холандската реформистка църква. Тя има най-големия в Африка купол 
без никакви вътрешни подпори! Вътре се намира най-големият орган в 
цялото южно полукълбо с 6000 тръби! Много са интересни и местата на 
богомолците, слушащи проповедите на местния свещеник – приличат на 
малки дървени килийки. 

Пред нас е и прочутата болница Groote Schuur Hospital, където на 
03.12.1967 година д-р Кристиан Барнард извърши първата в света 
трансплантация на човешко сърце. Днес в тази болница е уреден музей, 
който пресъздава знаменитата операция и постиженията на сърдечно-
съдовата хирургия в ЮАР, която с тази трансплантация създаде цяла нова 
епоха в медицината. Ще припомня, че тогава първият рецепиент беше 
безнадеждно болният 53-годишен Луис Васкански, а донор – 25-годишната 
Денис Дарвал, загинала при инцидент. Нейното здраво сърце удължи 
живота на Васкански с 18 дни! 

 
Изглед към Кейптаун от първата лифт станция на Тейбъл Маунтин 
 
От центъра на Кейптаун се насочваме към извънградските райони. 

Пътят минава покрай морето, където се открива красива гледка към 
белоснежни плажове. Някога тук е живял един германец на име фон Кампц, 
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който се оженил за местна вдовица – африканерка. За разлика от покойния 
й мъж, който не продавал и педя от земята си, новият съпруг не страдал от 
такива скрупули. Започнал да продава парчета земя на различни хора. Те се 
заселили на това място, което постепенно приело името Кампс бей. Тук 
често идват сърфисти, но според Вальо мястото не е безопасно, защото не 
съвсем рядко се мяркат акули. Нашенецът ни разказа за една възрастна 
дама, която почти 50 години идвала тук да плува, докато един ден се 
появила страшната бяла акула и от жената останала само гумената й шапка. 

На Кампс бей имат вили ред знаменитости. Например Елтън Джон, 
Дейвид Бекъм, до неотдавна тук е карал ваканцията си и вече покойният 
Патрик Суейзи. 

Продължаваме към Маринер’с уорф – малко пристанище, където 
акостират яхти и риболовни корабчета. Вальо тъкмо ни обясняваше, че оттук 
може да се наеме лодка за наблюдение на тюлени, когато въпросното 
животинче направо си дойде при нас „на крака”. За пръв път виждам тюлен 
на живо, като изключим екземплярите в зоопарка. Край пристана 
обикновено разпъват сергии търговци на сувенири, има рибен пазар и 
ресторант от веригата Фиш енд чипс, която е много популярна в ЮАР. 

 

 
Тюленът, който ни дойде „на крака” 
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Тъй като стана време за обяд, се насочихме към кв. Константия, 
където живеят по-богатите южноафриканци, както и заможни чужденци, 
повечето със съмнително минало. Къщите им са едноетажни, скрити зад 
масивни огради. Също като у нас в Драгалевци и Бояна. Любопитно око не 
може да зърне разкоша им отвън. Сред собствениците имало и руснаци, и 
българи. 

 
Демонстрация в центъра за обработка на диаманти 

 
Характеристики на диамантите 
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Вальо ни разказа за един руснак на име Юрий, който държал 
стриптийз барове. В тях се подвизавали момичета от бившия Източен блок: 
рускини, украинки, българки и пр. Бизнесът му вървял добре, докато не 
започнал тайно да заснема в компрометиращи ситуации различни клиенти 
от високите етажи на властта и естествено след това да ги изнудва. Пресата 
надушила това и колко му е мълвата да се разпространи с неизбежните 
пикантни подробности. И логично на Юрий му приключил бизнесът с... 
куршум в челото. Позната история, нали? 

Обядвахме в един от многобройните търговски центрове в 
Константия, в италиански ресторант. Ей Богу, такава вкусна пица скоро не 
бях похапвал! 

На връщане към Кейптаун Вальо предложи да посетим Центъра за 
обработка на диаманти Jewel South Africa. Наистина – не е нормално да сме 
на Черния континент, в родината на диамантите, и да не видим как се 
превръщат в скъпи бижута. Това посещение не фигурираше в програмата 
ни, но се оказа, че си струва да се включи в бъдещи пътувания на наши 
туристи в ЮАР. 

 

 
Реплика на диаманта с най-много карати, открит в Кимбърли 
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Какво се случва в този център? Едно младо чернокожо момиче – 
оторизиран представител на фирмата за контакт с туристическите групи, ни 
разказа накратко историята на диамантения добив в ЮАР и ни въведе в 
технологията за обработка на този много скъпоценен камък. Първото, което 
трябваше да знаем, е, че диамантът се шлифова от диамант. Това е най-
твърдият скъпоценен камък, който не може да се обработва по друг начин. 
Има специална таблица, която определя характеристиката на диаманта по 
няколко показателя: чистота (да няма примеси), цвят и големина (каратите). 
1 карат се постига след шлифоване за около 8 часа. Страничните елементи 
(фасети) след шлифоване трябва да отговарят на съвършено точен ъгъл: 34 
градуса долните фасети и 41 градуса горните. Така се отразява най-добре 
светлината. Това са и идеалните пропорции на южноафриканския диамант, 
който се смята за най-качествен в света. Първият диамант е открит в 
Кимбърли и е бил цели 3600 карата! Много голям! За сведение, черният 
диамант не отразява светлината. Това се получава, когато диамантът на цвят 
е жълт, рубинен или син, който е най-скъп. Всеки диамант има свой паспорт, 
нещо като човешкия отпечатък, и по тази причина много трудно се пласира, 
ако е откраднат. 

След този първоначален урок, момичето ни заведе в търговската зала, 
където жените обикновено следват девиза на Оскар Уайлд: ”Най-добрата 
защита срещу изкушението е да му се предадеш”. 

По програма трябваше да се изкачим на една от най-големите 
забележителности на града – планината Тейбъл (Тейбъл маунтийн). Това е 
иконата на Кейптаун, нарича се така, защото отгоре, на най-високото й 
място, повърхността е равна като плот на маса. Надморската й височина е 
около 930-960 метра. Дотам се стига с лифт, има и отделно пешеходна 
пътека. За съжаление поради силния вятър лифтът не работеше, но Вальо 
предложи да отидем поне до първата лифт станция, на около 240 метра над 
морското равнище. Там има посетителски център, сергии със сувенири, 
където един от продавачите се кипреше с червената фланелка на 
„Манчестер Юнайтед”, на гърба с №9 и името на Митко Бербатов. 
Естествено, че се изкефихме! А от първата лифт станция гледката към 
Кейптаун е невероятна. Целият град лежеше пред краката ни! Какво ли 
щеше да бъде, ако се бяхме изкачили до най-високата част на планината! 

Последната спирка за деня е Waterfront Victoria and Albert – огромен 
комплекс с пристанище, пълен с магазини, ресторанти и други места за 
развлечения. Вечеряхме в Quay Four Brasserie, където стартирахме с едно 
ужасно карпачо от щраусово месо, но след това ни предложиха прекрасно 
приготвена риба и крем брюле. На излизане ни зарадва изпълнението на 
един чернокож уличен музикант със саксофон. Великолепен джаз! Имахме 
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голям мерак да посетим клуб за джаз, но Вальо бързо ни охлади 
желанието – там се събират само чернокожи и може да имаме проблеми. 

 

 
Пристанищния комплекс Waterfront Victoria & Albert 

 

 
Тук често може да се слуша уличен джаз 
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НОС ДОБРА НАДЕЖДА И... ЛЕТЯЩИЯТ ХОЛАНДЕЦ 
Днес екскурзията ни обещава да е много интересна. Ще посетим нос 

Добра надежда – eдна от най-важните стратегически точки за морското 
корабоплаване. А за туриститe като нас – голяма тръпка, сравнима с 
възторга на алпиниста, покорил някой важен връх. 

 
На път за нос Добра надежда 

 
Страхотни гледки се откриват към морета 
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Пътят ни повтаря част от вчерашния маршрут: Капс бей, Маринър’с 
Уорф. Гледайки морето, отново се връщаме на темата за акулите. Вальо 
казва, че тукашната морска акватория е единствената в света, където 
акулите атакуват с... вертикални скокове над водата. Учените са установили, 
че причина за това са тюлените. Тези едри животни много добре се 
ориентират под водата, но акулите са намерили начин да ги изненадат. 
Потапят се на около 40 метра дълбочина, засилват се нагоре и буквално 
хващат тюлена „по гащи”. 

Движим се по тясно шосе, над което твърде ниско са надвиснали 
огромни скали. Пейзажът напомня за нашето Триградско ждрело. Тази част 
от крайбрежието е позната с названието Чапман’с пик драйв. Някога тук 
акостирал холандски кораб с капитан на име Чапман, който избрал един от 
заливите за място, където да се ремонтират кораби на холандската флота. 
Отначало мястото се казвало Чапман’с бей, после станало Чапман’с пик. В 
този район често стават свличания на скални маси, затова са изградени 
заслони с бетонови колони. 

По пътя на няколко места има отбивки за автомобилите. От тях се 
откриват страхотни гледки към залива. Спряхме на едно от тях за снимки, но 
трябваше бързо да се приберем в буса, защото духаше много силен вятър. В 
Кейптаун много трудно се вярва на метереологичните прогнози. Времето в 
кратки срокове се сменя както си иска – ту вали и духа мощен вятър, ту 
изгрява топло слънце. Не можеш да му хванеш края! 

Много южноафриканци строят вили по крайбрежието. Има едно 
живописно място, където вилите са без ток и вода, няма нормален път до 
тях. Но собствениците така са... пожелали – да почиват далеч от динамиката 
на градовете, да не гледат телевизия, да се радват на красотата на 
природата в пълната й цялост. 

Скоро навлизаме в местност с ниски храсти и много цветя. Тук най-
често се среща едно от най-популярните в Южна Африка растения – 
протеата. От нея са познати поне 80 разновидности! За радост на 
ботаниците. В същото време все по-често се появят предупредителни 
табели за опасност от бабуини. Тези маймуни са много агресивни, хапят 
жестоко, ако ги раздразниш, имат остри нокти, които при одраскване може 
да пренесат опасна зараза. Ядат всичко, а тукашните лапат и мидени 
черупки от брега. 

Освен бабуини, в резервата се срещат и други животни – например 
щрауси. На път за нос Добра надежда посетихме щраусова ферма. Още с 
влизането ни в нея станахме свидетели на комична картинка – два щрауса 
бяха избягали от „общежитието” и препускаха с бясна скорост, разигравайки 
неколцината чернокожи пазачи, хукнали да ги гонят.  
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Щраусовата ферма 

 
Изделия от щраусова кожа – качеството е отлично 
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Щраусите бягат много бързо – могат да развият скорост до 70 км в 
час! Когато са ядосани, кълват, но по-опасни са, когато мятат къчове. Един 
такъв тежък „шут” може да счупи ребрата на човек. Зад оградата във 
фермата имаше цяло стадо малки щрауси – строени като „ученици в 
класната стая”. Край тях се разхождаха два по-възрастни екземпляра, 
навярно „ възпитателите” им. Към фермата има и магазин за сувенири с 
богат асортимент от стоки с щраусов произход: пера за украса на шапки, 
пера за чистене на компютър, яйца под формата на нощни лампи, чанти, 
портмонета и пр. Тези изделия са сравнително скъпи – едно портмоне, 
например, се продава за 1200 ранда. 

 
На нос Добра надежда 

Ето, че най-после наближаваме главната цел на днешното пътуване – 
прочутият нос Добра надежда. Намира се на 170 км югоизточно от Кейптаун 
и тук си дават среща двата големи океана – Атлантически и Индийски. 
Представата, че това е най-южната точка на Черния континент се оказва 
погрешна, тъй като в тази роля влиза един от най-честите разбивачи на 
кораби в миналото – Иглен нос. Славата обаче е споходила нос Добра 
надежда, защото тук най-напред морският път заобикаля континента на 
изток и достигането му е носело на моряците надеждата, че са хванали 
вярната посока към обетованата Индия. Първият европеец, който през 1488 



 

 1027

година успява да заобиколи южния край на Африка от Атлантика към 
Индийския океан, е португалецът Бартоломео Диаш. Негов паметник се 
издига недалеч от нос Добра надежда редом с този на знаменития 
мореплавател Вашку да Гама. Заради постоянните бури и силни морски 
течения този смел пътешественик и откривател на новия морски път за 
Индия назовава носа Кабо Торментосос (нос на бурите), но кръстник на 
сегашното му име е португалският крал Жоао ІІ. 

Всеки ден тук се струпват автобуси и коли с туристи, всеки от които 
иска да се снима на табелата с надпис „CAPE OF GOOD HOPE – THE MOST 
SOUTH-WESTERN POINT OF THE AFRICAN CONTINENT”. Това сторихме и ние, 
след като изчакахме чинно да ни дойде реда. Признавам, че трудно се стои 
за снимки под напора на разбеснелия се вятър, при който е невъзможно да 
останеш с шапка на главата. Огромни вълни се разбиваха с необуздана 
ярост в острия скален ръб на нос Добра надежда. Тук наистина морето 
постоянно е изключително бурно, казват, че вълните достигат и до 30 метра 
височина! Тръгнахме си обаче доволни и снимките от нос Добра надежда са 
едни от най-ценните в албума ни от Южна Африка. 

 
Към фара на Кейп Пойнт 
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На Кейп Пойнт 

Предстоеше обаче ново предизвикателство – изкачване на височината 
Кейп пойнт, на 250 м над морското равнище, част от националния парк 
Тейбъл маунтийн. Там има фар, който предупреждава моряците нощем за 
опасните скали и рифове в морето. Преди него е имало друг фар, който за 
беда не се виждал добре, особено при мъглите зимно време, и по тази 
причина тук са станали няколко тежки морски катастрофи. Така например 
през 1911 година португалският лайнер „Лузитания” се разбива в тукашните 
скали, същата участ спохожда и кораб от флотилията на САЩ по време на 
Втората световна война. Новият фар се появява само на 87 метра по-високо 
от стария, на всеки 30 секунди изпраща светлинни сигнали на разстояние 65 
километра. 

До подножието на фара като най-висока точка на Кейп пойнт се стига 
за 2-3 минути с финикуляр (релсов лифт), като едно вагонче може да побира 
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между 20-30 човека. Има и голям сувенирен магазин. Когато решихме да 
атакуваме височината към фара, заваля силен дъжд и временно дадохме 
отбой. Десетина минути по-късно изведнъж изгря слънце, времето стана 
чудесно за снимки – погледнат от Кейп пойнт заливът изглежда шеметно 
красив. Неслучайно прочутият мореплавател сър Френсис Дрейк възкликва 
през ХVІ век, че няма по-красива гледка на земята от тази, която се открива 
от Кейп пойнт! Щом се заизкачвахме по стръмните стълби към върха, 
небето пак се начумери, отново заваля, но този път нямаше връщане назад 
и нищо не можеше да ни спре „да забием байряка” под заветния фар. 

 
Националният парк Боулдерс и неговите обитатели 

 
Сред пингвините на плажа Боулдерс 
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Вечните морски бури на нос Добра надежда раждат и прочутата 
легенда за Летящия холандец. Тя разказва за холандски кораб, който нямал 
равен на бързината си. Капитанът му не трепвал и при най-страшната буря. 
Веднъж разяреното море го заварило на път да заобиколи нос Добра 
надежда. Яростно бушуващият вятър все връщал кораба назад. Тогава 
старият морски вълк изрекъл прокобата, че ако трябва, ще се бори вечно, за 
да се измъкне от капана на бурята. Дори да дойде денят на Страшния съд! 
Разказват, че прокълнат от съдбата да се скита вечно из морската шир, 
корабът, наречен Летящият холандец, и до днес се мярка като призрак в 
бурно и мъгливо време, със скъсани платна и строшени мачти. А срещата му 
с него е знамение за идващо зло... 

След Кейп пойнт се насочихме към Колонията на пингвините. Тези 
симпатични животинки обикновено се събират на популярния плаж 
Боулдер. Вальо обаче ни предложи да отидем на друго място, осеяно с 
дребни скали, където не се тълпят много хора, но за сметка на това можем 
буквално да се „ръкуваме” с пингвините. Така и сторихме. Когато 
пристигнахме, животинките бяха наизлезли от дупките си и се протягаха 
лениво на слънце. Тези пингвинчета са малки, на ръст до 30-33 см, И те като 
маймуните не са съвсем безопасни – кълват, ако си прекалено настоятелен 
да им отнемеш от спокойствието. Много смешно ходят – клатушкат се като 
пияници. Иначе са доброжелателни и много фотогенични. 

 

 
Паметникът на... незнайното куче на пристанището Саймънстаун 
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Неотдавна някакъв петролен танкер разлял нефт в морето и 
пингвините били сред първите пострадали. Природозащитниците вдигнали 
голям скандал и забележете: от Кейптаун тръгнали стотици хора да спасяват 
животните от нефтения разлив. Някои дори специално за това си взели 
отпуск! Почистили пингвините и с кораб ги откарали в Порт Елизабет, където 
престояли три месеца и тогава ги пуснали отново на свобода. Какво било 
изумлението им, когато ги зърнали да се връщат по старите им места. А 
разстоянието до Порт Елизабет е... стотици километри! 

Саймънстаун е малко пристанище, където акостират кораби на 
южноафриканските военно-морски сили. Тук решихме да обядваме. Малко 
преди да влезем в ресторанта, попаднахме на необичаен паметник. Нарича 
се Паметникът на незнайното... куче! Такъв няма никъде по света! 
Въпросният пес – прототип на скулптурата, е бил зачислен към 
южноафриканската армия, имал статут на боец от флота. Така и не разбрах 
каква е била съдбата му, но очевидно има някакви бойни заслуги, за да му 
издигнат паметник. Или е сръфал гащите на някой противник, или е 
надушил вражеска мина... 

След диамантените прелести изкушенията за дамите от групата не 
спират. Този път се установяваме в друга фабрика, където се обработват 
полускъпоценни камъни. Посреща ни табела с надпис „Светът на 
минералите”. Има цех за обработката им, където децибелите и прахът са 
неописуеми. Във фирмения магазин е цяло море от бижута и сувенири, 
изработени от разноцветни минерали: аметист, цирконий, розов кварц, 
флуорит, кристал, тигрово око и др. И тук не минаваме без шопинг (това е и 
част от задълженията на екскурзовода – да отведе туристите да похарчат 
пари и да вземе комисиона). 

От минералния свят преминаваме към... рибния. Фиш кук е поредното 
малко селище по пътя ни обратно към Кейптаун, където на всяка крачка се 
сблъскваме с табели, рекламиращи прясна риба. По-интересното е, че Фиш 
кук е единственото място в Южна Африка, където е забранена продажбата 
на... алкохол! Собственик на тази земя била някаква дама, която се 
съгласила да си продаде имота само при условието, че тук никога повече 
няма да мирише на алкохол. Или е била куко, или мъжът й се е славел като 
непоправим пияница. Това се случило преди повече от... 150 години и до 
ден днешен странното табу не се е променило! 

Националната ботаническа градина Кирстенбош е последната 
забележителност от днешната ни програма. Тя съхранява голямо и ценно 
богатство от южноафриканската флора. Тук за първи път видях на живо 
баобаб – едно необикновено дърво, което има формата на айсберг. Горе, в 
короната, е тясно, а долу, в корените – широко. За първи път се запознах и с 
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камфоровото дърво. Цялата градина – царство и на кралската протеа, е 
много красива, истинска наслада е разходката по нейните алеи, край които 
са пръснати многобройни скулптури с причудливи форми. Една от тях 
представлява човешко ходило, към петичката на което се прокрадват 
пръсти. Сякаш всеки момент ще я... почешат. 

Прибрахме се в хотела почти по тъмно. Не бяхме много гладни, но все 
пак пихме по чаша вино. Утре ще имаме повече време за подобно 
упражнение, защото ни предстои да посетим някои от най-известните 
винени райони в Южна Африка. 

 

Ботаническата градина Кирстенбош 
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ВИНОТО НА ХУГЕНОТИТЕ 
През последните години южноафриканската винена продукция 

извоюва престижно място в света. Стеленбош, Франшхук, Поарл... Това са 
едни от най-популярните винени региони в Южна Африка. 

 
Винарната „Bergkelder” край градчето Стеленбош 

Историята на виното в ЮАР започва малко след основаването на 
Кейптаун. Група от 30-тина фермери, с каруците и домочадието, поела по 
пътя на откривателите на нова земя, където да продължат живота си и да 
намерят нов поминък. Водел ги лично тогавашният губернатор на Кейптаун 
Саймън ван дер Стел, а годината е 1689-та. Походът завършил с успех – 
експедицията попаднала на прекрасно място край река, където местността 
била осеяна с ниски храсти, земята била плодородна. Не след дълго 
фермерите издигнали църква, построили кметство и неделно училище и 
така се заформил новият град, втори след Кейптаун. Нарекли го Стеленбош 
(храстите на Стел), на името на водача им Саймън ван дер Стел. 

Днес Стеленбош е популярно старинно селище, което се е оформяло в 
продължение на три столетия, преплитайки в архитектурата си различни 
стилове от епохите на холандското господство и царуването на английския 
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крал Джордж V и кралица Виктория. Градчето е малко, но кокетно, 
съхранило е типичния холандски провинциален дух. Има музей и църква, 
запазени са и няколко старинни къщи, а в центъра по незнайни за мен 
причини се мъдри статуя на... южноафриканското диво прасе – онова с 
брадавиците, за което писах, че срещнахме по време на сафарито в 
националния парк Пиланесбърг. Стеленбош е и със статут на образователен 
център. Тук, например, има висше училише, което подготвя фермери в 
областта на лозаро-винарския бизнес. 

 
Църквата в Стеленбош 

 
Стеленбош – скулптура на африканското диво прасе 
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Спираме пред първата винарска изба по маршрута ни – Bergkelder. 
Правим кръгче за няколко минути, колкото да си купим рекламирания от 
Вальо шоколадов ликьор „Амарула”. Взехме го от любопитство, лично аз 
ликьор не накусвам. 

 
Прекрасна цветна градина в градчето Франшхук 

 
Мемориалът на хугенотите във Франшхук 
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Продължаваме към другия винарски район – Франшхук. Наоколо се 
простират огромни лозови масиви, разположени в подножието на скалисти 
планински хребети. Франшхук е френска територия, защото първите 
заселници тук са избягали от родината си Франция протестанти, известни 
под името хугеноти. 

 

 
Винарната Зайделберг 

 
Сред лозята на винарна Зайделберг 
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Това е третият град в африканския юг, възникнал след Кейптаун и 
Стеленбош. Сред живописен парк, украсен с цветовете на розовата протеа, е 
изграден мемориал на хугенотите. Освен убежденията си на протестанти, 
бегълците пренесли от Франция и немалко материални ценности, на чиято 
основа се развила и местната икономика: виното, текстила, сиренето, 
шоколада. Само век след заселването си на тази земя хугенотите, жестоко 
преследвани от католическата църква в родината им, загубили езика си и 
започнали да говорят на холандски. Лозарските им имения и винарски изби 
обаче носят френски имена: Прованс, Шамони и др. Всяка година на 14 юли 
френски моряци пристигат с кораб, за да участват в честванията на 
националния празник на Франция. Тогава във Франшхук местните 
производители изнасят на сергии вино, шоколади, сирене и други типични 
за района селскостопански продукти. На т. нар. крафт маркет всеки предлага 
за продан собствената си продукция: вино, мед, нехранителни изделия и 
пр. Естествено сред много музика и веселие. 

 
В Зайделберг дегустирахме превъзходни вина 

Винарната, в която ще дегустираме местни вина, се казва Зайделберг. 
Имението съществува още от 1690 година. В момента разполага с площ от 
430 хектара, 130 от които са заети от лозя. От тях 100 хектара се използват за 
„оборотни” винени сортове, останалите 30 са млади насаждения, които ще 
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са готови за експлотация след 5 години. От 12 сорта, 80% са грозде за 
червени вина, останалите – за бели. Около 80% от продукцията на избата е 
за износ. Гроздето се бере от началото на януари до средата на март, когато 
е най-топло (температурата на въздуха достига 40 градуса!) и захарността на 
плодовете е най-висока. Избата работи с едни и същи берачи години наред. 
Отлежаването на виното става предимно в дъбови бъчви, доставени от 
Франция, с вместимост до 300 литра. Тези бурета са доста скъпи – цената на 
парче е около 1200 долара. Едно буре се ползва максимум 4 години. 
Червеното вино прекарва повече време в дъбовите бъчви. За бялото по-
подходящи са металните съдове, обясняват от избата. 

 
Шареният квартал Бо Каап 

 
Ресторантът „Африка кафе” 
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Дегустирахме общо шест вида вина: 1 бяло, 1 розе и 4 червени. Най-
много ни хареса сирата – носител на награда от Асоциацията на местните 
винопроизводители. За вкъщи си купихме по една бутилка от това вино и 1 
бутилка от сорта совиньон блан. 

Прибрахме се в хотела малко след 18:00. Имахме към час време да 
отпочинем и да се приготвим за последната ни вечеря в Южна Африка, 
която колегите бяха избрали да бъде в типично африканско заведение – 
Africa Cafe. Името подвежда – всъщност това си е ресторант, който се 
намира на метри от стария колониален квартал Бо Каап, известен с 
боядисаните си в ярки цветове фасади на къщите. Там сега живеят 
чернокожи. 

 

 
Тъмнокожите красавици от „Африка кафе” – сервитьорки и танцьорки 
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Ресторантът си беше направо попадение в десетката! На два етажа е, 
много шарен – в типичните за континента цветове, персоналът е само от 
чернокожи момичета, сред които имаше и истински красавици. Всички 
обаче си приличат по един съществен признак на чернокожия африкански 
нежен пол – имат фигури на амфори поради големите си задни части. Нито 
една обаче нямаше с избити предни зъби! Не, не става дума за домашно 
или някакво друго насилие, а за чиста проба... мода в Южна Африка. Както у 
нас младите девойки и жени се кичат с метални висулки по носа, ушите, 
езика и други деликатни места, така пък тук си вадят. . предните два зъба! 
Егати модата! 

Менюто включва 16 вида ястия от различни африкански страни, които 
се сервират последователно. Отначало имах съмнения за вкуса на храната, 
но накрая се оказа, че сме си изяли всичко – значи тя ни е харесала. Между 
другото африканската кухня е повлияна от различни култури – както местни, 
така и от Европа по време на колониалното господство. Храната в Южна 
Африка до голяма степен се основава на месото, главно червеното. 
Барбекюто е любима храна, особено агнешките котлети. Част от барбекюто 
са и фермерските наденички буруворс. Такива се предлагат на 
запалянковците по време на всеки ръгби мач. 

От по-изисканите блюда популярен е щраусовият врат в червено вино, 
рибата снук фиш, поднасяна с варени картофи, сметана и зелен лук. Едно от 
най-известните, но сложни ястия е пойки – микс от месо и зеленчуци, заляти 
отгоре със сирене (като нашия кашкавал), приготвя се в дълбок съд на огън. 
Много често на трапезата присъстват печените сладки картофи, червеното 
цвекло, тиквите със захар и канела. Любим десерт е бренди пудингът, 
приготвян с коняк. В местата с британско влияние се пие чай, в тези с 
холандско – кафе. Хората с ниски доходи обикновено пият бира, тези с по-
високи – вино. 

В Африка кафе освен на добрата храна се порадвахме и на песните и 
танците под звуците на тамтама, изпълнени не от професионални артисти, а 
от... персонала на ресторанта – сервитьори и готвачи. Най-красивата 
сервитьорка пък ощастливи дамите от нашето семейство с рисунки в 
африкански стил по лицата. 
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Рисувано, лицето става по-красиво 
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РОБЕН – ОСТРОВЪТ ЗАТВОР 
Днес е последният ни ден в ЮАР. Вместо да се шляем из Кейптаун, 

решихме да отидем до остров Робен, където някога е бил затворен 
националният герой на страната и неин пръв чернокож президент, 
покойният вече носител на Нобеловата награда за мир Нелсън Мандела.  

 
Пристанът на остров Робен 

 
Тюленовият остров Робен – отначало изолатор за прокажени, после затвор 
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С екскурзовода ни Валентин Пенев се отправихме към пристанището, 
откъдето тръгва корабчето за остров Робен. Имахме съмнения предния ден 
дали ще се осъществи екскурзията, ако морето е бурно. Но за наш късмет се 
беше кротнало, грееше ярко слънце, така че можеше да заминем без 
проблем. 

 
Затворът отвън... 

 
... и отвътре 
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Робен е известен като Тюленовия остров. Намира се на 11 км по вода 
от Кейптаун, с корабчето се стига за 40 минути. Отначало е бил изолатор за 
прокажени, после става затвор. По време на апартейда тук е прекарал 
значителна част от живота си – цели 27 години, Нелсън Мандела заедно с 
още много политически затворници, включително и от други страни. На о. 
Робен е било цялото ръководство на Африканския национален конгрес 
(АНК) – политическата сила, която е водила съпротивата срещу апартейда. 

Когато пристигнахме, ни качиха на автобус, с който направихме кратка 
обиколка на острова. От него се вижда като на длан Кейптаун и планината 
Тейбъл. Островът си е направо пустиня, макар че се мяркаха тук там дребни 
антилопи. Тук обаче е истинско царство на кормораните – птици, които 
нямат равни в риболова. Един млад чернокож екскурзовод, с две седмици 
стаж на тази длъжност, водеше беседата в автобуса. Имах чувството, че е 
наследник на някой от бившите политзатворници на острова – говореше 
пламенно, с много патос. После започна пешеходният тур, по време на 
който ни развеждаше възрастен чернокож, бивш политзатворник, един от 
многото, понесли неизброимите и нечовешки страдания, причинени от 
абсолютно антихуманния расистки режим. 

 
Килията на Нелсън Мандела 



 

 1045

Затворническото помещение, в което влязохме най-напред, побира 36 
човека. Креватите са на два етажа. Може да се види дневното меню на 
затворниците – супа, някакво мизерно „основно” и кафе – всичко това се 
измерва в грамове. Единичните килии са почти метър на два. В такава е 
лежал и Нелсън Мандела. 

 
Документални кадри от тежкото ежедневие в затвора на о. Робен 

 
Чернокожото население отрано се противопоставя на расовото разделение 
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Вече имах повод да коментирам апартейда, съпротивата срещу който 
е изпратила Нелсън Мандела и сподвижниците му на зловещия остров. 
Смисълът на този режим, станал официална държавна политика в ЮАР от 
1948 година, е да раздели по расов и икономически признак бялото 
малцинство от чернокожото мнозинство. Богатствата са у белите, мизерията 
остава за черните. Въвеждат се няколко основни закона, според които всяка 
етнически група трябва да населява определен район на страната. Още 
преди 1950 година се приема т. нар. Закон за причисляване към определена 
раса. Апаратейдът е узаконен в два варианта: „малък” и „голям”. При 
„малкия” расите стриктно се разделят в достъпа до училищата, болниците, 
транспорта, спортните съоръжения. „Големият” апартейд пък така разделя 
расите, че да няма никакви допирни точки между тях. Така в градовете 
възникват т. нар. тауншипс (гета), каквото е например Совето. На 
национално ниво се създават хоумлендс, чрез които се обособяват области 
само за отделни племенни групи и уж „независими” републики, каквато е 
била Попотсвана. 

Чернокожото население още отрано започва да се противопоставя на 
расовото разделение. През 1912 година е основан Африканският 
национален конгрес, а след 1961 година се поставя началото на масова 
борба за свобода и човешки права. През лятото на 1976 година в Совето се 
стига до споменатия вече бунт на чернокожите студенти, който взема над 
200 жертви сред тях. Нарушенията на човешките права в страната стават все 
по-големи и драстични. Белите са имали правото да държат в ареста 
чернокожи цяла година без да има издадено съдебно решение за това. Тази 
политика предизвиква и негативни реакции в целия свят. 

През 1989 година, след оттеглянето на президента Питър Бота от 
власт, негов приемник става Фредерик Вилем де Клерк, който пръв се 
опитва да води диалог с чернокожото африканско население. Още през 
1990 година е отменена забраната на АНК, Нелсън Мандела е освободен от 
затвора. Година по-късно се отменят основните закони на апартейда, 
включително и този, който е забранявал сексуалните контакти между черни 
и бели и смесените бракове между тях. През 1993 година е гласувана 
преходна конституция, която постановява края на апартейда. На първите 
демократични избори в ЮАР през 1994 година АНК печели убедителна 
победа и Мандела става първият чернокож президент на ЮАР. Пет години 
по-късно новите избори отново се печелят с голямо мнозинство от АНК, като 
за президент на страната е избран Табо Мбена. Следващите избори издигат 
на върха на властта Джейкъб Зума, а Мандела, до смъртта му е оставен да 
се радва на спокойни старини. Държавният глава в ЮАР е с мандат от 5 
години. Законодателната власт е представена от Националната асамблея с 
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400 депутати и Националния съвет на провинциите с 90 членове – по 10 от 
всяка, тъй като страната се дели на 9 административни провинции. 

 
Този човек, сега екскурзовод, е един от бившите политически затворници на 

остров Робен 

 
Млад чернокож екскурзовод води беседата в автобуса  

по време на обиколката на острова 
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Смяната на властта, захвърлила в небитието расисткия режим, за 
щастие става мирно и без кръвопролития. Под ръководството на 
архиепископ Дезмънд Туту е създаден специален комитет за помирение, 
вследствие на което ЮАР поема по новия си път чрез мирен преход. За 
съжаление, въпреки че цялата власт днес е в ръцете на чернокожите, 
белезите от апартейда са твърде отчетливи и трудно ще избледнеят във 
времето. И сега много семейства живеят разделени: мъжете работят в 
мините и в индустриалните предприятия, а жените и децата им остават в 
бившите хоумлендс на стотици километри от тях. Безработицата е най-
силно изразена в чернокожите гета, които продължават да съществуват и да 
възпроизвеждат мизерия и престъпност. 

И все пак, чернокожите са благодарни на бившия президент де Клерк 
за усилията, които е положил за отмяната на расовата дискриминация. И до 
днес на официални празници и при други поводи той е канен за гост на 
чернокожото правителство. 

Някъде около 14:00 отново се качихме на корабчето по обратния път 
към Кейптаун. Когато пристигнахме, на пристанището току-що беше 
започнал местният бирен фест, отвсякъде звучеше джаз в изпълнение на 
малки бендове или маримба – фолклорна музика, която се изпълнява от 
особен вид местен инструмент, нещо между ксилофон и ударни, но е много 
ритмична. Това ни повдигна настроението, но в същото време ни донесе и 
малко тъга, защото трябваше да се разделим с един изключително приятен, 
красив, зелен град като Кейптаун, където повече се чувствахме като в 
Европа, отколкото толкова на юг в Африка. 

Сбогувахме се с нашия любезен гид Валентин Пенев и в 20:55 
благополучно излетяхме за Лондон. Два – три дни след като се върнахме в 
България, получихме от Вальо писмо по електронната поща. Ето какво ни 
писа той: ”Мило семейство Бояджиеви, благодаря много за чудесното 
време, прекарано с вас. Никога не съм благодарил на група туристи 
писмено, но това за мен беше наистина необикновено преживяване. Беше 
истинско удоволствие да бъдем заедно и искрено съжалявам, че трябваше 
да се разделим в крайна сметка. Откровено казано, аз научих повече от вас, 
отколкото вие от мен. Благодаря, че ми върнахте доверието в България и 
българите. Вие успяхте до голяма степен да смекчите болката в наранената 
ми душа след толкова дълго отсъствие от родината. С жена ми решихме да 
поговорим с приятели и обсъдим възможността, която ни предоставяте да 
посетим България. След като намерим подходящо за всички време, ще се 
обърнем за съдействие към вас. Бог да ви благослови богато!” 

Без коментар! 
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МАРОКО – ПРИКАЗКА ОТ 1001 НОЩ 
(Януари 2008 година) 

Само 14 километра през пролива Гибралтар делят африканската 
държава Мароко от европейския континент. Два различни свята, две 
култури, преплитали през вековете своето минало и съдба. Мароко – 
тази истинска приказка от 1001 нощ, е неизменно свързано с историята 
на Стария свят. Ще разкажа за едно пътешествие из някои от 
мароканските градове, столици на могъщи владетели и династии. 
Дворци, храмове, руини от древни времена и удивителни архитектурни 
шедьоври се редуват с екзотична природа – пустиня, снежни планини, 
златисти плажове. Като прибавим класическите източни нрави и 
обичаи, ориенталските аромати от кафенетата и пъстрите пазари, 
произведенията на художествените занаяти и фолклора, великолепната 
кухня, а защо не и местното вино! Това е Мароко! 
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ОТМЪЩЕНИЕТО НА ФРАНЦУЗИТЕ 
За Мароко тръгнах с цял харем – пет дами, включително жена ми. 

Началото на това пътуване обаче се превърна в кошмар. По онова време 
софийското летище още нямаше необходимата категория и при първата 
мъгла настъпваше парализа на целия авиотрафик. Почти нямаше 
авиокомпания, която да не отмени полетите си по тази причина. Така стори 
и италианската Al Italia, с която трябваше да летим до Казабланка. Все пак 
ни посъветваха от офиса й да отидем на гишето им на летището и да видим 
какво ще се случи, може пък да ни излезе късмета. 

На летището цареше пълен хаос. Много авиокомпании бяха 
анулирали полетите си, беше пълно с изнервени пътници. Пред гишето на Al 
Italia се точеше дълга опашка, но чакането си струваше, защото накрая един 
симпатичен служител на италианците ни даде шанс с билети за Казабланка, 
но с Air France. Щяхме да летим в ранния след обяд, в 14:35, и имахме 
удобна връзка от Париж за Мароко, но с местната Royal air Morrocco. Ами 
супер, какво да искаме повече! Обикновено по обяд мъглата се вдигаше и 
можеше да се лети, сутрин и вечер обаче това беше невъзможно. 

Когато се наредихме пред гишето за чекиране, изведнъж се появи 
едно маце от френската авиокомпания, което дявол знае защо се заяде 
точно с нас. Буквално ни изпъди от чекина и ни накара да се строим след 
всички, за да минат първо пътниците с директно закупени билети от Air 
France. Тези от Al Italia ще се чекират след това. Боже Господи, та нали 
всички сме в един полет, за какво е тази дискриминация? Момичето не 
изглеждаше отчаян футболен запалянко, който още не може да ни прости, 
че бихме френския национален отбор насред Париж и се класирахме за 
знаменитото световно първенство в САЩ, където станахме четвърти в света. 
Много французи още помнят трагичната за тях дата 17 ноември 1993 година 
и името на екзекутора им Емил Костадинов. Тогава ни хрумна друга версия 
за злобното държане на французойката – може би няма кой да я обгрижва в 
нощните часове. А в интерес на истината не беше някакъв алигатор, а на вид 
съвсем симпатично девойче. Което сякаш ни... прокле, та се занизаха една 
след друга куп неприятности. 

Най-напред полетът на французите закъсня с цели два часа! Нещо 
повече, тази малка „кобра” влезе в самолета и къде мислите, че се насочи 
съзнателно и веднага? Естествено, че към нас, обръщайки се с „Вие, които 
окупирахте чекина... ”! И започна пак да ни проверява билетите, издадени 
за полета на италианците. Остана да ни пребърка за оръжие или наркотици! 
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Запазихме стратегическо спокойствие, въпреки че за девойката ми бяха на 
устата такива попържни, каквито и сърбин не е способен да изстреля! 

Както и да е, най-после тръгнахме, но какво от това – полетът от 
Париж за Казабланка вече го бяхме изпуснали. Или поне така изглеждаше 
според разписанието, но когато кацнахме във френската столица, се оказа, 
че полетът за Казабланка закъснява и имаме малък, но все пак шанс да 
хванем този самолет. Да, ама не! След сума ти време митарства из летището 
и уверения от офиса на авиокомпанията, че ще ни вземат в този последен за 
деня полет до Мароко, в крайна сметка качиха само една възрастна 
французойка, която се беше присъединила към нас. Отрязаха ни като стой 
та гледай! Без обяснения – вие ще пътувате утре! И край! 

 

 
Иначе уважаваната авиокомпания Ер Франс ни остави  

три дни без багажа ни в Мароко и дори не ни обезщети за това 
 
Багажът ни от София беше чекиран директно до Казабланка. 

Служителите от гишето на Air France на парижкото летище „Шарл де Гол”, 
почти всички с африкански произход, ни увериха, че утре ще си пътуваме с 
куфарите и това, че сега не можем да си ги вземем не е проблем. Така че да 
си ходим в хотела, където ще ни настанят, вместо да хабим повече нерви. 
Утре ще се видим пак. Дадоха ни бордните карти за полета на другия ден, 
някакви талончета за храна и документ за настаняване в хотела, който се 
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намира на 20 минути път от летището. Бих казал, че повече прилича на 
хостел, но за една нощ след толкова негативни емоции и това ни стига. 

На другия ден, когато на летището минахме паспортния контрол и 
рентгена и стигнахме до изхода за качване в самолета, изрично попитах 
служителката на Air France качен ли ни е багажът. „От София? О, разбира се, 
ще пътува с вас” беше отговорът. Не искам да се повтарям със станалата 
култова фраза на бай Петко Бочаров, доайенът на родната ни 
журналистика – „Да, ама не!”. Ама точно така излезе – когато кацнахме на 
летището в Казабланка, от багажа ни нямаше и следа! Явно беше останал в 
Париж. 

Почнаха едни дълги разправии със служителите на авиокомпанията. 
Разбра се, че куфарите ни ще дойдат най-рано... на следващия ден след 
обяд в град Фес и можем да си ги вземем от тамошното летище. За да ги 
закараме до хотела, авиокомпанията ни дава по 400 дирхама (това е 
местната мароканска валута) или грубо сметнато по 35 евро на багаж. 
Когато обаче отидохме на гишето, за да получим тези суми, ни отговориха, 
че днес е неделя и... няма пари. 

И така, след френските маймунджулъци, трябваше да се примирим с 
новата ситуация, която ни налага цели три дни да бъдем без багажа си, само 
с дрехите, с които сме били на път. Което за жените си е направо по-лошо от 
каквото и да било. Не ни оставаше друго, освен все пак да се отдадем на 
това, за което сме дошли – обиколката на Мароко. Днес по програма беше 
предвидена нощувка в Казабланка и сити тур на града, но време за това 
повече нямаше и решихме най-популярният град в Мароко да разгледаме 
чак в деня преди отпътуването ни за България. Затова поехме направо към 
Фес, като сме предвидили спирки в два от старите имперски градове на 
Мароко – Мекнес и Рабат. Вече минаваше 14:00 след обяд и трябваше да 
действаме в стегнато темпо, за да можем да видим повече неща, докато се 
стъмни. Наш екскурзовод ще бъде мароканецът Ал Моктар. Идва от Агадир, 
най-известният марокански морски курорт. Знае няколко езика: английски, 
немски, италиански, естествено френски, но ще ни обслужва на руски – 
езикът, който е научил... сам. 
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„МАРОКАНСКИЯТ ВЕРСАЙ” 
Мароко се намира в северозападната част на Африка. Тази област, в 

която се включват и страни като Алжир, Тунис, Либия и Мавритания, е 
позната под наименованието Магреб. Кралство Мароко наброява над 137 
милиона жители. Формата на държавно управление е конституционна 
монархия. От 1999 година, когато старият крал Хасан ІІ умира, на престола 
се качва 44-годишният му наследникът Мохамед VІ. Той е главнокомандващ 
мароканската армия, но в същото време ръководи и две от най-важните 
министерства – на вътрешните и външните работи. След атентат срещу 
стария крал, Мохамед VІ се заема с ръководството на двете ключови 
ведомства, които вероятно са играли и съществена роля при опита да се 
свали държавната власт. Законодателната инициатива принадлежи на 
двукамарния парламент, който избира министър-председателя. Но както в 
повечето държави преди Арабската пролет, така и тук кралят е силната 
фигура на властта и портретът му стои навсякъде. Той назначава и 
правителството на страната. Интересно е да се отбележи, че в Мароко са 
управлявали 7 кралски династии – 4 берберски и 3 арабски. 

 
Крепостната стена в мароканската столица Рабат 
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Мароко е страна на контрасти. Атласките планини с близо 700-
километрова „гърбица” разделя страната на две: северна плодорородна 
територия, където е съсредоточена основната част от населението, и южна, 
където започва пустинята Сахара. Мароко има дълга плажна ивица – край 
Атлантически океан, където е курортът Агадир, тя е над 2000 километра, 
край Средиземно море е 240 км. В Мароко има три големи планини: Риф, 
Среден и Висок Атлас, 10 върха с над 3000 м надморска височина. В тези 
планини от три до шест месеца се задържа сняг. В същото време 30% от 
страната е пустиня. Зимата е сравнително мека – от 7 до 18 градуса, лятото – 
горещо, до 45 градуса, но въздухът е сух и не създава проблеми за хората, 
страдащи от астма. 

 
Дворецът на Хасан Втори в Рабат 

 
Кулата на Хасан Втори в Рабат 
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Около 70% от населението на страната се занимава със селско 
стопанство. В Мароко се отглеждат много плодове и зеленчуци, 
включително цитруси, фурми, маслини. От лозовите насаждения се 
произвежда вино. Второ място заема риболовът. Агадир, например, е най-
големият в света износител на сардина. Преди милиони години Мароко е 
лежал на дъното на море. Затова страната е и един от най-големите 
износители на фосфати. Голяма част от територията й е покрита с кедрови 
гори и марокански дъб, от който се произвежда корк. По износ на корк 
мароканците са първи в света. 

 

    
В обектива: с войник от дворцовата охрана и с типичен местен водоносец 

 
99% от жителите на страната изповядват исляма, наложен още през 

VІІ век с установяването на арабите по тези земи. В Мароко живеят и около 
60 000 християни, главно от Европа, има и много евреи. Всъщност в тази 
страна се намира най-голямата еврейска общност на африканския 
континент, установила се тук още преди две хилядолетия. По тази причина 
евреите също като французите съставляват основния поток от чуждестранни 
туристи, посещаващи страната. Най-старото население на Мароко са 
берберите, които съставляват близо 40% от населението на страната и 
живеят главно в планинските райони и пустинната част. Много от тях са с 
бели лица и светли очи, което се смята за наследство от завоевателите, 
покорявали в далечното минало тези земи. Има и много чернокожи, които 



 

 1056

наследяват предците им, преселени от вътрешността на Африканския 
континент като роби. 

Ако Казабланка е най-големият град в Мароко с население около 5 
милиона души, Рабат е столицата на страната, втора по големина с около 1, 
5-2 милиона жители. Това е първият град, в който спираме по планирания 
маршрут из Мароко. Времето ни притиска и експедитивно разглеждаме 
най-важното, с което туристите се запознават. Градът е разположен на брега 
на Атлантическия океан при устието на река Бегрег. Основан е през ХІІ век 
по времето на завоевателя Якуб ал Мансур от династията на Алмухадите. 
Старият укрепен квартал, приют на върлувалите през миналите столетия 
андалуски пирати, привлича туристите с белите си къщи и боядисани в 
синьо врати и прозорци, с портата Удая, издигната през 1195 година, 
образец на старото мавританско изкуство. Тук се намира и Кралският 
дворец от ХVІІ век, в който е разположен и Музеят на мароканското 
изкуство. Новата част, построена след превръщането на страната във 
френски протекторат през 1912 година, е истинска зелена територия със 
своите паркове и озеленени улици. Тук са дислоцирани основните 
държавни институции и чуждестранните дипломатически мисии. Рабат е 
столица на Мароко от 1956 година по изричната инициатива на тогавашния 
марокански крал Мохамед V. Това е и годината, в която страната извоюва 
своята независимост. 

Мохамед V има особено важна роля в историята на Мароко, преди 
всичко с това, че той е водачът, който постига за страната си суверенитета й 
от Франция през миналия век. Неговият мавзолей е една от важните 
туристически забележителности на Рабат. Изграден е от бял мрамор, с 
изискана архитектура, вътре има три саркофага – на краля, баща му и брат 
му. Пред мавзолея се простира обширен площад с десетки колони, сякаш 
останки от стар римски град. Всъщност това са руини от подпорите на 
голяма джамия, рухнала след земетресение. Зад колоните се издига 40-
метровото правоъгълно минаре (а е било двойно по-високо!), наречено 
Кулата на Хасан ІІ – един от националните символи на Мароко. Площадът е 
ограден от високи стени, пред входа на стража стоят облечени в мундири 
конници, а наоколо шетат всякакви образи. Един от тях се оказа продавач на 
вода, който се беше накичил с бронзови съдове като коледна елха. 

Напускаме столицата и се отправяме към един от известните в 
миналото имперски градове – Мекнес. Край пътя, сред горички от 
евкалиптови дървета и поляни са насядали на пикник местни хора. Почти 
всички изглеждат млади. Като цяло такова е и населението на страната – 
60% от жителите й са на възраст между 15 и 28 години! Неделя е, по това 
време в мюсюлманския свят е обичайно да се работи, а тук хората си 
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почиват. В Мароко за разлика от повечето ислямски страни официално се 
почива в събота и неделя, а не по обичая в петък, тогава не работят 
държавните учреждения. Петъчният ден обаче не е работен за много от 
правоверните мюсюлмани, които така са свикнали от дълги времена. 

 
Пред Вратата на четвъртъка в град Мекнес 

 
Прочутата порта Баб ел Мансур 
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Към 17:00 вече сме в Мекнес. Този град съществува от ХІ век, бил 
столица на Мароко по време на султан Мулай Исмаил (ХVІІ век), тъкмо той 
му дава имперски статут и основава една от кралските династии в Мароко. 
Наричат Мекнес „Мароканския Версай”, бил е заобиколен от 25 метра 
тройни стени. А самият марокански владетел Мулай Исмаил бил сравняван 
с... Людвик ХІV! Изглежда е бил и... супермен, защото е притежавал над... 
350 жени! 

Най-напред спираме пред Вратата на четвъртъка, където обикновено 
се е провеждал пазар. Голямото творение на мароканската архитектура 
обаче си остава Вратата на победителите, известна под името Баб Мансур. 
Завършена е през ХVІІІ век и се смята за една от най-красивите и най-пищни 
порти не само в Мекнес, но и в целия арабски свят. За повече в Мекнес не 
можеше да мислим, защото мракът се спусна, а на всичко отгоре започна да 
ни действа силно изнервящо миризмата на скара.  

 
Тажин – националното ястие в Мароко 
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Артистично сервиране на чай в Мекнес 

 
През този почивен ден край Баб Мансур се тълпяха много хора, 

няколко скари въртяха ароматни кебапи, а ние не бяхме хапвали и залък 
след кацането ни в Казабланка. Тогава се намеси Моктар и малко след 
Мекнес ни заведе в някакъв ресторант, където често се провеждали сватби. 
Управителят – слабичък и пъргав мароканец с тънки мустачки, ни почерпи с 
кокосови сладки, но истинското удоволствие дойде по време на обядо-
вечерята, в която опитахме покрай многото мезета (варен боб, кьопоолу, 
моркови, домати, маслини и тиквички) и основния специалитет в Мароко – 
т. нар. тажин. Това е кръгъл глинен съд с конусовиден капак, в който 
каквото и да сложиш, става много вкусно. В случая – телешко месо с 
карфиол и задушени картофи. Много често обаче в тажина като канапе се 
слага кус кус. По традиция накрая се сервира чай, а докато хапвахме от 
месцето, опитахме и мароканско вино. 

Някъде към 20:00 стигнахме във Фес. На хотела му бяха малко множко 
четирите звезди, но при умората от напрегнатия ден и негативните емоции 
пуснахме пердето. Много странно е обаче усещането да навлечеш 
използваното два дни бельо върху измитото под душа тяло. Добре, че поне 
си купихме по една четка и паста за зъби, та да не изглеждаме съвсем 
неглиже... 
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ФЕС – ЕДНА АНТИКА ОТ СРЕДНОВЕКОВИЕТО 
Фес е най-старият имперски град в Мароко, основан през VІІІ век от 

първата арабска династия на Идрисидите, религиозен и културен център от 
епохата на Средните векове, обект на ЮНЕСКО. Старата част на града, която 
задължително влиза в туристическите програми, е символът на съвършено 
друг свят, какъвто е бил векове наред и не се е променил до ден днешен. 
Тук времето просто е спряло. 

 
Императорската порта във Фес 

 
Еврейският квартал във Фес 
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Една прелюдия преди да влезем в Медината – на арабски така звучи 
старият град, е посещението ни на Еврейския квартал, появил се през ХV век 
след превземането на Гранада от арабите. Влиянието на Андалусия тук е 
много силно – в архитектурата на къщите с еркери и живописни балкончета 
и прозорци от дърво и ковано желязо, в комбинацията на бяло и синьо – 
традиционните цветове за тази област в Испания. 

 
Традиционното мъжко местно облекло джекаба 

 
На сергиите в Еврейския квартал се продават изключително вкусни фурми 
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Колоритът на квартала се допълва и от многобройните дюкянчета и 
сергии, отрупани с подправки, фурми (големи и черни на цвят), орехи (с 
продълговата форма, като обвивка на фъстък) и пр. Още тогава, когато 
нямаше търговец, който да не ни поднесе да опитаме от фурмите, си 
казахме, че на връщане за България непременно ще си вземем от тях да 
занесем на близките.  

 
Пред входа на Медината 

 
В Медината има улици, в които се минава само с магарешки транспорт 
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От дюкяните най-много са златарските, но Моктар казва, че тук 
среброто повече се цени. Един от най-популярните сребърни сувенири бил 
ръката на Фатима (дъщерята на пророка Мохамед). Действала против 
уроки. Тук за пръв път срещаме и мъже в традиционно мароканско облекло 
джекаба: дълга до петите кафеникава вълнена роба с качулка, подобна на 
расото на католически монах, а на краката – островърхи чехли в пъстри 
цветове. 

 

 
Сергия в Медината представя обувната „индустрия” на Мароко 

 
Медината е сърцето на Фес – безкраен лабиринт от тесни улички, 

сред които непрестанно щъкат хора, животни и товари. На всяка крачка 
някой подвиква зад гърба ти ”Балек, балек!” или „Атансион, атансион” – в 
смисъл внимание, дръпни се! 
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На щанда за месо в Медината се предлага и камилско 

 
Зарзаватчии, кожари, търговци на обувки и платове, майстори на 

какви ли не изделия, музиканти с огромни тъпани, продавачи на сергии за 
риба и месо, включително и... камилско, окачено на куки, още кърваво и 
полазено от десетки мухи, са изпъстрили уличките на Медината, в която 
дори придвижването с магаре или муле се регулира с допълнителен 
„пътен”знак и означава, че жителите на съответната улица са дали 
съгласието си това да бъде „транспортна артерия” за товарни животни. Едни 
от местните бързат с товари на гърба си, други тикат колички, натоварени 
„до козирката” със стока, трети пък, и това са предимно старите мароканци, 
просто клечат с типично ориенталско безхаберие край дюкяните, 
припичайки се на слънце. Като тях има и много по-млади, които въобще не 
си дават зор, а повечето араби са си такива. Има една мароканска 
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поговорка, от която навярно се ръководят, а тя гласи: ”Който бърза, не 
живее дълго!”. За чужденеца всичко това е много любопитно, стига да не се 
разнася навсякъде тази постоянна и трудно поносима воня, да не те 
преследва мръсотията и пословичната липса на всякаква хигиена, да не ти 
досаждат многобройните просяци и да не те потиска страшната мизерия, в 
която много хора тук живеят или работят за дребни монети, колкото да не 
умрат от глад. И колко лесно се манипулират! 

 

    
Медресата Атарин 

 
Някъде в центъра на Медината се издига висока кула – тук се намира 

Медресата Атарин, някога висше училище за изучаване на Корана, открито 
още през ХІV век. Влизаме в двора, отстрани, под П-образна форма са 
разположени бившите килии на студентите и молитвената част, която е 
действащ молитвен дом и сега. Сградата е облицована с мозайки и 
дърворезби, основно е изпозван кедър, а цялостното оформление е в 
типичния испано-мавритански стил. Тук младежите са изучавали теология, 
ислямско право, астрономия, философия, алгебра и са получавали добро за 
времето си образование. В Медината се намира и един от най-старите 
университети в света – университета Кайруан. Смята се, че е по-стар с около 
3-4 века от университета в Болоня. Днес е обикновена джамия – в новата 
част на Фес вече има модерни ислямски висши училища. 
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Съвременната образователна система в Мароко е изградена на базата 
на френската. До идването на французите и формирането на протектората, 
продължил да съществува 44 години, джамията е била и молитвен дом, и 
училище. Имамът – и духовник, и учител. Обучението в съвременните 
държавни училища в Мароко е безплатно, но има и доста частни заведения, 
в които се плаща. Държавата обаче е направила жест – освободила е 
частните училища от някои данъци, като за сметка на това те инвестират в 
сградния фонд, в техническото оборудване и пр. Обучението на децата 
започва от 6-годишна възраст и трае 14 години. 16 пък са висшите училища, 
като най-престижните се намират в Казабланка. Там е и Кралската военна 
академия, която е завършил и покойният либийски диктатор Муамар 
Кадафи. Все повече млади хора в Мароко разбират, че без образование 
трудно може да се живее в съвременния свят. Въпреки това неграмотността 
сред населението на страната все още си остава голяма, най-вече сред 
жените. Там процентът е около 60, а в южните пустинни части неграмотни 
са 90% от тях. 

 

 
Пред университета Кайруан 

 
Моктар ни предлага да видим какво умеят местните майстори на 

художествени занаяти. Влизаме в едно ателие за изделия от кована мед – 
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семеен бизнес. По шаблони наети занаятчии правят всякакви предмети и 
сувенири. Попадаме на един от тях, с 20-годишен опит, който е от малкото, 
работещи не по шаблон, а на принципа „каквото ми дойде в главата”. 

 

 
 

 
Под сръчните ръце на този майстор излизат красиви изделия от кована мед 
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Под сръчните ръце на този човек (казва, че на ден с дървен чук и 
желязно длето нанася не по-малко от 300-400 удара!) излиза разкошен 
инкрустиран меден поднос. Казва, че за разлика от предлаганите по 
улиците на Медината изделия от бакър, неговото производство е с отлично 
качество и гаранция за това е, че не променя цвета си с течение на времето. 
Лесно се почиства със сапун и вода. Взехме този поднос като сувенир за 
дома ни и наистина трябва да призная, че след толкова години не се е 
променил въобще, сякаш току що е изработен! 

  
Много търсени в Медината са и ръчно рисуваните керамични изделия 

Между другото в Медината продължават да правят големи бакърени 
съдове от рода на котлите, а в един от някогашните керван сараи – 
странноприемници, в които са нощували пътуващите из целия Изток 
търговци с камилите си, ни показаха огромен кантар, на който може сигурно 
да се претеглят най-малко двама стокилограмови мъжаги като мен. 

Попадаме в малка фабрика за керамични изделия. Тук условията за 
работа са тежки – прах, дим. Наблюдаваме как се формоват ръчно грънците, 
как после се шарят майсторски, но без шаблони. Пещта, в която се изпичат, 
развива температура до 1000 градуса, като основно се загрява с гориво от... 
маслинови костилки. И оттук тръгва подарък за вкъщи, много красив. 
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Боядисване на кожи. Хората работят при нечовешки условия: при страшна 

воня са принудени да газят в ледена вода 
Ако в грънчарницата работната среда е меко казано неблагоприятна, 

какво да кажа за кожарската работилница, която бълва за пазарите кожени 
чанти, възглавници, кесии, аксесоари и какво ли не. Качеството е добро, но 
на такава ужасна воня не бях попадал през живота си. Неслучайно, когато 
влязохме в работилницата, домакините ни раздадоха... мента да сложим в 
носа си! Да видим как се боядисват и сушат кожите, преди да започне 
обработката им за производството на кожените изделия. От една площадка, 
така нависоко, можехме да видим как долу кожите се киснат в малки 
басейни с различни по цветове бои. Картината е потресаваща – в тези 
басейни, които отдалеч наподобяват познатата от детството ми кутийка с 
цветни водни боички, млади мъже газат боси, с навити крачоли, във вода 
сигурно с температура близо до нулата, при невероятна смрад, часове 
наред! Това са много бедни хора, които за да стигнат дотук, явно съвсем са 
изпаднали в живота. 

Обядвахме в ресторант, където алкохол не се сервира – така е 
навсякъде в Медината. За сметка на това пък ни поднесоха чудесен хляб. 
Във Фес все още е жива традицията да се меси хляб вкъщи и да се носи на 
фурната. Тук се прави и още един тестен специалитет – пастрия, който 
представлява тънка палачинка, в която се увива печено месо или зеленчук. 

Напускаме Медината и логично се насочваме към летището, където, 
таим сериозна надежда, французите най-после ще са ни изпратили багажа. 
Ура! Куфарите са тук и край на мъките! Вечерта, пременени с чисти дрехи, 
ознаменуваме събитието с мароканско вино, а за мене – водка, да е по-
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силно усещането на задоволство от благоприятния завършек на сагата с 
багажа. А утре ни чака път – 480 километра, до „Перлата на Юга” – 
Маракеш. 

 
В Медината не липсва и музикално оформление 

 
На този кантар могат да стъпят двама стокилограмови мъже 



 

 1071

МАРАКЕШ – ТЕАТЪР НА ОТКРИТО 
Сигурен знак, че наближаваме Маракеш, е гората от финикови палми. 

На фона на огнения африкански залез пейзажът просто плаче за четката на 
художник. А палмите са някъде около 150 000 и съставляват огромния, 
разгърнат на 1300 хектара оазис, край който се намира градът. 

Маракеш е последният голям урбанистичен център в югозападната 
част на Мароко, разположен в предмостието на пустинята Сахара. Наброява 
1, 5 милиона жители, но сигурно са повече заради постоянно приждащите 
имигранти. Тук живеят бербери и заселили се по-късно европейци – главно 
французи и испанци, които населяват новата част на града – Ville Nouveaux. 
Марашкеш е четвъртият по големина град в Мароко след Казабланка – 
романтичната „бяла къща”, столицата Рабат и средновековния Фес. 

 

 
Маракеш е стар имперски град 

 
Маракеш е стар имперски град. Основан е през 1062 година от 

династията на Алморавидите. Наричат го Перлата на юга или Розовият град 
заради „пинковия” цвят на сградите – традиция, която продължава и в 
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новата част. Тя е огледало на модерното развитие на мароканската 
държава. Луксът е отличителна черта и тя отчетливо се вижда в построените 
през последните години бизнес сгради, банки, жилища, заведения, хотели, 
където съвременната архитектура с подчертано френско влияние 
въплъщава във форми и детайли и духа на местната строителна традиция. 
Тук непрекъснато се строи, а напливът на желаещи да се заселят и потърсят 
препитание не секва. 

 
Джамията Кутубиа 

 
Дворецът Бахиа 
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Голямо значение за това има и местоположението на Маракеш. 
Градът се намира само на 170 км от Атлантическото крайбрежие, на 300 км 
от пустинята. Не са далеч и масивите на Атласките планини, където 
мароканците имат удоволствието и да покарат... ски.  

 

  
Интериорът на двореца Бахиа представя прекрасни образци на ислямското 

изобразително изкуство 
 
На път за Маракеш минахме през зимния курорт Ифран, на 1600 м над 

морското равнище. Наричат го „Мароканската Швейцария” и тук пейзажът 
няма нищо общо с традиционната представа за африканска страна. 
Въздухът е кристално чист, наоколо – гори, малко по-нататък – прилична 
писта за ски, хотелите – алпийски тип и сравнително нови. Зимният сезон в 
Ифран е около 3 месеца, като у нас. Идват на подготовка и доста спортни 
отбори. Пред един от хотелите се издига и статуя на прочутия атласки лъв, 
който отдавна е изчезнал от тези места 

Туристите, които идват от Европа в Маракеш, логично не се удивляват 
чак толкова от новата част на града. Другаде е тръпката и тя се крие в стария 
град, в Медината. Такава вече бяхме виждали във Фес и стъпвахме на почти 
позната територия. Прекрачвайки портата Баб Агнау, попадаш на място, 
където на площ от 600 хектара е събран целият колорит на Ориента. 
СЕРГИИТЕ – отрупани с какво ли не: пресни и сушени плодове и ядки, 
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подправки, сладкиши, грънци, платове, килими, кожени торби и чанти, 
фенери, наргилета, всякакви домашни потреби, евтина бижутерия, обувки с 
типичната за мароканската традиция форма на цървул, ковашки изделия и 
пр. УЛИЦИТЕ – криви, тесни, буквално сокаци, където може да мине само 
човек или магаре, е – и малка каруца, но за автомобили движението не е 
възможно. СГРАДИТЕ – стари, олющени, опушени, често на длан разстояние 
една от друга, някои с размери колкото на трафопост. УХАНИЯТА – миризми, 
които не всяко обоняние понася, но и такива – на печено месо и топъл хляб, 
които пък пораждат оживление и радост в очите. ХОРАТА – всякакви: от 
хитри търговци до сръчни занаятчии, от ловки мошеници до агресивни 
просяци, от гласовити продавачи до мълчаливо дърпащи поредната цигара 
кибици... 

Сред целия този ориенталски букет се открояват и някои от важните 
забележителности, които формират културно-историческото наследство на 
града през миналите столетия. Джамията Кутубия е най-големия 
мюсюлмански храм в Маракеш. Построена е през ХІІ век по поръчка на Якуб 
ал Мансур, управлявал имперския град 15 години. Минарето й е 
четириъгълно, високо 69 метра, широко над 12 м и по-късно става прототип 
на кулата Хасан в Рабат, на севилската Хиралда и на втората по големина 
джамия в света след тази в Мека – Хасан ІІ в Казабланка. В нея не е 
позволено да влизат немюсюлмани. Формата на минарето е важен 
отличителен белег на исляма в Мароко – тук изповядват т. нар. западен 
ислям, който е по-либерален, има известни различия с традиционната 
мюсюлманска религия и затова минарето не е кръгло, а четириъгълно. 

Джамията е заобиколена от портокалови дръвчета, чиито плодове 
обаче не се ядат. От тях се приготвят масла и екстракти за лечение на някои 
заболявания, включително псориазис. Край тази портокалова „градина”, с 
цял шпалир от файтони, се издига дворецът Бахия. Построен е в края на ХІХ 
век по времето на великия везир Бахмат, който по това време е изпълнявал 
ролята на регент – султанът Мулай Абдул Азис все още бил непълнолетен. 
След смъртта на везира, при установяването на френското господство на 
мароканска земя, дворецът става резиденция на френския губернатор. 
Строен е цели 14 години, разполагал е със 150 стаи, но днес на туристите се 
показва само малка част от тях. Архитектурата е в характерния мавритански 
стил, постигнато е прекрасно съчетание на дърворезба, керамика и 
класическа ислямска орнаментика. 

Дворецът е имал разкошна градина, наричана риад, в която везирът, а 
после губернаторът, са посрещали своите гости. Такива градини имат и 
много от богаташките къщи в старата част на града, които днес са 
превърнати в бутикови хотели или резиденции за богати туристи. Като стана 
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дума за хотели, край палмовия оазис се намира най-шикарният от тях, 5-
звездният „Ла Мамуния”, флагманът на хотелите в цяла Северна Африка. 
Построен е през 1923 година върху останките от султански дворец, изцяло 
реновиран преди около 28 години. Популярността му се дължи и на 
знаменитостите, отсядали тук: американските президенти Ричард Никсън и 
Джими Картър, британският премиер Уинстън Чърчил и други. 

 
Занаятчия в Медината 

 
Част от пазара в Медината 



 

 1076

В историческата част на Маракеш е и Кралският дворец. За съжаление 
туристи тук не се допускат, защото днес дворецът е действаща резиденция 
на мароканския крал. Не са разрешени дори снимки и на дворцовата 
стража. 

В туристическите програми често включват Гробницата на Саадините. 
Това е поредната мароканска династия от ХVІ век. На това място са 
погребвали принцовете на династията и съобразявайки се с традицията на 
предците си султан Ахмад ал Мансур построява този мавзолей през 1591 
година. Седемдесет и шест години по-късно около гробницата били 
издигнати стени. Мавзолеят бил открит чак през 1917 година. До 
гробницата султанът е стигал през главната градска порта – Баб Агнау, 
където обикновено излагали за назидание главите на екзекутираните 
престъпници. 

 

  
В манифактурата за ръчно тъкани килими дали ще купуваш или не зависи от 

позицията на палеца – също като при гладиаторските борби 
 
В Медината гостувахме в малка манифактура за килими. Градът е 

известен с този бранш, в който са заети преди всичко жени. Собственикът, 
който говореше и малко английски, ни показа прекрасни модели на 
местното килимарство. Това са ръчно изтъкани килими, майсторска 
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изработка на жени от над 40 берберски племена, населяващи пустинната 
част на страната. За да улесни задължителния пазарлък, собственикът 
нареди на момчетата от магазина си да донесат по-голямо количество 
килими: големи, малки, повече или по-малко шарени. И предложи, за да 
отсяваме кое е интересно за покупка и кое не, да използваме древната 
римска практика, позната от... гладиаторските борби. С палеца нагоре (на 
арабски халле) – килимът остава. С палеца надолу (на арабски ижма) – 
приберете килима. 

 
Знаменитият площад Джамаа ел Фна – театър на открито,  

обект на ЮНЕСКО 

 
Змиеукротителите – част от артистичния персонаж на площада 
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Докато отпивахме от ментовия чай, една дама от групата ни се нае да 
вдига и сваля палец. Но в крайна сметка покупка не стана – нещо не се 
разбраха за цената. Но пък се забавлявахме, оценявайки по достойнство 
труда на тези бедни жени. 

 
Шоуто „Фантазия”. Изпълнение на музиканти... 

 
... и певици от различни берберски селища 
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Големият символ на Маракеш обаче си остава уникалният площад 
Джамаа Ел Фна, обявен от ЮНЕСКО за паметник на световното 
нематериално наследство. Някога на това място са извършвали екзекуции и 
затова се е наричало Площадът на мъртвите. Сега тук освен традиционната 
търговия с плодове, подправки, билки и всякакви лакомства, надвечер 
площадът се превръща в сцена на уличния артистичен свят. Джамаа Ел Фна 
оживява с изпълненията на змиеукротители, разказвачи на истории и 
приказки, фокусници, музиканти, танцьори, гълтачи на огън и носачи на 
вода, гадатели, жонгльори, дресьори на маймуни, въжеиграчи и всякакви 
други екземпляри в този истински театър на открито. Ако искате да усетите 
духа на 1001 нощ, елате на Джамаа Ел Фна! 

Най-популярното вечерно забавление за туристите е спектакълът 
„Фантазия”. Всъщност това е типична за региона фолклорна програма, 
съчетана с традиционната за берберите конна езда. Място на действието е 
бутафорен дворец с хиподрум, разположен на 18 км от града. Представят се 
танцови, певчески и музикални състави от различни берберски селища. За 
вечеря се предлага обичайния марокански специалитет – тажин с кус кус и 
пилешко. За оплакване на очите не липсва и кючекчийка. Обикновено това 
са чужденки, защото ми е трудно да приема, че певиците, които се 
представиха, биха показали такава гъвкавост на тялото. Обичайно е да са 
по-тромави заради големите обеми под кръста, но бъдещият младоженец 
точно това цени. Казват, че за да се налеят на това деликатно място, момите 
ги захранват с камилско мляко. Явно рецептата върви... 

 
В този бутафорен дворец се провежда шоуто „Фантазия” 
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УАРЗАЗАТ – ДОЛИНАТА НА ГЛИНЕНИТЕ ЗАМЪЦИ 
В туристическите пътеводители за Мароко обичайно се отделя 

основно внимание на старите имперски столици: Рабат, Мекнес, Фес, 
Маракеш, както и на космополита Казабланка. Но чарът на Мароко се крие 
и по на юг, където в ландшафта се намесва пустинята. През този ден сме на 
сафари из тази част на страната. Нека да я наречем Долината на глинените 
замъци. 

 
Берберско селище – много бедно, но тв чинии има почти на всяка къща 

 
На пътя се продават всякакви сувенири и амулети 
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От Маракеш до Уарзазат са около 210 – 220 километра. Ще 
прекосяваме с джипове най-високата верига на Атласките планини – Висок 
Атлас, където са разположени и селища на берберите. Пътят се вие като 
серпантина сред планински хребети, обрасли с хвойна и иглолистни гори, 
но с изкачването по-нагоре растителността оредява, за да отстъпи място на 
голите хълмове. Те приличат по-скоро на вулканични възвишения – имат 
точно такъв графитен цвят, и контрастират силно с бялата снежна пелена на 
планинските върхове. Присъствието на сняг е обичайно в пейзажа на 
Мароко през първите месеци на годината, а това пътуване се случва през 
януари. 

 
В търговията възрастта не е порок 

 
Тишка – най-високата точка по пътя за Уарзазат 
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Долу, в ниското, тече малка рекичка. Нашият водач – Моктар, казва, 
че сега е кротка, но когато започнат да се топят снеговете, става истинско 
бедствие за местните хора. Появяват се и първите берберски селища, 
накацали по голите склонове. Къщите изглеждат страшно мизерни, но почти 
над всяка се кипри чинията на сателитна телевизия. Берберите по тия места 
отскоро се радват на електричество. Живеят първобитно, жените раждат по 
8-10 деца, пък което остане. Покрай реката са пръснати нивички, засадени с 
картофи, моркови, цвекло. Използва се всяка педя плодородна земя. 

 
Един от глинените замъци 

 
„Трансферът” през реката – доходен бизнес за местните бербери 
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Горе, на пътя, стоят на лов за клиенти неколцина търговци – на 
сергиите им са натрупани керамични съдове, сувенири от минерали, 
каквито тук има в изобилие, амулети. В тази част на страната и до днес са 
живи представите за лоши очи и черни магии, затова предлагането на 
подобни средства против уроки и пр. е силно разпространено. 

 
В селището на берберите 

 
Мъжете лениво подръпват цигара на сянка 
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Жените бързат да се шмугнат в дома си 

 
Децата ни следят с любопитство 

Най-високата точка по маршрута ни до Уарзазат е Тишка, нещо като 
местността Предела край Банско. На една порутена постройка е поставена 
каменна плоча, на която е обозначено името на възвишението и 
надморската му височина – 2260 метра. Тук спират да се снимат всички 
туристи. А Тишка означава отглеждане на добитък, животновъдство. В 
Мароко овцете са най-многобройният представител на домашната фауна. 
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От Тишка се спускаме надолу и скоро се показват контурите на 
първите глинени замъци. Наричат ги казби, някога са служели за убежище 
на берберите от набезите на разбойници. Днес повечето от тях са запуснати, 
но има и казби, превърнати в екзотични хотели с всякакви удобства. Във 
всички случаи силно впечатляват чуждестранните туристи. 

 
Една от киностудиите в „Мароканския Холивуд” 

 
Казбата Таурирт в Уарзазат 
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Спряхме на пътя недалеч от няколко такива казби, край които 
бербери бяха опънали цял лагер с палатки. За да стигнеш до глинените 
замъци обаче, трябва да прекосиш реката, а точно тук тя се разлива на 8-10 
метра широчина. Имаше туристи, които се суетяха край нея, очевидно с 
намерение да преминат отсреща. Едни бяха нагазили с навити крачоли в 
студената вода, други обаче се възползваха от услугата, която им 
предлагаха местните. Тези хитри и нека призная – предприемчиви бербери, 
въртяха истински бизнес: за да минеш оттатък реката, се качваш на магаре 
или товарно муле, като „трансферът” в едната посока върви по 2 евро на 
калпак. Хайде после още 2 евро по обратния път. И така – цял ден! 

Малко по-късно влизаме в едно от глинените берберски поселения. 
Декорът е изцяло доминиран от червено-кафявия цвят. Битието тук е много 
консервативно, жилищата са като малки глинени укрепления с метални 
врати и миниатюрни прозорчета с декоративни решетки. Мазилката и 
оформлението им разкриват състоянието на собствениците. При едни 
въпросната мазилка е груба, при други – фина, с боядисани в бяло ъгли и 
первази, самата къща изглежда стилизирана. Хора се виждат наоколо 
рядко: ако е жена, бърза да се шмугне зад металната порта, ако са мъже – 
мачкат с пръсти навитата цигара и димят лениво, ако е дете – ще ни следи с 
любопитство. 

На около 7 км от Уарзазат попадаме пред крепостните стени на едно 
от двете... филмови студия в региона. Няма измама – точно като крепост 
изглежда оградата, зад която се трудят кинаджиите. Тъкмо те са превърнали 
тоя пущинак в „Мароканския Холивуд”. Тук са снимани редица касови 
филми като „Лорънс Арабски” с Антъни Куин, „Шехерезада”, „Гладиаторът” 
с Ръсел Кроу, „Кралят на скорпионите” с Дуейн Джонсън – Скалата, и много 
други. Покрай филмите и автомобилните ралита се е развил туризмът и 
днес Уарзазат е малко, но проспериращо градче. Строи се много: хотели, 
жилища, обществени сгради. Но архитектурата им задължително трябва да 
отговаря на традиционния стил. 

В центъра на Уарзазат имаме шанса да влезем и разгледаме един от 
най-големите и представителни глинени замъци – казбата Таурирт. Бил е 
собственост на местен владетел, с голямо влияние сред берберските 
племена. Постройката е 4-етажна, като най-отгоре се намирал хамбарът. 
Както останалите, така и този замък е строен от червено-кафява глина, 
примесена със слама и дребни речни камъни. Материалът много напомня 
кирпича, с който са градени старите ни селски къщи в България. В 
помещенията няма никакви мебели. Стените-доста дебели, за да пазят от 
студ през зимата и от жега през лятото, са изпъстрени с типичните за 
ислямската художествена школа геометрични фигури и орнаменти.  
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Казбата Таурирт отвън... 

 
... и отвътре 
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Повечето помещения са доста ниски, таваните им се подпират от 
дебели евкалиптови греди, покрити с преплетени бамбукови пръчки. 
Разпределението на стаите е традиционно, но има и места със „специално 
предназначение”. Например стая за фаворитката на местния владетел, 
„сейф” – малка ниша за съхранение на скъпоценности, тайник за 
„икономическо разузнаване” – друга ниша за подслушване на деловите 
разговори. Интересен е и „арабският асансьор” – наподобява формата на 
кладенец, на дъното е кухнята, откъдето с въже се изнасяла храната към 
горните етажи. Дворът пък служел за големи празненства, събирал много 
хора, има и дори оръдие. Между етажите на казбата води вита стълба, но с 
много разклонения. Чудя се как Моктар се оправя в тоя лабиринт, но нали 
20 години все това прави като гид на туристически групи. 

Обядваме в ресторанта на много приятен хотел. Казва се „Градините 
на Уарзазат”. Отвътре е удивително красив: стените и таваните са в 
невероятно пъстри багри – истинско бижу на Ориента. Седим в градината на 
въздух. Предложиха ни традиционна мароканска кухня: телешки шишчета, 
кус кус с пилешко и стафиди, тажин с пилешко и зеленчуци, полято и с чаша 
мароканско вино. 

И – хайде обратно към Маракеш. След 220-тия километър и яко 
слаломиране на 4 Х 4, се показва първият оазис с финикови палми. Значи 
вече сме в столицата на имперската династия на Алморавидите. Край на 
сафарито! 

 
На фона на глинените замъци в компанията на екскурзовода ни Моктар 

(първият отляво) и двамата шофьори на джиповете 
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КАЗАБЛАНКА – ЦЕЛУВКА КРАЙ ПРИБОЯ 
Нощта след сафарито до Уарзазат се оказа кошмарна. Не стига, че 

жена ми Мария два дни лежа болна в хотелската ни стая в Маракеш и до 
ден днешен като чуе Мароко прави недоволна гримаса, ами и аз вдигнах 
температура. След мен и Геновева, най-младата дама от нашата група. 
Трябваше да се лекуваме в движение, защото днес отпътуваме за 
Казабланка. 

 

 
Казабланка – космополитен, модерен и по-европейски град 
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Пътят от Маракеш до най-големия град в Мароко е около 240 
километра. Постепенно навлизаме в плодородната част на страната, става 
все по-зелено. Макар че по пътя виждаме големи пространства, обрасли с 
кактуси. Все съм си мислил, че тези бодливки се срещат само в Мексико и 
Тексас, а ето, че и мароканската земя е щедра към тях. Моктар ни обяснява, 
че местните жители консумират плодовете на кактусите, използват тези 
растения и за ограждане на земеделските си имоти. Земята в Мароко 
изцяло е частна собственост. 

След три часа път сме в Казабланка, в превод „бялата къща”. В 
далечни времена на това място са живеели 7 берберски племена. След 
нахлуването на арабите било сформирано малко кралство под 
наименованието Анфа, просъществувало до началото на ХІ век. Градът е 
основан от португалците през 1575 година, но никога не е бил сред 
„фамилията” на мароканските имперски градове. Разположен е на брега на 
Атлантическия океан, тук се намира и най-голямото пристанище не само в 
Мароко, но и в цяла Северна Африка. Много имигранти от околните селища 
се стичат в Казабланка, за да търсят препитание и по-добри условия за 
живот. Работа и дом намират тук и много европейци. 

Атмосферата в Казабланка е много по-различна от останалите градове 
в Мароко. Космополитен, модерен, по-европейски, с много повече 
елегантно облечени, отколкото загърнати с фереджета жени. По времето на 
френския протекторат градът изживява истински строителен разцвет с 
изграждането на широки булеварди, красиви градини и паркове, по-късно 
вече изникват и модерните високоетажни постройки. Някои дори 
оприличават града на Марсилия. И в същото време той е запазил и привкуса 
на миналото – достатъчно е да надникнеш в старинната част, в Медината, с 
тесните улички, малките къщи и дюкяните с всякаква стока – познат на 
всички ни вече пейзаж от вътрешността на страната. 

Казабланка е икономическата столица, деловият център на Мароко. 
Мегаполис с важно значение за международния бизнес, удивително 
съчетаващ история и съвременност. Градът е известен и като едно от най-
романтичните места в света. Става популярен след премиерата на филма 
„Казабланка” на Хъмфри Богарт и Ингмар Бергман. Песента от филма за 
целувката, изпълнена от Джесика Джей, ражда традицията влюбени двойки 
от всички краища на света да идват тук и да се... целуват край прибоя на 
морския бряг. 

Главната историческа забележителност на Казабланка е джамията 
Хасан ІІ. Намира се на самия бряг на океана. Докато повечето мюсюлмански 
молитвени храмове са в центъра на населените места, това място е избрано 
неслучайно – престолът на Аллах е бил до морето и затова джамията е тук. 
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Минарето е високо 200 метра, а площадът около храма, на площ около 9 
хектара, в празнични дни може да събере за молитва 85 000 богомолци! 
Джамията е строена цели 10 години, завършена е през 1993-та, когато крал 
Хасан ІІ е бил още жив. В строежа са участвали 10 000 човека. Пари са 
осигурени както с отчисления от доходите на населението, така и със 
средства на петролните крале, включително от Саудитска Арабия. Джамията 
Хасан ІІ е втората по големина в света след тази в Мека! Този грандиозен 
храм обаче се разглежда от туристи – немюсюлмани само отвън. 

 

 
Джамията Хасан Втори в Казабланка – втора по големина  

в света след тази в Мека 
От брега край джамията погледът се рее из океанската шир, оттук 

чудесно се вижда и фарът на Казабланка с неговия 45-метров силует. А 
около площада пред храма са разположени сградите на Ислямския 
университет, Библиотеката, Ислямския музей. Символът на модерната 
Казабланка обаче е Площадът на обединените нации, вече с името 
Мохамед V, с импозантната сграда на петзвездния хотел Hiyatt Regency. 
Това е едно от най-популярните места за срещи, в което се събират, особено 
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вечер, много хора и... гълъби, досущ като на Трафалгарския площад в 
Лондон. А недалеч от площада е красивата палмова Алея на Арабската 
лига – най-големият публичен парк в града. За съжаление не остана време 
да видим „Сакре Кьор”, голямата и много красива католическа църква, 
построена през 1930 година, един от архитектурните шедьоври в 
Казабланка. 

 
Фарът на Казабланка 

 
Плажът на Казабланка 
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Тръгваме на кратка обиколка из града. Спираме сред туристическия 
район Корниш, изпълнен с луксозни хотели, заведения и прекрасни 
плажове с плувни басейни. Агадир е най-популярният морски курорт в 
Мароко, но инфраструктурата на Казабланка за почивка на море въобще не 
е за подценяване, да не говорим и за кипящия тук нощен живот. 
Преминаваме и през квартала на богатите Анфа (старото име на града). Тук 
са предимно жилищни сгради с оригинална архитектура и богато 
озеленяване, но обичайно за такива места скрити зад високи дувари. 

 
Едно от богаташките имения в баровския квартал Анфа 

 
Пред съдебната палата в Казабланка 
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За обяд Моктар ни заведе в един прекрасен ресторант, „Цветята”, 
където ни сервираха разкошна пържена риба. Ресторантът е срещу хотела, 
където ще прекараме последната ни нощ в Мароко. Намира се в центъра на 
града, с неголеми, но чисти стаи и бани с джакузи. През цялото време обаче 
дънят маанета. Изглежда собственикът на хотела е много хард правоверен, 
защото на вечерята ни отказаха вино с обяснението, че тук алкохол въобще 
не се сервира. А за да преодолеем настинката се нуждаехме от такова 
гориво. Мен температурата още ме тресеше, наложи се с разни хапове през 
нощта да се потя здраво – Мария два пъти ми сменя бельото. 

За следващия ден бяхме оставили последната капия за шопинг – 
Централният пазар на Казабланка. Нали се бяхме заканили още във Фес да 
не се връщаме в България без фурми? Жените хукнаха към пазара, а аз 
останах да приготвя багажа. Към 10:00 потеглихме за летището, където се 
разделихме с Моктар и шофьора ни Мохамед. Чекирахме се за София през 
Рим и докато се усетим след три часа вече бяхме в италианската столица. И 
когато предвкусвахме колко близо сме най-после да си бъдем вкъщи, пак... 
ударихме на камък. Софийското летище отново беше обгърнато в мъгла! Al 
Italia пак си анулира полета! 

И мъките ни продължиха: хайде от Рим – в Милано, с преспиване в 
хотел, който след куп перипетии успяваме да намерим, но (важно!) 
куфарите ни са с нас! Рано сутринта беж към летището. Ново размотаване 
докато стигнем до чекина. Един бегъл поглед навън и О!, нови съмнения 
дали ще летим, защото и в Милано се стеле мъгла. Още час закъснение и 
слава Богу самолетът се отлепя от пистата и поема курс към София! След два 
часа кацаме в нашата столица, но. . стига бе, не можем да излезем от 
самолета! Стоим затворени в машината цели 40 минути заради... сигнал за 
бомба на терминала, оказал се впоследствие фалшива тревога. Дали пък не 
беше някакъв номер заради кацналия от Тел Авив самолет – обикновено 
МОСАД има навика да разчиства терена за своите пътници от Израел. За 
капак на терминала се беше извила огромна опашка и сума ти време мина, 
докато се качим в колата за дома. 

Днес, когато връщам лентата назад към това пътуване, влизам в 
положението на жена ми: освен че беше болна, и на нея й дойде в повече 
тоя карък, за да не си спомня с добро екскурзията ни до Мароко. Ами как 
иначе: 

 отменени полети заради мъглата над летището в София 
 принудителни нощувки по тази причина в Рим и Париж 
 изпуснат полет за Казабланка заради неадекватността на 

персонала в Ер Франс 
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 недоставен багаж в Казабланка по същата причина, довела до 
три дни митарстване с всичките хигиенни неудобства за нас 
като техни клиенти 

 последователно заболяване на половината туристи от нашата 
група... 

Въпреки всичко това обаче аз оставам с добри впечатления от тази 
африканска страна. С удоволствие бих я препоръчал на всеки 
пътешественик, който обича предизвикателствата и не се колебае да 
опознае поредното екзотично кътче от нашия необятен и шарен свят. 

 

 
Площад Мохамед V 



 

 1096

ЕГИПЕТ – ОТ ФАРАОНИТЕ  
ДО „АРАБСКАТА ПРОЛЕТ” 

(Октомври 1999 г. /Януари 2006 г. /Април 2015 г.) 

С жена ми за първи път стъпихме на египетска земя в края на 
миналия век, пътувайки с круизен кораб от Кипър. Първо минахме през 
Израел да посетим Божия гроб в Йерусалим, а на следващия ден 
акостирахме в пристанището на Порт Саид. Чакахме с нетърпение да 
слезем от кораба и да поемем към Кайро, жадни да се докоснем до една 
велика и високоразвита култура, оставила трайни следи в историята на 
Древния свят. 
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ОТ ПОРТ САИД ДО КАЙРО 
Порт Саид е малък град, с приблизително 160-хилядно население. 

Разположен е в северната част на Суецкия канал и е безмитна зона. Два 
пъти е разрушаван по време на войните с Израел – през 1953-та и 1967 
година. Тук всичко се върти около трафика през канала, който свързва 
Средиземно с Червено море и разделя африканската от азиатската част на 
Египет, простираща се на Синайския полуостров. 

 
Суецкият канал 

 
Порт Саид 
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Суецкият канал е построен за 10 години и е открит през 1869-та. 
Тогава е бил дълъг 164 км и дълбок само 8 метра. Днес параметрите му са 
чувствително различни: дължина 194 км и дълбочина 24 метра, широчината 
му е 205 метра след разширението, направено през 2010 година. През 2015-
та е открит втори, успореден на оригинала канал с дължина 72 метра. Ако 
при първия движението на корабите е еднопосочно и се налага конвоите да 
се изчакват за разминаване на няколко места, то по втория канал се пътува в 
двете посоки и времето за това се съкращава с цели 11 часа! 

 
Кайро и Нил – реката, която дава живот на Египет 

 
В столицата на Египет има повече от 500 джамии 
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През Суецкия канал са построени няколко моста, прокаран е под него 
и тунел, а от 2016 г. ще започне строителството на още 6 тунела за 
превозване на хора и товари. Според статистиката през Суецкия канал се 
осъществява 7% от световната търговия! 

 
Цитаделата на Саладин 

 
Алабастровата джамия 
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Вече сме в автобуса, най-после след почти час и половина 
закъснение – течеше някакво разследване, защото неколцина от 
пасажерите, руснаци, не бяха се върнали на кораба след екскурзията в 
Израел и очевидно са останали там нелегално. Същото вършеха и наши 
сънародници, когато пътуваха до тази страна – случваше се някой там да се 
„изгуби”. А тогава в Израел се влизаше с виза, не така свободно както сега. 

От Порт Саид до Кайро са приблизително 200 км, около 2 часа и 
половина път. Минаваме през градчето Исмайлия, основано през 1863 
година на западния бряг на канала, и скоро приближаваме египетската 
столица. От двете страни на пътя е свежозелено, тук са стотици декари 
насаждения с плодове и зеленчуци. Това е царството на Нил – реката, която 
дава храна и вода на Египет от древни времена. Почти 95% от територията 
на страната е заета от пустиня и тези нищожни на пръв поглед 5% по 
протежение на речното корито са еквивалент на живот. В долината на Нил е 
концентрирано цялото селско стопанство на страната – тук няма 
необработваеми площи, над 12 000 кв. км земя се напояват чрез изкуствено 
прокараните канали на реката. Долината на Нил се простира на 1200 км и се 
смята, че това е най-дългият речен оазис в света! Делтата й пък се шири на 
250 км, по-рано се е разливала още по-нашироко, но след построяването на 
язовира в Асуан реката се е укротила. 

Постепенно край пътя изникват сгради и офиси на фирми, главно 
американски и британски, шоурумове на големи автомобилни компании 
като Пежо, Ситроен, Хонда, Хюндай, дори и на Шкода, голям завод на 
концерна LG... 

Влизаме в града и първото впечатление е от пепелявия цвят на 
фасадите. Ами какъв да е, като всеки ден вятърът носи пясък от пустинята. 
Казват, че при пясъчна буря видимостта спада до 1-2 метра! Крайградските 
квартали са с бедняшки вид, от повечето покриви на сградите стърчат като 
антени арматурни железа. Това е типична картина в арабския свят – едни 
казват, че така се оставя място за надграждане на жилищата, когато 
домочадието им порастне, други пък, че така домакинствата плащат по-
нисък данък. 

В централната част пейзажът е вече по-различен: архитектурата е по-
модерна, изникват и небостъргачи, широки булеварди, паркове, мостове 
над Нил и много джамии – над 500 на брой! Да не забравяме, че над 90% от 
населението на Египет изповядва исляма. Един от най-забележителните 
мюсюлмански храмове в града е джамията на Мехмед Али, наричана още 
Алабастровата джамия. Намира се в цитаделата на Саладин – солидна 
крепост на една от височините в града, укрепена отвсякъде, от нея се 
открива панорамна гледка към цялата столица. 
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Саладин е една от най-известните исторически личности в Арабския 
свят, голям пълководец, най-силният и яростен противник на кръстоносците 
в похода им към Светите земи в Йерусалим. През втората половина на XII 
век първо става емир, а след това султан на Египет и построява тази крепост 
именно за защита от кръстоносците. Седем века по-късно управителят на 
крепостта Мехмед Али изгражда огромна джамия, използвайки алабастъра 
за строителен материал. В цитаделата се намира и военно-историческият 
музей на Египет.  

 
Придвижването с автомобил в Кайро е истинско изпитание  

за шофьори и пътници 

 
На пътя винаги може внезапно да изскочи някоя талига като тази 
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Докато с Мария обикаляме крепостта, срещаме много посетители и от 
страната, не само чужди туристи: войници, цивилни граждани, ученици, 
семейства с деца... От стените на цитаделата добре се вижда и друг един 
забележителен молитвен дом – джамията на султан Хасан от XIV век. 
Джамията е с грандиозни размери: целият храм е разгърнат на площ от 
7000 кв. метра, само минарето му е високо 67 метра! 

 

 

 
Пазарът Кхал Кхалили в Кайро 
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Египетската столица е разположена на източния бряг на Нил. 
Арабското й име е Ал Кахира – победоносна. Тук живеят около 16 милиона 
души или почти 20% от населението на страната. По този показател Кайро е 
най-големият метрополис в цяла Африка и в Арабския свят. 

Да се движиш с кола из улиците на Кайро си е сериозно изпитание. 
Едно на ръка е тежкият трафик. Цари пълен хаос и всеки управлява возилото 
си както му падне. Няма правила за движението, слаломираш наляво-
надясно, изпреварваш откъдето ти хрумне. Както си караш и ей така, от 
нищото, ще изскочи я автомобил, я някоя талига, натоварена с цитруси. 
Затваряш очи и каквото отреди Господ – да се блъснеш или да се разминеш. 
Екшън на 100 процента! 

Ей такова приключение преживяхме с Мария няколко години по-
късно, когато за втори път бяхме в Кайро. Един египетски колега ни возеше 
на път за хотела. Беше толкова дебел, че като седна на волана и колата се 
килна настрани. Както и да е, подгони човекът пътя и по описания вече 
начин се гмурна в нескончаемия поток от коли. Отървахме се само с едно 
откъртено странично огледало – причинителят на тази щета дори не си 
направи труд да спре и да каже поне едно... извинявай! Три път се кръстих и 
молих на Господ да стигнем до хотела живи и и здрави. И когато после 
почнах да се позаглеждам в автомобилите, които сноват из града, 
забелязах, че поне всеки трети от тях беше с издънена ламарина – я на 
някоя от вратите, я под задния капак... 

Пътните терзания са само щрих от колорита на египетската столица. 
Още по-ярък е той край сергиите на местните пазари. Най-известният от тях 
е Кхан Кхалили. Някога на това място е имало мавзолей, където са 
погребвали халифите от династията на Фатимидите. Бил е част от мащабен 
комплекс, наречен Големият източен дворец. Построен е през X век – 
период, през който тази династия се утвърждава като управляваща Египет. 
По това време е основан и Кайро, именно тогава получава статута си на 
град. През XIV век, при управлението на мамелюците, принцът Джахаркас 
Кхалили унищожава фатимидската гробница и на нейно място построява 
кервансарай (хан), който да приютява търговците и техните стоки. Костите 
на фатимидското семейство били изхвърлени на бунището. На името на 
принца-мамелюк е назован и днешният най-популярен пазар в Кайро. 

Ханът бързо се превръща в средище на оживена търговия. По-късните 
султани издигат търговски и религиозни сгради, а по времето на последния 
мамелюкски султан Ал Гури (XV век) бил построен нов кервансарай под 
името Wikala. Появил се и пазар на роби. Ал Гури разрушава стария хан и 
през 1511 година изгражда нов комплекс с монументални порти и 
перпендикулярно разгърнати улици, каквато по онова време е практиката в 
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големите османски градове като Истанбул. Неслучайно египетския пазар 
наподобява прочутата истанбулска Капалъ чарши. Двете монументални 
врати – Bab al Badistan и Bab al Ghuri, и днес са добре запазени. 

В наши дни пазарът Кхан Кхалили е зает главно от египетски търговци 
и основно обслужва туристите. В дюкянчетата, изпълнили лабиринта от 
тесни улички, в които витае духът на Средновековието, се предлагат 
ориенталски сувенири, изделия на местните занаяти – ръчна изработка, 
антики, бижутерия. Голям кеф е да изпиеш арабско кафе в някое от 
многобройните кафенета, където за пушачите пък има допълнителен 
бонус – шиша, както тук наричат наргилето. Най-известното кафене на Кхан 
Кхалили е Fishawi, което съществува тук от 1773 година. 

За съжаление през новия век пазарът два пъти – през 2005-та и 2009 
година, е бил атакуван от терористи. Загинали са невинни хора, сред които и 
чуждестранни туристи. 

Кхан Кхалили, както и въобще пазарите в Ориента, е мястото, където 
се проявава основната черта на търговията в Арабския свят – умението да се 
пазариш. Това си е цяло изкуство! На този пазар бяхме с един екскурзовод, 
обслужващ ни на руски език. Казваше се Дмитрий. Той нагледно ни показа 
как се пазарува в Египет. Влязохме в един магазин, отрупан до тавана със 
сувенири. Гледахме това, гледахме онова и накрая си харесахме една 
стенна рисувана чиния с изображения на фараона Рамзес II и богинята 
Изида. Търговецът ни поиска около 150 египетски фунта, при което Дмитрий 
така му се развика, че на нас направо ни стана неудобно. Както се казва, 
навря го на кучето в гардероба затова, че ни изнудва с нереално висока 
цена. Това се повтори в още няколко дюкяна, докато накрая търговецът не 
хукна да ни гони, сваляйки цената от 100 на... 15 фунта за същия сувенир. 
„Тук е така, казва руснакът. Вдигат цените до бога, но като ги притиснеш, 
свалят колкото трябва. Не плащайте никога колкото ви искат – винаги лъжат. 
Пък и ако се съгласите на първоначалната цена, може и да се... обидят. 
Тръпката е в пазарлъка, ако ги лишите от това удоволствие, ще се 
разочароват. Арабски манталитет!” 

Бяхме впечатлени от хъса, с който въпросният рускоговорящ гид 
защитаваше правото ни да не ни мамаят из арабските пазари. Но когато ни 
заведе в манифакткурата за папируси – едно от най-посещаваните от 
туристи места в Кайро, нашият човек... се скри и не му видяхме очите, 
докато не свършихме с покупките тук. После си дадохме сметка, че 
екскурзоводите нарочно минават в сянка и не се боричкат за цената, защото 
взимат комисиона, за всеки продаден папирус. Това е практика навсякъде 
по света и ако се прави по-интелигентно, не дразни туристите. 

 



 

 1105

 

 
Ето как се изготвят прочутите египетски папируси 

 
А иначе е интересно да се проследи технологията, по която в 

древността, пък и днес, се изработват папирусите. В далечните времена 
египтяните са използвали растение с това име, папирус, но вече такова не се 
среща и майсторите си служат с тръстика. Тя се накисва във вода, обелва се 
и се нарязва на тънки лентички. Те се редят кръстосано една над друга 
върху плоча, след което се притискат с преса. Съхнат няколко дни и 
папирусът е готов – не се мачка и не се къса. Когато съхне по-малко дни, е с 
по-светъл цвят, по-тъмният идва от по-дългия престой под пресата. В тази 
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манифактура, от която всеки ден десетки туристи си тръгват с рисунка я на 
Тутанкамон, я на Рамзес II, я на Клеопатра, се издава специален сертификат 
за качество и автентичност. В противовес на многобройните ментета, 
каквито се срещат в Египет под път и над път. Папирусите се продават с или 
без рамка, с различна големина и различни сюжети. Тук се изработват и т. 
нар. картушки – малки позлатени плочки с египетски йероглифи, които 
може да символизират и имената на притежателите им. 

 

 
Кайро често е заливан от „пясъчна вълна” 

 
И за да завърша с Кайро, ето една важна новина: през 2019 година 

Египет ще има... нова столица. Тя ще се нарича Нов Кайро и ще бъде 
разположена в пустинята, на около 45 км източно от Кайро, близо до 
Суецкия канал. Това ще бъде съвършено нов град, в който ще се пресели 
администрацията и цялото държавно управление на страната. 
Строителството му ще струва на египетската държава около 45 млрд долара, 
като идеята е по този начин да се облекчи пренаселеността на сегашната, 
потънала в смог столица през следващите 4 десетилетия. 

Според проекта тук ще живеят 5 милиона души върху 700 кв.км площ. 
Над милион ще са новите жилища в 25 квартала, 700 детските градини, над 
1200 религиозните храмове, с близо 40 000 стаи ще са новите хотели. Ще 
бъде построено ново летище,жп гара, както и търговски центрове и най-
големия увеселителен парк в Северна Африка. 
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ЗАВРЪЩАНЕ В ДРЕВНОСТТА 
Автобусът ни вече е пред входа на египетския национален музей. 

Малко снимки пред червеникавата сграда в неокласически стил и статуите 
пред нея. И ето ни най-сетне в предверието на една от най-големите 
културни съкровищници на Древността. Паметници от Египет има и на 
различни места по света: и в Британския музей в Лондон, и в Египетския 
музей в Берлин, където се съхранява знаменитият бюст на царицата 
Нефертити, и дори в Истанбул, където в историческия център на града се 
извисява египетският обелиск, и т. н. Но музеят в Кайро е друга бира – тук е 
най-голямото богатство на артефакти от Древен Египет в целия свят! 
Колекцията му наброява 120 000 експоната от всички исторически периоди, 
белязали развитието на Египет в древността. Само предметите, свързани с 
фараона Тутанкамон, са близо 1700! 

 
Националният исторически музей в Кайро 
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За старата история на Египет е писано и разказвано много. Но тайните 
от онази далечна за човечеството епоха нямат край и все още са 
предизвикателство за изследователи, пътешественици, авантюристи. Стоят 
още много открити въпроси: например къде са тленните останки на 
Нефертити, къде са погребани Клеопатра и любимият й Марк Антоний? 
Нека да ги оставим на учените и да се разходим из музея в Кайро. Само ще 
припомня преди това основните периоди от древността, за да ги свържа и с 
находките в музейната експозиция и тези в околностите на Кайро. 

– 3000 години преди Христа фараонът Менес обединява Египет и 
поставя началото на дълга поредица от 31 династии, завършила с 
превземането на страната от Александър Велики през 332 година. Дотогава 
историята на Древен Египет се дели на три основни периода: Старо, Средно 
и Ново царство. 

– По време на СТАРОТО ЦАРСТВО (около 2700 – 2160 г. пр. Хр.) са 
построени египетските пирамиди, Мемфис става столица на страната. 

– При СРЕДНОТО ЦАРСТВО (около 2040 – 1797. пр. Хр.) египетската 
държава преживява икономически и културен разцвет, разширява 
границите си до днешните им измерения. 

– С НОВОТО ЦАРСТВО (около 1550 – 1075 г. пр. Хр.) започва ерата на 
египетското величие. Това е епохата на легендарни владетели като Рамзес 
II, при управлението на който Египет достига своето могъщество, жената-
фараон Хатшепсут, в чест на която е изграден един от най-известните 
монументални храмове в Долината на царете по поречието на Нил. Това е и 
времето, в което са издигнати храмовете на Амон – богът на Слънцето в 
Карнак и Луксор. Новото царство бележи и възкачването на престола на 
един от най-популярните фараони в света – Тутанкамон, който умира едва 
19-годишен... Съзнателно прескачам останалите етапи от историята на 
страната, тъй като артефактите, които обичайно вълнуват туристите, са 
тъкмо от онези древни времена, завършващи с експанзията на Александър 
Велики, последвалото я управление на военачалника му Птоломей и 
драмата на последната царица от династията на Птоломеите, красивата 
Клеопатра, след чиято смърт Египет става римска провинция. 

Националният музей на Египет е открит през 1902 година в Кайро по 
проект на френския архитект Марсел Дюнон. В експозицията са изложени 
мумиите на фараони от най-известните династии като Аменхотеп, Тутмос, 
Рамзес, Сети и др., предмети от гробниците им, бижута, битови 
инструменти и пр. Правят впечатление гигантските статуи в предверието на 
музея, изобразяващи фараони като Джосер и Хефрен, чиито имена са 
свързани с изграждането на най-популярните египетски пирамиди. 
Безспорно най-голям е интересът към младия фараон Тутанкамон и 
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предметите, открити в неговата гробница през 1922 година от британския 
археолог Хауърд Картър. Гробницата на Тутанкамон е единствената, която 
не е опоскана от иманярите, и цялото й съдържание е открито напълно 
непокътнато! 

 
Прочутата златна маска на Тутанкамон 

 
На една ръка разстояние от златната маска на Тутанкамон 
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Фараонът, загубил живота си твърде млад по неизяснени напълно и 
до днес обстоятелства, е бил положен в 4 позлатени ковчега, поставени 
един в друг, подобно на... руските матрьошки. Когато Тутанкамон е бил 
открит от Картър, изваждането на мумията му я е наранило до степен да не 
може да бъде откарана за изследвания в Кайро и на учените и до днес се 
налага да вършат това в самата гробница в Долината на царете. 

 
Тронът на Тутанкамон 

 
Легло за балсамиране 
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Най-важният артефакт от експозицията в музея е златната погребална 
маска на Тутанкамон Тя тежи 20 кг, изработена е с 21-каратово златно 
покритие, инкрустирано със син лазурит. Около нея постоянно се вие 
опашка от посетители, любопитни да видят маската, както и останалите 
предмети, принадлежали на Тутанкамон. Например колесницата, с която 
той е ходел на лов; златният трон, на който е седял; постамента с 
изображения на враговете му, които той е тъпкал с крака, седейки на трона; 
негови златни накити и дори позлатени напръстници. Египтяните вярвали, 
че пръстите са най-чувствителни, през тях може да отлети душата в 
отвъдния свят и затова са им правели такива „калъфи”, да ги пазят от досега 
със земните злини. 

 
Египетските пирамиди – едно от чудесата на света 

 
Кой да знае, че проникването в пирамидата е равносилно на влизане в 

душегубка 
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Разхождайки се из музея, попадаме на легла с глави на различни 
животни. Оказва се, че на тях се е извършвало балсамирането на фараоните. 
На едното легло се изваждал мозъкът и вътрешностите на починалия, на 
другото легло тялото се осолявало, на третото се увивало в бинтове с масла 
и благовония. Така покойникът се превръщал в мумия. В експозицията се 
срещат статуи със... счупени носове. Според тогавашните вярвания, носът 
бил свързан с вечния живот и враговете на фараоните им чупели носовете 
на статуите, за да ги обрекат на вечна смърт. Между другото, докато стоим 
пред гигантските статуи ни обясняват, че когато ръцете на фараона са 
скръстени пред гърдите, значи той се е пренесъл във вечния живот. Когато е 
изправен и левият му крак е изнесен леко напред, , означава, че сърцето му 
бие и човекът още е жив. 

 
Легендарният Сфинкс на фона на египетските пирамиди 

 
Да се разгледа максимално подробно египетският музей в Кайро за 

един ден, камо ли за час-два е непосилно. Каквото видели – видели. Оттук 
се изнасяме отново в автобуса и потегляме за Гиза, кварталът на другия, 
западния бряг на Нил, където се издигат прочутите гробници на фараоните, 
египетските пирамиди, обявени и за едно от чудесата на света, и 
легендарният Сфинкс. Древните египтяни са разделили живота и смъртта 
на... двата бряга на Нил. На източния, близо до изгрева на слънцето, строели 
домовете си. На западния, близо до залеза – гробниците си. 

Три са пирамидите, край които се стичат най-много туристи. 
Хеопсовата е най-голямата, висока е 137 метра и е посветена на фараона 
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Хеопс (2551 – 2528 г. пр. Хр.). Хефреновата е втората по големина пирамида, 
гробница на фараона Хефрен (около 2224 г. пр. Хр.). Пирамидата на фараона 
Микерин (около 2470 г. пр. Хр.) е третата, най-малката, и е отворена за 
посетители. Тук имахме с жена ми неблагополучието да влезем в нея, 
подтикнати от поканите на гида и естественото любопитство да видим като 
какво има в една египетска пирамида. Но още като се пъхнахме в нея, 
горчиво съжалихме. По някакви стръмни стъпала се слиза до дъното на 
пирамидата, където е погребалната камера, но спускането и изкачването 
обратно нагоре е истинско изтезание. Придвижваш се по много тесен 
коридор, силно приведен или по-точно сгънат на две, а на връщане почти 
пълзешком. Не стига, че е тясно, но и задушно и силно потискащо. За хора с 
клаустрофобия е направо ужасно! По всяко време може да си удариш 
главата в каменния таван на коридора и да се нараниш, както това се случи 
при едно посещение на официална българска делегация със сегашния шеф 
на Уникредит Булбанк Левон Хампарцумян. На връщане всяка жена с къса 
пола е изложена по принуда на унизително воайорство. Но кой да знае за 
това! Никога не сме попадали в такава душегубка! 

 

 
Пред една от пирамидите в Гиза 
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Но това не е всичко: след злополучното спускане в пирамидата те 
очакват вездесъщите камилари, които се скъсват да те канят на разходка с 
„корабите на пустинята”, както е прието да се наричат техните едно- или 
двугърби „партньори”. На камила за последно бях се качвал като малък за 
снимка на плажа в Златни пясъци. Рекох да опитам и сега, без да 
подозирам, че тук задължително ще те измамят. Обявяват една цена за 
разходката, но накрая ти я качват с 2-3 фунта, иначе няма слизане от 
камилата. А скочи от нея! Арабите винаги ще намерят причина за промяна в 
цената: някой те е снимал или разходката е отнела повече време... Така ме 
изработиха и мен – вдигнаха ми първоначално договорената цена заради 
снимките, които жена ми ми направи, докато съм яхнал камилата. Това 
нищо не е – трима камилари се опитаха да ме натикат в пустинята извън 
обсега на пирамидите, с явното намерение да ме ограбят. Но се усетих и 
накарах, много твърдо, моя водач да се върнем. А носех чанта, пълна с 
пари! 

 
Няма отърване от досадни камилари 

След няколко години отново се случи да бъдем в пустинята и 
пирамидите край Кайро, но този път не в Гиза, а в Сакара. Тук е издигната 
първата стъпаловидна каменна пирамида в Египет. Изградена е по времето 
на фараона Джосер (2620 – 2600 г. пр. Хр.) от неговия майстор – строител 
Имхотеп. Висока е 65 метра и с нейното строителство се поставя началото на 
каменната архитектура в Египет. Джосер е фараон от третата династия, в 
пирамидата има малка негова статуетка, която се вижда през две дупки в 
каменната стена. И неговият нос е счупен, а вече обясних какво е 
означавало това в древността. 
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Сакара, откъдето се виждат в далечината пирамидите в Гиза, 
всъщност е голям некропол. Фараонът от петата династия Унас е строил тук 
други пирамиди – гробници, в които пък за първи път по стените им се 
изписват житиета на погребаните покойници – чрез т. нар. книги на живите 
и на мъртвите. Първата книга показва с рисунки и йероглифи битието на 
фараона, докато е бил жив, втората дава отговор на важни въпроси след 
смъртта му: кой ще го посрещне, когато се пресели в отвъдното, как ще се 
устрои там, как ще се облича и пр. В тези гробници са погребвани не само 
членове на династиите, но и техни служители: министри, жреци и др. В една 
от гробниците например е бил положен високопоставен служител на Унас и 
по стените се виждаха релефни изображения на ловни сцени и други 
любими занимания на покойника. 

 
Сакара – пирамидата на фараона Джосер 

 
В Гиза предстои да се случат много важни неща. Неотдавна в България 

гостува един от най-големите египтолози в света д-р Захи Хауас. Той 
разказа, че със съдействието на британски учени се извършва сканиране на 
пирамидите за търсене на неоткрити досега пространства в тях, които биха 
се оказали безценни за египтологията и изследванията в тази област. 
Например д-р Хауас споменава за сканиране на камера в една от 
пирамидите, в която ще се търси дали там не е погребана вдовицата на 
Тутанкамон Ансехенамон. В началото на ноември 2017 година гръмна и 
световната новина: в-к ”Гардиан” съобщи, че в Хеопсовата пирамида е 
засечена неизвестна камера, дълга около 30 метра, в която не бил стъпвал 
човешки крак близо 4500 години! Засега остава мистерия нейното 
предназначение и проучванията продължават. По-голямата работа е 
свързана с изграждането на новия египетски музей в подножието на 
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пирамидите – Grand Egiptian, който ще бъде най-големият в света музей на 
египетската древна история. Той ще бъде разположен на обща площ от 50 
хектара, прогнозната му стойност възлиза на 550 милона долара, като 420 
милиона вече са отпуснати от японската държава. Откриването му се очаква 
да бъде през 2018 година. Тук ще бъдат представени 100 000 артефакта, 
голяма част непознати досега дори за учените. В музея ще бъде пренесена и 
цялата съкровищница на Тутанкамон, която сега се намира в Националния 
египетски музей в Кайро. В Големия египетски музей в Гиза, както сега 
наричат този крупен комплекс, ще има и киносалон, мултимедиен център, 
детски музей, конферентни зали, музей за хора в неравностойно 
положение, зали за временни експозиции и др. 

Недалеч от пирамидите в Сакара се намират и руините на Мемфис – 
столицата на Старото египетско царство. От този величествен град, западнал 
чак след основаването на Александрия, днес нищо не е останало – бил е 
залят от водите на Нил. Това, което може да се види на площ от около 
декар-два, е огромната, 10-метрова статуя на Рамзес II. Статуята е 
полегнала, липсва част от краката на фараона. На главата му е изобразена 
кобра в съчетание с т. нар. бяла корона. Известно е, че бялата корона е 
символизирала Северен Египет, червената – Южен, а наличието на змията е 
основание да се предполага, че това е символ на обединението на страната. 
И този фараон, както всички останали, е с жълто-черна изкуствена брада, 
която са изработвали от конски косми и се е захващала зад ушите. На 
единия крак на статуята е е издялана фигура на жена, която се смята, че е на 
царицата Нефертити, любимата на Рамзес II сред 50-те му жени. В Мемфис 
има и още една забележителна статуя – на Алабастровия Сфинкс, който 
според учените изобразява един от останалите известни египетски 
фараони – Аменхотеп III.  

 
Алабастровият Сфинкс в старата столица Мемфис 
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ЕГИПТЯНИТЕ – ПОГЛЕД ОТБЛИЗО 
След случката с камиларите в Гиза не гледам на тях с добро око. От 

арабин винаги можеш да очакваш да те изработи – това им е в манталитета. 
Помня, че когато тръгнахме от рецепцията на хотела ни в Кайро да се 
настаним в стаята си, с мен и жена ми тръгнаха... двама от пиколата. 
Единият носи чантата на Мария, другият... ключовете от стаята, трети вече 
беше поел преди това с куфарите ни. И когато всички пристигнахме до 
стаята, и тримата подадоха ръце за бакшиш! И това ако не е гьонсуратлък! 

 

 
На гости при нашите египетски колеги в Кайро 

 
За египтяните като цяло обаче лоша дума не мога да кажа. 

Толерантни, гостоприемни, отзивчиви като домакини. И до днес 
поддържаме искрено приятелство с колегите от няколко египетски фирми, с 
които правихме чартъри от Кайро до Варна: Махмуд, Юсри, семейство Заза, 
Ахмед Файез... Още дълго можеше да правим бизнес, ако не беше смутното 
време, което настъпи с Арабската пролет. Те ни поканиха да им гостуваме в 
Египет и покрай деловата работа ни предоставиха възможност да опознаем 
страната им: Кайро, Нил, Синайската пустиня, морската им перла Шарм ел 
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Шейх. Накрая ни изпратиха с подаръци и една огромна пакетирана тава със 
сиропирани сладкиши, която с голям зор заради обема й прекарахме до 
София в самолета. 

 
Снимка за спомен със светско египетско семейство 

 
На плажа в Шарм ел Шейх: жега е и мъжът се е разгащил,  

докато жена му е забулена в черно от глава до пети 
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Най-запомнящо безспорно бе пътуването ни до Шарм ел Шейх. Случи 
се някаква тяхна ученическа ваканция и колегите бяха организирали 
екскурзия до курорта с автобус за техни, местни туристи. Имаше много 
семейства с деца – ученици. За разлика от българите, които трудно ще 
накараш да пътуват из страната им организирано чрез туристическите 
фирми – те си пътуват индивидуално с колите си, египтяните правят точно 
обратното. За регулярните рейсове често не се намират места, автобусите 
почти никъде не спират. А с туроператорите всичко им е подредено и те 
предпочитат по празниците да пътуват с тях. А и разстоянието от Кайро до 
Шарм ел Шейх си е дълго – близо 500 километра. 

Такова пътуване обикновено започва поне час по-късно от обявеното 
за тръгване време. Египтяните са царе да се туткат. Дойде някой, види, че в 
автобуса още няма никой и изчезне – я да пуши, я да свърши още нещо. И 
така, докато се сети, че е тръгнал на път. На такива сцени се бях нагледал 
във Варна и затова не останах изненадан, че се мотаят толкова време. 

В автобуса, който по правило е таралясник на неопределена възраст и 
като нищо може да те остави насред път, шофьорът през цялото време 
пускаше по видеото филми, в които нямаше един герой с живо тегло под 
120 килограма! Обичат да си хапват хората. Особено жените, които след 
настаняването ни в хотела ми уплашиха окото с огромните чинии, пълни със 
сладкиши, които разнасяха из ресторанта. Както във всички арабски страни, 
и тук те са ограничени да седят вкъщи и да се грижат за децата и 
домакинството. Затова и повечето от тях са откровени дебелани, с восъчни 
лица, които явно не виждат често слънце. В автобуса повечето жени носеха 
забрадки, обичайно за мюсюлманките. Но какво да кажем за онези с 
бурките, опаковани в черно от главата до петите, на които едва се виждат 
очите. Няма да забравя гледката на плажа в Шарм ел Шейх, където под 
палещото слънце се разхождаше едно семейство: мъжът по къси гащи, 
разгърден и по джапанки, а жена му ситни зад него цялата увита в черно, 
със затворени обувки. В Кайро пък на корабчето, където любезните ни 
домакини ни бяха поканили на разходка и вечеря по Нил, имаше две 
сватби. На едната, светската, много веселие, шумни забавления, булката 
облечена по европейски. На другата, религиозната, сватбарите мълчат, 
младоженката свенлива с хиджап, не смее да повдигне поглед, ритуалът 
строг, въобще потискаща история. 

Имахме много поводи да се радваме на уважение като българи и 
гости на египтяните. Докато течеше вечерята на круизното корабче по Нил, 
един от артистите – еквилибрист, дойде на масата ни и попита домакините 
откъде сме. Като разбра, възкликна на... чист български език: ”Аз обичам 
България!” В Шарм ел Шейх пък се качихме на лодка с прозрачно дъно да 
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наблюдаваме подводните прелести на Червено море: коралите, 
разноцветните риби, цялото това пъстро богатство, което примамва в тия 
географски ширини гмуркачи от цял свят. С нас пътуваше и група египетски 
туристи. 

 
В компанията на египетски дами на разходка с корабче из Червено море 

 
Прозрачното дъно позволява да надникнем в тайните на морските дълбини 
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Повечето бяха жени, забрадени, само едно момиче правеше 
изключение, казваше се Далия. Мария се сприятели с нея, направихме си и 
снимки. По едно време към фотосесията се присъединиха и... други жени, 
които не пропуснаха да питат Мария дали съм й съпруг (очевидно важно за 
тях). Тогава ни поканиха заедно да... попеем. Не бяхме пели арабски песни, 
но криво ляво се справихме, особено жена ми, която като малка дори се е 
подвизавала в хор. Но когато ние запяхме нашенска песен, родопската 
„Пустото лудо и младо”, за наша голяма изненада египтяните повтаряха 
мелодията без грешка, сякаш я бяха учили преди това! 

В Шарм ел Шейх се срещнахме с още един египетски приятел – Ахмед 
Файез, който беше представител на египтяните по време на чартъра им във 
Варна. Учил е в Москва, говореше отлично руски, по-късно се ожени за 
рускиня. Типичен арабин – главата му е истински компютър, когато стане 
дума да се изкарат пари. Бяхме го кръстили Ежко Бежко и първите думи, 
които научи на български, бяха... шарко-парко. Често ги повтаряше, 
щракайки с пръсти, когато трябваше да изръси някой клиент за екскурзия и 
да запише поредния комисион. Посрещна ни човекът, почерпи ни, дори с 
Мария изпафкаха по една шиша. Беше ни много приятно, защото винаги сме 
се разбирали добре, а и в България го глезихме немалко – я с вечеря, я с 
хубаво кафе. И той сега ни връщаше жеста... 

Накрая ще се изкуша да разкажа още една случка, на връщане от 
Шарм ел Шейх. Както и предполагах, автобусът се развали и добре, че това 
се случи на едно от местата за почивка. Тук предлагат храна, има и 
тоалетни. Но да пази Господ да ги ползваш – хигиената на тези очаквани от 
пътниците заведения е меко казано под всякаква критика. Мръсотията е 
направо ужасна! Докато пътувахме с автобуса, забелязах една 
привлекателна египтянка, обкичена със златни бижута, сегиз-тогиз да 
поглежда към нас, докато ние с Мария си говорехме на български. Когато 
стана аварията с автобуса и трябваше да чакаме да го оправят, някакси 
непринудено се разговорихме с тази жена. Беше разбрала, че сме българи и 
сподели, че през изминалото лято е била на почивка по нашето 
Черноморие. Излезе наша туристка, от чартъра на египетските ни колеги! 
Покрай хубавата ни природа и древна история похвали екскурзията ни до 
Балчик и най-вече екскурзоводката Виолета, която силно я впечатлила с 
професионалните си умения, знания и личен чар. Когато се прибрахме в 
България, се обадих на Вили да й предам ласкавата оценка на красивата 
египтянка. Жената се разплака, трогната от това признание... 
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Нашият колега и приятел Ахмед Файез 

 
Една скрита красота от пустинята 
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ЦАРСКИЯТ ЗАЛИВ 
Египет има няколко популярни и у нас морски курорта на Червено 

море – предимно Хургада и по-престижния, Шарм ел Шейх, наричан още 
Царският залив. На фона на лунния пейзаж и красивото море, в Шарм, както 
го наричат местните, са устроили своите бази за настаняване най-известните 
световни хотелски вериги. 

 
Морската перла на Египет – курортът Шарм ел Шейх 

 
Входът на националния парк Рас Мохамед 



 

 1124

Широката пясъчна ивица, привлекателна за плаж, крайбрежните 
морски води, изпъстрени с разноцветни корали, прекрасно оформените 
паркове и градини, лъскавите бутици, дюкяните със сувенири, ресторантите 
и кафенетата, край които се вихри активния нощен живот, атракциите, 
разкриващи атмосферата на Ориента – всичко това превърна и курорта, а и 
Египет като цяло, в една от най-предпочитаните дестинации за морска 
почивка. 

 
Време за гмуркане в Червено море 

 
Край Мангровия канал 
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При последното ни пътуване в Шарм ел Шейх с Мария решихме да 
посетим националния парк Рас Мохамед, в превод „Главата на Мохамед”. 
Събрахме се голяма група българи, случи се и хубав слънчев ден, като 
изключим силния и доста хладен вятър. В парка се влиза през вход с две 
бетонови колони, на които от едната страна е изписано на арабски „Аллах”, 
а от другата на иврит „Господ”. Издигнати са в чест на мира, постигнат след 
края на войната през 1967 година между Израел и Египет. 

 

 
Езерото на желанията и Лъвската глава 

 
Тук присъствието на морето силно освежава околната пустинна среда. 

Отначало спряхме на едно възвишение, от което се открива живописна 
гледка към залива Акаба и морето, „разчертано” в по-тъмни и по-светли 
нюанси на синия цвят. После стъпихме на див плаж в истинския смисъл на 
думата: няма и грам цивилизация, но е пълно с гмуркачи и шнорхелисти. 
Преди да стигнем тук се отбихме в един магазин, където се дават под наем 
неопренови костюми, маски и шнорхели. Вятърът беше толкова пронизващ, 
че дори и на ум не ми идваше да се гмурна в морето. 

По-нататък ни отведоха до Мангровия канал. Една широка морска 
лагуна, оградена от мангрови дървета. Те растат в морската вода, попиват 
солта от нея и я отлагат на листата си. А след още малко път попадаме на 
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Езерото на желанията - трикилометровата тънка морска ивица със скала във 
формата на лъвска глава. За него казват, че не се хваща на снимка дори от 
Космоса! Водата тук е по-солена, отколкото в морето. А защо носи това име 
обяснява легендата. Тя гласи, че тук дошла една бедуинка да търси лек, за 
да зачене. Молила се дълго, плискала се с водата и ето, че станало чудо – 
малко по-късно желанието й се сбъднало и тя забременяла. 

Шарм ел Шейх не е само плажна полоса с лъскави хотели. Част от 
курорта е и едноименното градче, където има всичко традиционно за 
Ориента: базарите за сувенири, арабските кафенета, камилите, спретнати за 
снимка, джамията с две минарета, че и болницата с формата на пирамида, в 
която е бил лекуван и бившиягт египетски президент Хосни Мубарак след 
свалянето му от власт. 

Когато си на почивка в Шарм ел Шейх има и куп други забавления. Но 
това, което никога няма да забравя, е пътешествието ни до най-старата 
действаща християнска светиня в света – манастирът Света Екатерина. 

 

 
Градчето Шарм ел Шейх 
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МАНАСТИРЪТ СВЕТА ЕКАТЕРИНА 
Днес е Велики четвъртък. Един от най-важните дни от Страстната 

седмица. Денят, в който Исус се моли в Гетсиманската градина, събира на 
Тайната вечеря учениците си и в същото време 30 сребърника стигат на 
Юда, за да го предаде. 

 
Въздушна снимка през люка на самолета – пътят от Шарм ел Шейх до 

манастира Св.Екатерина през Синайската пустиня 

 
Пейзаж от Синайската пустиня 
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На този ден обичайно у дома боядисваме великденските яйца. Но 
сега не сме в България – още по тъмно сутринта сме тръгнали от египетската 
перла Шарм ел Шейх през Синайската пустиня до една от най-големите 
християнски твърдини в света – манастира Св. Екатерина. 

 

 
Кореняците на пустинята - бедуините 

 
Жилища за бедуините 
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Имаме редкия шанс да бъдем, с разрешение на манастирската 
управа, участници в светата литургия тъкмо на този знаменателен ден. От 
Шарм през Дахаб до манастира са 210 километра, изминават се за около 2 
часа и половина. Движим се със задължителния полицейски ескорт – всичко 
се случва в този неспокоен край на света и домакините са помислили за 
нашата безопасност. 

Наоколо е пустиня – равнини и подобия на вулканични възвишения, 
като онези, които ни показват космическите станции след полет до Луната. 
Тук – там се мярка по някое... дръвче, кой знае как захванало се в тая 
пустош. Казват, че преди милиони години Синайската пустиня е била дъно 
на море, което след пресъхването си оставило след себе си този лунен 
пейзаж. 

Зърваме и по някоя палатка на местните „кореняци” – бедуините, а 
когато наближаваме градчето Св. Екатерина сити, изниква и цял квартал от 
наскоро изградени едноетажни жилища. По-старите бедуини не искат да 
живеят под бетонен покрив – те предпочитат да прекарват дните си именно 
в палатка. Навярно си спомняте покойния либийски диктатор Муамар 
Кадафи – където и да се намираше по света, негов дом и работен кабинет си 
оставаше палатката. По простата причина, че по произход Кадафи си е бил... 
бедуин! 

Наименованието бедуин идва от арабската дума бадиа, означаваща 
пустиня. Тези рожби на пясъчното ”море”, които в Египет наброяват около 5 
милиона, обикновено са номади и живеят по свои правила и закони. Нямат 
документи за самоличност. Децата им не ходят на училище. Жените им се 
грижат за домакинството, раждат много деца – по 10-11, пък което оцелее, 
защото няма медицинско обслужване. Намират се знахари, които лекуват 
болните с билки и натурални продукти от пустинята. Но пък средната 
продължителност на живота, лишен от стреса, обичаен за цивилизования 
свят, е впечатляваща – 75-80 години! Новото поколение бедуини обаче, 
макар да населява пустинята, не се лишава от придобивките на 
съвременния свят: телевизор, компютър, кола (най-често японски пикап), 
пазарува от най-близкото населено място. Мъжете отглеждат животни, 
вършат транспортни услуги, често и с криминален привкус) пренос на 
оръжие, наркотици). Децата пък са всеки ден „на работа” – въртят се край 
туристическите групи и просят „само един долар”. 

Отделям толкова внимание на бедуините, защото предстои първо да 
се срещнем с тях на територията на манастира. Те държат ключа на светата 
обител – те я отварят за богомолци и туристи, те я затварят. Извоювали са си 
и правото да търгуват край стените на манастира и на огромния паркинг. 
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Най – сетне те пазят манастира и от нападатели, защото на тях им дава 
работа и хляб. 

Слизаме от автобуса и поемаме по прашен път, някъде над километър 
до портите на манастира. Ще ни задмине я камила, я коза, я някоя кола, 
приела ролята на такси за по-мързеливи туристи. И ето ни пред крайната 
цел. 

 
Добре дошли в Света Екатерина 

 
На път за манастира 
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Историята на манастира Св. Екатерина е тясно свързана с 
разрастването на християнството в Синайския полуостров и библейските 
сказания за мисията на пророка Мойсей, извел израилтяните до 
Обетованата земя. 

 

 
Входът за манастира 

 

 
Манастирът Света Екатерина 
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Манастирът никога не е преставал да изпълнява своята служба, 
никога не е бил плячкосван и опожаряван от каквито и да е завоеватели, 
кръстосвали тези земи. Винаги е бил под крилото на действащия владетел, 
независимо дали е бил християнин или правоверен последовател на 
исляма. Според легендата на младини самият пророк Мохамед, пътувайки с 
търговски керван, бил подслонен от монасите в манастира и впоследствие 
ги дарил със специална охранителна грамота, която и до днес се пази. 

 

  
Камбанарията на манастира Неизгарящата къпина 
 
Манастирът се намира в подножието на Джебел Муса – Планината на 

Мойсей. Според Библията това е свещената планина, където Бог се явил на 
Мойсей като една горяща, но неизгаряща къпина. Именно тук Господ го 
провъзгласява за пророк. Тук той получава прословутия жезъл, който може 
да се превърне в змия и с негова помощ разделя Червено море, за да 
избягат израилтяните от преследващите ги египетски войски. Оттук той 
приема мисията си за техен спасител. През IV век майката на римския 
император Константин Велики Елена издига на това място малък параклис. 
Дотогава тук са идвали монаси – отшелници, населявали околните пещери. 
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В празнични дни те се събирали около Неизгарящата къпина за 
богослужения. 

В днешния си вид, ограден с високи и яки крепостни стени, 
манастирът е изграден през VI век по времето на византийския император 
Юстиниан I. Почти 14 столетия манастирските стени са устояли на капризите 
на времето. Последният им ремонт датира от... 1801 година по време на 
египетската авантюра на Наполеон Бонапарт. През 1951 година към южната 
стена е пристроено ново здание. В него се помещават библиотека, 
трапезария, галерия с икони, резиденция на архиепископа. Към западната 
страна на манастира пък е построен хотел, а в северната и източната част се 
намират килиите на монасите. 

Отначало светата обител била посветена на Преображение Господне, 
но през XI век приема за свой патрон Светата Великомъченица Екатерина. 
Тя била родена през 294 година в египетския град Александрия, в 
аристократично семейство. Казвала се Доротея. Получила високо за 
времето си образование: говорела няколко езика, изучавала философия и 
риторика, поезия и музика, математика и астрономия, медицина. Монах – 
сириец й разказал за Исус Христос и я въвел в християнството. След 
кръщението си приела името Екатерина. По време на християнските 
гонения при управлението на римския император Максиминус в началото 
на IV век, тя публично заявила вярата си в Христос. Петдесет мъдреци, 
събрани от различни краища на империята, се опитали да я отклонят от 
вярата й, но напразно. Нещо повече, мълви се, че тя ги убедила да станат 
християни, дори успяла да привлече към християнството членове на 
императорското семейство и римски аристократи. 

Римската империя не й простила. Осъдили я на смърт и я 
обезглавили. Вместо кръв, потекло... мляко, а тялото й... изчезнало. Според 
едно предание ангели го пренесли на върха на планината Синай. Три века 
след изграждането на крепостните стени, монасите от манастира имали 
видение, качили се в планината, намерили останките на Екатерина и ги 
внесли в храма, полагайки ги в златна ракла. Днес винаги след служба на 
миряните се предоставя достъп до мощите на светицата. Според друго 
предание в олтара на манастира се съхраняват главата и една от китките й, 
тялото пък било отнесено по време на кръстоносните походи през XI век във 
френския град Руан. 

Манастирът разполага с най-голямата колекция от ръкописи в света 
след библиотеката на Ватикана. От близо 3000 манускрипта две трети са на 
гръцки език. Останалите са на арабски, сирийски, грузински, арменски, има 
и на славянски и на коптски. Коптите са част от християнското население на 
Египет. Нашият туристически партньор в страната на фараоните, г-н Тарек, се 



 

 1134

оказа копт и благодарение на неговото съдействие ни беше разрешено да 
присъстваме на литургията на Велики четвъртък. Освен ръкописи, 
библиотеката на манастира съхранява и над 5000 книги – безценни 
произведения на раннохристиянското изкуство, някои от които се отнасят 
към първите десетилетия след възникването на книгопечатането. 

 

 
Икони, пресъздаващи житието на Мойсей 

 

 
Кладенецът с помпата, подарена от Наполеон 
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От 2002 година манастирът Св. Екатерина е включен в Списъка на 
ЮНЕСКО за световно културно наследство. Всяка година тук пристигат 
стотици хиляди поклонници. Мнозина от тях в ранните часове след полунощ 
се изкачват по стръмна пътека, наричана Мойсеевата пътека, до върха на 
планинския масив над манастира, за да посрещнат с молитва изгрева на 
слънцето. Според преданието, на този връх, наричан от монасите 
„Свещеният връх”, Мойсей получил от Господ скрижалите с десетте божи 
заповеди. 

След кратко изчакване влизаме в главната църква на манастира – 
базиликата Преображение Господне. Тя е построена по времето на 
Юстаниан I. Входната врата е дървена, изработена от ливански кедър, т. е. 
много здрава, но и много стара, на цели 1400 години! В предверието са 
запазени икони от VII век. Литургията е започнала, монасите пеят... на 
гръцки. И това е логично, след като управлението на манастира е под 
крилото на Гръцката патриаршия. Следователно той е и православен. Не 
разбираме пеенето на монасите, но вътрешно всеки от нас е почувствал 
тръпката от присъствието си на такова свято място и на такъв свят ден! 

Докато службата трае, се подреждаме в две колони – отляво жените, 
отдясно мъжете, според канона. По стените на базиликата няма стенописи, 
а по-големи и по-малки икони, които не можем да покажем, защото 
снимането не се разрешава. Част от базиликата е и параклисът на Св. Елена. 
Над олтара се извисява огромно дървено разпятие на Христос. Тук се 
намира и мозаечна икона на Преображение Господне, изработена през 
първата половина на VI век по времето на Юстиниан I от майстори, 
изпратени за тази цел лично от византийския император. Казват ни, че 
олтарът се намира на мястото на Неизгарящата къпина, която при строежа е 
била преместена и днес може да се види в двора на манастира, на крачки 
от базиликата. Край нея най-често сноват туристи за снимки. Твърди се, че 
този храст като растителен вид няма аналог в целия Синайски полуостров и 
всеки опит да се засади част от него някъде другаде бил обречен на 
неуспех. 

Литургията приключва и насочваме вниманието си към двора и 
околните сгради. Манастирът има 12 кули, посветени на Светия Дух, на св. 
Богородица и редица светци. Има и... минаре и джамия. За тях разказват, че 
през XI век халифът от династията на Фатимидите ал Хаким се заканил да 
нападне и разграби манастира. Бедуините предупредили монасите за 
надвисналата опасност и само за три дни братята преустроили едно от 
помещенията в джамия, вдигнали и минаре. Когато халифът зърнал 
полумесеца зад стените на светата обител, се оттеглил с войската си. Така 
манастирът бил спасен. Друга забележителност е кладенецът на Мойсей.  
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Градината на монасите 

 

 
Златният телец 
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Според Библията, Мойсей среща тук три сестри и им помага да си 

налеят вода от кладенеца, запушен от огромен камък. Той и до днес 
снабдява манастира с вода, а помпата, с която монасите извличат 
благодатната течност, е дар от Наполеон. Около кладенеца са подредени 
икони, които пресъздават цялото житие на Мойсей – от раждането му в 
Египет до смъртта му пред Обетованата земя. Трапезарията на манастира е 
построена през XI век. Стените й са украсени с фрески от XVI век, сюжетите 
им са на библейска тематика. На северозапад от манастирските стени пък се 
намира градината. Климатът и човешката ръка благоприятстват 
отглеждането на плодове, зеленчуци, грозде и маслини, които монасите 
използват за храна. 

Изкачваме са на отсрещните скали, откъдето манастирът се вижда в 
цялост най-добре. Оттук стават и най-хубавите му снимки. На връщане 
спираме за кратко пред едно скално образувание, което наподобява 
фигурата на едро рогато животно. Оказва се, че това е Златният телец – 
идолът на богатството и алчността, срещу който Мойсей се опълчил и 
убедил именно на това място израилтяните да сторят същото, за да се 
превърнат от роби в свободни хора. 

 

 
Пътеката на Мойсей 
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ИЗЛЪГАНИ НАДЕЖДИ 
Преди пет години Египет бе разтърсен от драматични събития. Те се 

зародиха най-напред в Тунис, после се разгоряха тук, в Кайро, бързо 
обхванаха страните от Северна Африка, прехвърлиха се в Близкия Изток... 
Дойде Арабската пролет, която вдъхна надежди за по-добър и цивилизован 
живот, без диктатури. Но за съжаление последиците от нея донесоха 
разруха, войни и гибел на милиони хора. Тя не пощади и Египет. 

Площад „Тахрир” в Кайро стана епицентър на многолюдни протести. 
Хиляди египтяни излязоха на улицата и поискаха тоталитарния режим на 
тогавашния президент Хосни Мубарак да си отиде. Както в Тунис, така и тук, 
след призиви в социалните мрежи, хората се стичаха на площада да изразят 
своето недоволство от политиката и корупцията на управляващите, от 
тежкото си социално положение, от безработицата, на която бяха обречени 
хиляди египетски младежи. Размириците доведоха до кървави 
стълкновения с властите. Хора от целия свят подкрепиха протестите, към тях 
се присъединиха и туристи, заварени по това време в Кайро. Помня, че на 
едно от най-големите международни туристически изложения в света – 
борсата в Лондон, египетския туристически борд беше издигнал в залата 
огромен екран, на който се въртяха кадри от събитията на площад „Тахрир”, 
египтяни и чуждестранни туристи вървяха заедно, вдигайки с ръце знака на 
победата, течеше и надпис със съдържание от рода на „Елате в страната на 
нежната революция”... 

Опитите за демократично развитие на страната, диктувани от хора с 
либерални възгледи, претърпяха неуспех. Военните отстраниха Мубарак от 
власт, после – на първите след политическата криза избори, я взеха 
ислямистите от „Мюсюлмански братя”. Народът обаче ги отхвърли и 
военните начело със сегашния президент Абдел Фатах Сиси установиха 
управление, което донесе относителна стабилност в страната, но не и 
демократичните свободи, които се очакваха от Арабската пролет. Нещо 
повече, изникна тежката сянка на тероризма. Погрешната политика на 
западните държави начело със САЩ роди новото уродливо явление, което 
държи в перманентен стрес целия свят – Ислямска държава. Тя пое 
отговорност за свалянето на руския пътнически самолет на излитане от 
Шарм ел Шейх през 2015 година. Атентатът бе последван от нови драми и 
трагедии във въздуха – отвличане на египетски самолет, фатална катострофа 
с друг в Средиземно море. Всичко това нанесе много тежък удар на 
египетския туристически бизнес. 
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Туризмът е основен стълб на египетската икономика. Той съставлява 
между 9 и 11% от брутния вътрешен продукт на страната, осигурява работа 
на стотици хиляди египтяни. В началото на Арабската пролет, след първите 
политически трусове на площад „Тахрир”, от резервациите отпаднаха 
столицата Кайро, Луксор, Асуан, но морските курорти продължиха да 
приемат туристи, при много строга охрана. Така и ние имахме шанса да 
пуснем през пролетта на 2015 година първия си чартър до Шарм ел Шейх. 
За следващата година планирахме, освен да повторим чартърната си 
програма за ваканция в този курорт, и да предложим на нашите клиенти 
няколкодневен круиз по Нил. Уви, след атентата с руския самолет всичко се 
срина, отрасълът бе тотално съсипан.  

Хиляди египтяни протестираха срещу диктатурата на стария режим 
Хиляди египтяни, които бяха дошли в курортите да търсят работа, 

останаха без нея. Един след друг затварят ресторанти, кафенета, магазини – 
малкият бизнес е в колапс. Някъде четох признание на местен жител, че 
красивият и неустоим Шарм ел Шейх ден след ден придобива призрачен 
вид. 

Събитията в Египет, в Тунис, в Турция пренасочиха голяма част от 
потока чуждестранни туристи към други дестинации, включително и 
България. Туристическото лято’2017 действително се оказа много силно за 
нашия бранш. Но да се радваш на чуждото нещастие не ни е в стила – нито 
като фирма, нито като хора. Искрено съчувстваме на колегите в Египет за 
тежката криза, в която ги постави тероризмът. И затова пък през есента с 
радост посрещнахме първите наченки за възраждане на египетския 
туризъм. Дори изпратихме група с наши туристи на круиз по Нил.С 
надеждата, че страната на фараоните пак ще бъде познатата привлекателна 
дестинации за туристи от целия свят. 
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ТУНИС –ЕДНО БИЖУ МЕЖДУ МОРЕ И ПУСТИНЯ 
(Декември 2000 – Януари 2001 година) 

Колчем се сетя за Тунис, ме хваща яд как една прекрасна за туризъм 
страна се съсипа за няма и една петилетка. Бяхме там с Мария и двете 
ни дъщери да посрещнем новата 2001 година, първата от 
настъпващото трето хилядолетие. Прекарахме чудесна ваканция, към 
която ще се върна в този пътепис. Но днес за съжаление туризмът в 
тази страна е в колапс. Докато ние трупаме рекорден брой туристи в 
България, в Тунис браншът се чуди как да се спаси от фалит. Половин 
милион труженици в туризма са под заплахата да загубят своето 
препитание. И как да е иначе, когато бурните политически събития 
довяха урагана на разрухата и хотелите масово започнаха да затварят. 
Когато извоювани за десетилетия демократични права започнаха да се 
потъпкват и отново изплува сянката на религиозния фанатизъм.Когато 
тъкмо тя донесе страшното: само преди две години радикални 
ислямисти избиха в музея на мозайките „Бардо” край столицата Тунис и 
на плажа в курорта Сус десетки невинни туристи. Логично световните 
туроператори зачертаха Тунис като туристическа дестинация и 
пренасочиха клиентите си към други страни, включително и България. 

Всичко започна през един декемврийски ден на 2010 година, когато 
младеж на име Мохамед Буазизи се самозапали заради това, че 
полицията конфискува стоката от сергията му на пазара в градчето 
Сиди Бу Саид. Самоубийството му предизвика мощна протестна вълна в 
социалните мрежи, която прерастна в открит бунт срещу режима на 
тогавашния тунизийски президент Бен Али, срещу ширещата се 
безработица и полицейския произвол, срещу неясното бъдеще на 
мнозинството млади тунизийци, които и сега съставляват почти 2/3 
от близо 10-милионното население на страната. Тъкмо Тунис даде 
началото на „Арабската пролет”, която доведе до небивали сътресения 
и необратими процеси от Северна Африка до Близкия Изток. 
Водовъртежът на тези събития донесе и съмнението, че този Тунис, на 
който се любувахме преди 17 години, може би никога повече няма да е 
същият! 

А беше време, когато на тази плодовита земя между Средиземно 
море и огнедишащата Сахара се простираше може би най- модерната 
арабска държава на Африканския континент. Когато туристическият 
сезон изпълваше почти 30 седмици (!) в годината и гости на страната 
бяха не по-малко от 5 милиона чуждестранни граждани. 
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КАКВО ПРИВЛИЧА ЧУЖДИТЕ ТУРИСТИ В ТУНИС? 
Когато кацнахме на международното летище в едноименната столица 

на Тунис, на терминала за пристигащи ни очакваше симпатична блондинка, 
представител на местния ни туристически партньор. Представи се с името 
Марина, украинка, омъжена за... 120-килограмов тунизиец. Екскурзовод по 
учебник! Никога няма да я забравя, защото перфектно изпълнената й роля 
на гид ми отвори очите година по-късно, когато без да имам каквато и да е 
професионална подготовка в туризма трябваше сам да посрещам, 
обслужвам и изпращам чуждестранни туристи по родното ни Черноморие. 
Просто си спомних какво правеше Марина (както винаги си бях водил 
подробни бележки) и честно казано тези нейни „уроци” ми помогнаха да се 
справя, попадайки на нещо като „Сървайвър на острова на изгнаника”. 

Бяхме резервирали хотел в курорта Монастир и от летището поехме 
на юг. До целта ни деляха около 170 километра, но със словоохотливата 
Марина не усетихме дългия път. 

Златистите плажове, екзотиката на пустинята, вкусната храна, 
доброжелателното отношение на местните хора без съмнение привличат 
чуждите туристи за ваканция в Тунис. Страната разполага с много 
качествени хотели и безброй възможности за забавления. Тя предлага 
изключително атрактивни цени, които я правят силно конкурентна на 
туристическия пазар. В Тунис се съхраняват културно-исторически ценности 
от преди 3000 години. Достатъчно е да откроим руините на древния 
Картаген – големият съперник на Рим,или уникалните антични мозайки в 
музея „Бардо”. Това разбира се не е всичко. Тунис има и много чиста 
природа. Това е екологична зона, в която като изключим добива на 
фосфати, главно за износ в САЩ, няма индустрия, която замърсява околната 
среда. Въздухът и морето са чисти, храната – също. Тунис е един от най-
големите износители на маслини и зехтин, на цитрусови плодове и фурми. 
Големи площи са засети с лозя и тунизийците произвеждат хубаво вино. 
Отглежда се и пшеница – кус кусът е основна съставка в тунизийската кухня, 
а още по времето на Юлий Цезар римляните са гледали на Тунис като 
продоволствена база, снабдяваща Рим със зехтин и пшеница. Когато 
пристигнахме в Тунис вече знаехме, че страната се слави и като едно от най-
сигурните места в Северна Африка. С престъпност сведена до санитарния 
минимум и отменено смъртно наказание.От какъв зор например ще крадеш 
кола, когато няма къде да я скриеш – отпред е морето, отзад пустинята. 
Искрено завиждах на колегата ми Монсеф от приемащата ни тунизийска 
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фирма за това, че си държеше колата – последен модел джип Фолксваген 
Туарег, отворена, с ключовете на таблото, докато хапвахме в близкия 
ресторант. У нас возилото, оставено така, да е изчезнало на секундата! 

Тунис предлага на туристите прекрасни плажове и качествени хотели на 
много атрактивни цени 

 
Чистата природа е превърнала страната в екологична зона 
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Докато се движим по магистралата край нас се редят маслинови 
горички и огромни плантации с цитрусови насаждения. Оказва се, че на 
един жител на страната се падат минимум 65 маслинови дървета. А сега пък 
е сезонът на цитрусите и когато се настаним в хотела, както се казва, друго 
може да няма, но мандарини ще има на корем! Марина разказва, че в 
северната част на страната има един нос, врязан навътре в Средиземно 
море. Казва се Cap Bon, в превод Нос Добър (!), където се намират едни от 
най-големите плантации с цитрусови плодове: портокали, лимони и 
мандарини. Именно тук в началото на XV век някой си мосю Климант от 
Алжир внася тези удивителни сортове цитруси, които благодарение на 
местния климат могат да дават до 4 реколти годишно! 

 
В курорта Хамамет има най-много голф игрища 

 

 
Хамамет е столицата на таласотерапията в Тунис 
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По пътя минаваме и край някои от емблематичните за туризма в 
Тунис курорти, първият от които е Хамамет. Известен е с дългата си плажна 
ивица, с многобройните клубни хотели, разположени основно на север и юг 
от старата част на града и най-вече в туристическата зона Ясмин. Наричат го 
още „Жасминовия Хамамет” заради наличието на многото жасминови 
градини. Това е най-старият морски курорт в Тунис. Освен с луксозни 
хотели, разполага и с яхт клуб, казино. През II век е бил римска колония, по-
късно араби и испанци строят тук крепости. През Втората световна война в 
Хамамет е бил един от щабовете на най-известния в Африка нацистки 
генерал Ервин Ромел. 

 
В атракционния парк Carthage Land в Хамамет може да видите статуите на 

картагенски воини върху бойни слонове 

 
И „жълтата подводница" е акостирала сред яхтите в Порт ел Кантауи 
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Старият средновековен град – Медината, е една от днешните 
туристически забележителности. Наред с увеселителния парк Carthage Land, 
пресъздаващ епизоди от историята на града. Тук например може да се 
видят статуи на картагенски воини, яхнали бойни слонове по време на 
битка – имитация на знаменития поход на Ханибал през Алпите в Италия. 
Хамамет е курортът и с най-много голф игрища, които се използват поради 
мекия климат почти през цялата година. Марина казва, че тук идват да 
играят голфъри чак от скандинавските страни и Канада. В Хамамет живеят 
доста богати хора, които през 70-те години на миналия век отначало са си 
построили вили, а по-късно са се установили тук за постоянно. И накрая още 
нещо интересно: Хамамет е известен и като столицата на таласотерапията в 
Тунис. Самото име на курорта подсказва подобна взаимовръзка: арабската 
дума al hammamat означава баня. Има хотели с лечебни центрове, които 
наред с термалните бани, масажите на тялото, ваните с етерични масла и 
други релаксиращи процедури,използват морска вода, черпена от 
дълбините на морето, където е най-чиста. Процедурите с морска вода 
оказват изключително благоприятно въздействие върху кожата, 
кръвообращението, имунната система и обмяната на веществата. 

Продължаваме нататък, за да стигнем до Сус, следващият голям 
морски курорт в Тунис. В Сус се е развила истинска индустрия на 
развлеченията с дискотеки, ресторанти, увеселителни паркове, казина. 
Казват, че като ваканционно селище Сус е повече по мярка на по-младите 
хора. В Medina Ezzahra Park всяка седмица се организират представления, в 
които чрез звук и светлина се представят традициите и историята на Тунис. 
Този град е основан през X век пр.н.е. и пет пъти е сменял своето име. 
Великият картагенски вожд Ханибал го е наричал Хадрумет – силен град, 
вандалите – Унеринополис, византийците – Юстиниаполис. От XI век след 
Христа приема арабското име Сус. Имал е почти 5-километрова тройна 
крепостна стена. Няма завоевател, стъпил в Тунис, който да не се е пробвал 
да превземе града. Дори през Втората световна война е бил бомбардиран 
от нацистки самолети. След идването на французите се развива новият 
облик на Сус, който умело съчетава традициите на Ориента с чертите на 
модерния , съвременен град. Новите квартали са обхванали като в пръстен 
старата арабска част, а край пясъчните плажове се простират просторни 
булеварди с първокласни хотели. В Сус се намира и едно от най-
романтичните мяста в региона – пристанището Порт ел Кантауи, където 
фрахтуват яхти от цял свят и катамарани, готови да отнесат в открито море 
любителите на екзотични морски пътешествия, на гмуркането сред 
подводния свят. 
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Пред хотела ни „Сканес палас" в Монастир 

 
Скоро навлизаме в Монастир, а сред броени минути и в хотела ни 

„Сканес палас” 4*, разположен на около 5-6 км западно от града в 
едноименния курортен район Сканес, на брега на морето. Това е едно от 
най-предпочитаните за ваканция места в Монастир заради прекрасните 
пясъчни плажове и чистата морска вода. Условията за настаняване са 
повече от прилични: широки стаи с удобни легла, голям ресторант, 
американски бар, пицария, открит басейн с бар. Плажът, с фин пясък, е 
скътан край тихо заливче. Хотелът е изграден в класическия за Тунис стил: в 
бяло, нискоетажен, разгърнат хоризонтално. Тук ще посрещнем и новата 
2001 година. 

 

 
Цитаделата Рибат в Монастир с наблюдателната кула – музей 
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Пред стените на Медината в Монастир 

 
Ден по-късно сме на обиколка в Монастир. Градът е основан през IX 

век на основата на римското селище Руспина. Именно тук Гай Юлий Цезар 
организира базов лагер на римските войски по време на войната му с 
Помпей през 50 година пр.н.е. Главната историческа забележителност е 
крепостта Рибат с наблюдателна кула, в която е разположен и малък музей 
на ислямското изкуство със стари писания, изделия от керамика и др. До 
нея се достига по стръмна вита стълба, но усилията си струват, защото оттук 
се открива прекрасна гледка към града и крайбрежието с многобройни 
хотели и яхт клуба Cap Marina. Тази яка каменна крепост е строена през VIII 
век от арабите и се смята за едно от първите подобни отбранителни 
съоръжения в Магреб. На служба били назначавани вяраващи хора, 
наричани „монастири”. Оттук идва и името на града. Крепостта, както и 
самият град Монастир, е използвана и за декор на филми. Например малко 
известно е, че знаменитата звезда на италианското кино Клаудия Кардинале 
прави през 50-те години на миналия век първите си стъпки като филмова 
актриса именно тук, в Монастир, участвайки във филм за тунизийските 
рибари на големия френски режисьор Рене Вотие. 

Срещу цитаделата пък се намира мавзолеят на Хабиб Бургиба, 
първият президент на независим Тунис, чиято роля за изграждането на 
модерната африканска държава е изключително голяма и високо ценена от 
тунизийците. За тази голяма личност в историята на Тунис ще стане дума по-
нататък, а що се отнася до мавзолея, това е една помпозна сграда с три 
позлатени кубета и две минарета на входа. Тези минарета, според 
традициите в Магреб, са също така четвъртити както в Мароко и съседите от 
Алжир и Либия. Тук освен президента са погребани родителите му и втората 
му жена. По времето на Бургиба специално в Монастир се влагат огромни 
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средства за развитието на града. Изграждат се хотели и чудесни паркове, 
тогава е построено и международното летище, а градът се оформя като 
голям туристически и университетски център. В Монастир има култ към 
бившия президент – името му носят главната улица (задължително във 
всеки град!) , училище, джамия, летището, има и хотел с названието El 
Habib. 

 
И все пак пихме „турско" кафе 

 
Часове преди новогодишния празник решихме да се потопим в 

атмосферата на Ориента. И къде другаде, ако не в Медината, старата част на 
Монастир, оградена с високи каменни стени, а зад тях – истинско царство на 
търговците и лабиринт от улички, в които е трудно да се разминат двама 
души. След Израел и Египет за трети път попадахме на източен пазар, 
където умението да търгуваш и купуваш се цени като дарба, дадена от Бога. 
Като всички араби и тунизийците са много настойчиви в желанието си да те 
поканят да спреш пред тяхната сергия или да влезеш в магазина им. На 
всяка крачка те питат откъде си, заговарят те на всякакви езици, а наоколо е 
море от стоки, коя от коя по-шарена. Спомням, че имаше хубави сувенири и 
дълго време използвахме някои от тях на витрината в туристическия ни 
офис в София, за да рекламираме Тунис. На тази разходка из Монастир 
бяхме само двамата с Мария, децата останаха в хотела, и преди да си 
тръгнем към „Сканес палас”влязохме за обяд в един от ресторантите в 
Медината, казваше се „Ханибал”. Сервираха ни страхотно приготвена риба, 
с много подправки, маслини колкото... боровинки, скариди на скара, 
неизменната франзела, останала като наследство от френския период, и 
бутилка превъзходно бяло вино. Накрая отворих менюто да потърся нещо 
като турско кафе, но такова липсваше в листата на ресторанта. Когато 
извиках сервитьора и споделих колко жалко е, че не можем да завършим 
този вкусен обяд с подобно кафе, човекът само даде знак да почакаме. През 
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прозореца на ресторанта видяхме как прескочи до съседното кафене и 
минутка по-късно на масата ни имаше това, което пожелахме! Без 
коментар! 

А новогодишната вечер мина с хубава храна и музика, оркестърът 
дори свиреше парчета на Бийтълс. Както обикновено, когато се намираме в 
мюсюлманска страна, бях любезен да обърна внимание на апетитната 
кючекчийка, която кършеше снага край масата ни. Вечерта щеше да мине в 
добро настроение, ако не беше един дангалак, който упорито започна да 
ухажва дъщерите ни и с един негов приятел да ги кани някъде в града на 
дискотека. В мюсюлманска страна да оставиш две момичета на по 16-17 
години да ходят с непознати насам и натам е да вкараш вълка в кошарата. И 
естествено, че на бърза ръка им охладих мераците. 

 

 

 
Нова година в Монастир 
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ПРЕЗИДЕНТЪТ - РЕФОРМАТОР 
Вече сме прекрачили в новото хилядолетие и можем да пътешестваме 

из Тунис. Навън е доста хладно за плаж и времето е подходящо да опознаем 
страната. Иска ми се обаче отново да се върнем на президента Бургиба, за 
да разберем как този френски възпитаник е превърнал страната си в 
достойна за живеене държава. 

 
Хабиб Бургиба 

 
Мавзолеят на Хабиб Бургиба в Монастир 
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Роден е в Монастир през 1903 година. Завършва във Франция две 
висши образования – по икономика и право. Като адвокат ръководи 
активно борбата на тунизийския народ срещу френския колониализъм. 
След близо три столетия под властта на Османската империя, през 1881 
страната е окупирана от французите и става френска колония. През 1956 
обявява независимостта си, а година по-късно Хабиб Бургиба става нейният 
първи президент. В същото време подписва договор за взаимно 
сътрудничество с досегашния колониален господар на Тунис и Франция 
запазва присъствието си както в икономиката, така и в образователната 
система, градоустройството и инфраструктурата на африканската страна. 
Ако сте например в столицата Тунис, може би ще ви направи впечатления, 
че дори кафенетата са досущ като парижките – няма столове край масите, 
обърнати с гръб към улицата. Както Париж е флагманът на модните 
дефилета, така и тунизийската столица е домакин на Седмицата на модата с 
участието на местни и чуждестранни дизайнери и модели. 

 

 
Жените в Тунис протестират срещу радикалния ислям 

 
Президентът Хабиб Бургиба провежда редица демократични 

реформи, благодарение на които Тунис се приема от световната общност 
като държава по-скоро с европейски, отколкото с африкански облик. Едни 
от най-важните промени засягат семейството и свързаните с него вековни 
традиции. Тунис е мюсюлманска страна и корените на религията са дълбоко 
вкоренени в живота на местните хора. Известно е, че според Корана 
многоженството е разрешено, но Бургиба тъкмо тук разбутва статуквото. 
Приема се закон, според който един мъж не може да има повече от една 
съпруга! На жената се дава правото на развод, стига само да го поиска, 
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както и да се движи извън дома си, включително и на работа, без 
задължителната дотогава забрадка на главата. На полицаите е забранено да 
спират, камо ли да глобяват жена зад волана. Жени стават банкерки и 
министри – в Тунис, единствено в света, има министерство на жената и 
семейството! Подобно на международния празник 8 март и в Тунис има 
Национален ден на жената! В тунизийския парламент 27% от местата за 
депутатите се заемат от жени. Майките с малки деца имат правото да 
работят на половин ден, получавайки две трети от пълната си работна 
заплата.Проституцията е официално разрешена. 

Години по-късно, когато настъпиха промените след „Арабската 
пролет” в Северна Африка и в Тунис ислямистите от партията „Ан Нахда” 
спечелиха парламентарните избори, хиляди жени излизат на протест с 
искане да бъдат запазени светските им права и свободи. Новите 
управляващи са принудени да се откажат от намерението си отново да 
върнат забрадките на обществените места.Нещо повече, парламентът на 
Тунис първи в Арабския свят признава равенството между половете и 
криминализира всяка форма на насилие над жените. Отменя и закона, 
приет още през 1973 година, според който жената в Тунис няма право да се 
омъжи за немюсюлманин. Сега тя има правото свободно да избира своя 
съпруг! 

Запазвайки съществуващата френска образователна система и 
присъствието на френски преподаватели в училищата и университетите, 
Бургиба открива широк хоризонт за грамотността и пълноценното обучение. 
Тунизийците са едни от най-образованите граждани на Африканския 
континент. Нещо повече, образованието във всичките му степени в Тунис е 
безплатно, почти 60 процента от националния доход отива за дотации в 
тази сфера! Образованието до 9 клас е задължително, след което учeникът 
може да продължи още четири години да се обучава в лицей. Така се 
събират общо 13 години на училище. Накрая държиш изпит и ако го 
изкараш, можеш да продължиш образованието си в някое от висшите 
училища в страната. На талантливите държавата осигурява стипендии за 
обучение в престижни университети, има дори специализирани училища за 
талантливи деца. Грамотността дава отражение и върху демографския 
статус на страната. Марина разказва, че ако в селата все още се раждат по 5-
6 и повече деца, в градовете вече спират до второто, все повече намаляват 
ранните бракове и расте, както в Европа, възрастта за женитба. Все по-често 
младите свиват собствено гнездо вместо снахата да търпи „игото” на 
свекървата. 

Малко известен факт е, че преди няколко години лично българският 
премиер Бойко Борисов откри в Тунис Училище за политика, чиято основна 
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цел е да предаде опита на България в изграждането на демократични 
ценности. Борисов бе и първият европейски политически лидер, който 
посети Тунис след „Арабската пролет”! 

Медицинското обслужване в Тунис е безплатно, като значителна част 
от цената на лекарствата се поема от държавата. Разбира се, става дума за 
държавното здравеопазване. В Тунис има и много частни клиники, където 
според Марина обслужването не е по джоба на всеки. 

Независимо, че ислямът е основна религия в страната, по времето на 
Бургиба съществува пълна толерантност към останалите вероизповедания. 
В столицата Тунис, например, видяхме както православен, така и 
католически храм. Освен християни в страната живеят и много евреи. На 
остров Джерба, например, векове наред е имало голяма еврейска общност 
и всяка година тук идват на поклонение еврейски граждани от различни 
страни. 

Хабиб Бургиба се жени два пъти. Първата му съпруга е французойка, 
но по силата на тунизийската конституция е принуден да се разведе и да се 
ожени за тунизийка. От първата си жена има син със същото име. Умира 
през април 2000 година, на 96-годишна възраст. Негов наследник става Бен 
Али, бивш военен, завършил военна аспирантура в САЩ. Стоя на 
президентския пост почти 23 години, докато не бе пометен от „Арабската 
пролет” и принуден да се спасява в Саудитска Арабия. 

 

 
В столицата Тунис и днес се усеща френското влияние 
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ДРЕВНИЯТ КАРТАГЕН 
И така, след като решихме да пообиколим насам натам из Тунис, за 

начало избрахме да надникнем в старата история на тази страна, като 
посетим останките на древния Картаген. Всъщност, историята на Тунис е 
проекция на прости и вечни правила и стремежи в живота: да избереш най-
хубавото място за живеене, да владееш пространството, за да търгуваш и 
печелиш повече от другите, да преплиташ в тези геополитически интереси и 
личните си мотиви: любовта, омразата, съперничеството... 

В Тунис първи се заселват берберите – класически номади. Марина 
казва, че са имали, а навярно така е и днес, много красиви жени: с големи 
очи, леко мургава кожа, „средиземноморски емоционални”. После, 
привлечени от географското положение и плодородната земя, идват 
финикийците. Тяхната царица Дидона основава Картаген – град-държава, 
купувайки земя за заселване от местен берберски предводител. Легендата 
разказва, че според уговорката им Дидона имала право да купи толкова 
земя, колкото покрие... волска кожа. Хитрата царица обаче нарязала кожата 
на тънки ивици и оградила много по-голяма територия. Благодарение на 
своето стратегическо разположение, Картаген бързо става център на 
високоразвита цивилизация и столица на огромна империя, която включва 
и островите Сицилия, Сардиния и Корсика. Разполагайки с многоброен и 
бързоходен флот, Картаген успява да се наложи в морската търговия в 
западната част на Средиземноморието и да се превърне в основен 
конкурент на Рим. Това е и причината съперничеството между двете 
цивилизации да прерасне в трите, т.нар. Пунически войни. Те се водят с 
променливо надмощие ту на едната , ту на другата страна. По време на 
Втората пуническа война през 216 година пр.н.е.картагенският предводител 
Ханибал провежда с тежковъоръжена армия и бойни слонове 
безпрецедентен поход през Алпите до Италия, където при Кана разгромява 
римската войска. В Третата пуническа война (149-146 г. пр.н.е.)все пак 
могъщият Рим надделява, разрушава града, жителите му са отведени в 
робство, а Картаген става римска провинция. Римляните обаче 
възстановяват града по свой образ и подобие и връщат старата му слава. 
Изникват пищни храмове и обществени сгради, терми, амфитеатър, арена 
за 60 000 зрители – тогава тук живеели близо 300 000 души. Докато през 
V век , времето на Великото преселение на народите, не нахлуват 
вандалите, подлагайки града на поредното опустошение. Век по-късно тук 
стъпват византийците, предвождани от пълководеца на Юстиниан I 
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Велизарий, а през VII век арабите слагат окончателно края на Картаген, 
останал и до ден днешен в руини. 

 
Руините на Картаген 

 
Когато стъпихме сред останките на Картаген, се оказа, че не са се 

съхранили кой знае колко археологически паметници от античния град. От 
великия за времето си град – държава потекли „строителни материали” за 
изграждането на днешната тунизийска столица, както и към Европа за 
построяването на катедралите в Пиза и Генуа. След вандалите много от 
съществувалите тогава колони са били отнесени от арабите във 
вътрешността на страната за изграждането на джамии. Намерени са монети 
с изображение на кон. Известно е, че освен силна флота, картагенците са 
имали много добри коне, високо ценени в античността. Нещо повече, конят 
е бил символ на града-държава и затова е бил изобразяван на сечените по 
онова време монети. Един от екскурзоводите ни сподели, че голяма част от 
това, което е останало след разграбването на града, лежи под земята и 
трябват много пари, за да започнат мащабни проучвания. 

От римския период на Картаген най-добре запазени са амфитеатърът 
на Адриан и термите на император Антонин Пий. Антонин, който наследил 
предшественика си Адриан в периода 138-161 година, останал в историята 
като мъдър и благочестив държавник. От термите са съхранени много от 
сводестите помещения, изградени от мрамор и тухли. Най-добра представа 
като как са изглеждали те дава макетът, който възпроизвежда оригиналния 
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им вид. Имало е басейни с топла вода и със студена за охлаждане след 
горещата баня, открит басейн с изглед към морето., както и специално 
обособени места за релакс след къпането с масажи, мазане с благовонни 
масла и пр. Баните се намират непосредствено до оградата на 
президентската резиденция и охраната много строго следи в каква посока 
се правят снимки от туристите. Естествено резиденцията не трябва да 
попада в кадър, ако не искаш да загубиш камерата си. 

Останките от древния Картаген днес са под закрилата на ЮНЕСКО. 
 

 

 
Баните на император Антонин Пий 
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МУЗЕЯТ НА МОЗАЙКИТЕ „БАРДО” 
В съседство с Картаген са намира може би един от най-интересните 

туристически обекти в Тунис – Музеят на мозайките „Бардо”, станал за 
съжаление години по-късно арена на кървав терористичен атентат. Музеят 
разполага с най-голямата колекция от римски мозайки в Африка. Най-
ранната истинска мозайка в света, датирана от периода между V и IV век 
пр.н.е., е била открита именно близо до Картаген. Експозицията е 
разгърната в сградата на бивш бейски дворец (бар означава бей) и 
независимо, че са изложени и статуи на богове и барелефи, интересът на 
посетителите подчертано е насочен към мозайките. Има наистина уникални 
образци на това древно изкуство, в което картините се „рисуват” с дребни 
разноцветни мраморни късчета. Само в мозайката, изобразяваща римския 
поет Вергилий с нимфите, са вложени цели 22 нюанса на цветовете! Тази 
мозайка се намира в харема на бея, където всяка от четирите му жени е 
имала отделна стая. 

 
Прочутата мозайка на Одисей и сирените.  

Липсата на фотографски опит в ония години  
е докарала на снимката и главата на тунизийския гид 

 
Много интересна е мозайката на Одисей. Известна е легендата, 

според която Одисей единствен от екипажа на кораба му не си е запушвал 
ушите по време на плаване в морето, за да слуша музиката на сирените. И 
докато тя замайвала моряците и ги водила към корабокрушение, хитрият 
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Одисей се е ориентирал коя е вярната посока, която ще изведе кораба му от 
капана на сирените. В тази мозайка сирените са изобразени с женски тела 
до кръста, но вместо надолу да са риби, както обикновено, те са 
представени с... кокоши крака. Любопитство събужда мозайката на 
годишните времена, представена от четири жени (четирите сезона). Една е 
облечена (зимата), друга напълно гола с пшеничен клас в ръка (лятото), 
трета полусъблечена с цвете (пролетта), четвърта полугола с грозде (есента). 
Една от мозайките представя сюжет на хазартна игра с разиграване на 
ашици върху килимче вместо жетони върху обичайната маса за залагания. 
Може да се видят двамата съперници и съдията на играта. Фрагмент в тази 
мозайка показва и как един от играчите се опитва да измами другия! Сред 
останалите мозайки се отличава тази със зодиака и дните на седмицата, а 
друга мозайка подсказва, че римляните са знаели за съществуването на... 
Бермудския триъгълник! 

 

 
Интересът към античните мозайки в музея „Бардо" е огромен 
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В една от залите на музея са изложени и маски, които древните 
слагали на гробищата да пазят спокойствието на мъртвите. Тук видяхме и 
лампа с формата на човешка глава. Ако тази глава се обърне на 45 градуса, 
се получава муцуната на...жаба. Според древните разбирания, това не 
говори добре за нейния собственик. Очевидно не е бил добър човек и след 
смъртта му това превъплъщение е специфична форма на наказание. 

И още нещо от музея „Бардо” – изложбата на инкрустирани бижута. 
Има страхотни образци и домакините са поставили лупи, за да се видят 
детайлите възможно най-добре. От инкрустациите в сребърната бижутерия 
много често се използва формата на ръка. Петте пръста на ръката в 
ислямската религия символизират петте основни правила в битието на 
всеки мюсюлманин: да се моли по пет пъти на ден; да дава на бедните, ако 
е богат; да ходи на поклонение в Мека поне един път в живота си; да знае, 
че Аллaх е един, а Мохамед е неговият пророк; да пости по време на 
Рамазана. Колкото по-голям и тежък е накитът на шията на невестата, 
толкова това звучи по-добре за нея. 

 

Музеят „Бардо" разполага с най-богата колекция  
от антични мозайки в Африка 
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ЧАРОВНИЯТ СИДИ БУ САИД 
На около 20 км от столицата Тунис и почти редом с Картаген се 

намира едно от най-очарователните за туристите места в Тунис – арт 
градчето Сиди Бу Саид, обект на ЮНЕСКО. Ако сте ходили в Андалусия, не 
може да не откроите удивителната прилика с тази прекрасна южна част на 
Испания. Достатъчно е да забележите двата водещи „андалуски” цвята в 
сградите на Сиди бу Саид – синьото на вратите и прозорците, бялото на 
фасадите.През 1920 година един барон на име Рудолф Д’Ерланже успява да 
издейства нещо като днешните наредби, с която андалуският стил в синьо и 
бяло става задължителен за всяка нова сграда, която се строи в града, както 
и ограничението във височината й – не се допускат повече от два етажа. 
Днес тук постоянно живеят около 5000 души, а посетителите му са най-
малко... 30 пъти повече. И това е обяснимо – потокът от туристи е буквално 
нескончаем. 

 
Чаровникът в „андалуското" синьо и бяло 

 
Градчето е основано през 1207 година, когато един арабски 

проповедник на име Абу Саид ал Беджи се връща от Мека и, впечатлен от 
красотата на това място, остава тук и влага средства за строителството на 
селището. Ценен е като свят човек и когато умира, е погребан тук. Всъщност 
името на градчето означава Сиди (господин) Бу (татко) Саид (Абу Саид). 
Разположено е на 130 м надморска височина. 180 стъпала, наричани 
Стълбището на влюбените, пък водят до кея с яхтеното пристанище. От 
високото панорамата е забележителна – при ясно време може да се види 
остров Сицилия. 
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От градчето на изкуствата се открива прелестна гледка към морето 

 
Сиди Бу Саид е средище на хората на изкуството: художници, 

писатели, музиканти, бохеми, разбира се и на богати бизнесмени. Счита се 
за престижен район, което личи и от луксозните жилища. Между другото 
тъкмо тук финикийската царица Дидона е купила първото парче земя за 
заселване на сънародниците й, от което се ражда и великият Картаген. Днес 
тук се намира и резиденцията на тунизийския президент. 

Истинска наслада носи разходката из уличките на градчето, по 
тротоарите на които растат естествени украшения: кактуси и портокалови 
дръвчета. Наоколо е пълно със сергии за сувенири и всякакви източни стоки 
и лакомства, малкиш ресторанти и кафенета. Може да намерите прекрасни 
репродукции и оригинални платна, защото в Сиди Бу Саид художникът е 
властелинът на изкуството. Неслучайно наричат градчето Тунизийският 
Монмартър. А ако пожелаете да се снимате на улицата с кралски сокол на 
рамото, ще ви струва само 1 тунизийски динар (националната валута в 
страната). 

 
В Сиди Бу Саид не правят снимки с папагали – само със сокол на рамото 
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ДО САХАРА И НАЗАД 
Днес започваме най-запомнящото си пътешествие в Тунис , което ще 

ни отведе до пясъците на великата Сахара. Пустинята, която заема 38% от 
общата площ (164 хил.кв.км) на Тунис и която според статистиката всяка 
година „отхапва” почти около 40 метра от територията на страната. Там ще 
яздим камили, ще се любуваме на удивителните пейзажи в оазисите с 
финикови палми, ще видим как живеят троглодитите – хората, избрали за 
битието си подземни пещери в пустинята вместо удобствата на 
съвременния град, ще попаднем и сред декора на филмовата 
мегапродукция „Междузвездни войни”... 

Това пътуване започна с една комична история. Трябваше да тръгнем 
с автобуса в 07.30 часа сутринта и да станем от сън поне час по-рано – с три 
дами е така. Когато погледнах часовника си обаче, с ужас видях, че часът на 
тръгването е настъпил, а ние не сме готови и ще пропуснем чаканата с 
нетърпение екскурзия. Вдигнах домочадието на крак под пълна пара, когато 
някоя от въпросните дами зададе простичкия въпрос:”Ама ние защо 
ставаме толкова рано?” Погледнах часовника си пак и той показваше 
цифром 03:20! Оказа се, че още в просъница съм го мернал от обратната 
страна, достатъчно да предизвикам напълно излишния стрес, а по-късно да 
стана обект на подигравки. 

В 07:30 все пак се строихме пред хотела, автобусът дойде навреме и 
потеглихме на пътешествието, което щеше да продължи два дни с една 
нощувка на прага на пустинята. Първата ни спирка се оказа Ел Джем, където 
се намира най-запазеният и трети по големина в света (след Рим и Капуа) 
римски колизеум. Размерите му са внушителни: диаметър 128 метра и 
височина на трибуните 36 метра, капацитет – 35 000 зрители. Хората, които 
наблюдавали кървавите гладиаторски битки и състезанията с колесници, се 
разполагали на четири нива: на първото императорът и свитата му, на 
второто – генералите, на третото – патрициите и на четвъртото – народът. 
Колизеумът е бил изграден през III век по времето на римския император 
Гордиан I, като строителството му е продължило цели десет години с 
участието на стотици роби. В ново време колизеумът, който се отличава с 
чудесна акустика, често е сцена на концертни прояви,но и арена на касови 
холивудски продукции. Тук, например, са снимани най-напрегнатите 
епизоди от абсюлютния филмов хит „Гладиатор” с актьора Ръсел Кроу в 
главната роля. 
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Третият по големина и най-добре запазен в света колизеум в Ел Джем 

 
Напускаме Ел Джем, за да се насочим към следващата точка по 

маршрута – Сфакс. Този едномилионен град е със силна икономика, център 
на маслодобивната индустрия в Тунис, тъй като районът е много богат на 
маслинови насаждения. Разполага с голямо търговско пристанище на 
Средиземно море, има и летище. 
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Маслобойна в Сфакс 

 
Тук посетихме малка маслобойна, в която ни показаха целия процес 

за преработка на маслините и производството на зехтин – от събирането 
им, което за семейството е цял ритуал, и поставянето им в пресата от 
мелнични камъни до отделянето на маслото. Накрая остава нещо като 
кюспе, което се използва и за наторяване. В Тунис считат маслиновото 
дърво за свещено! 
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Сфакс е много странен град. Тук живеят едни от най-богатите хора в 
Тунис, с милиони долари в банките. В същото време ходят едва ли не като... 
клошари, не знаят какво е ваканция и релакс, кътат си парите, сякаш ще ги 
носят със себе си и на оня свят. По тази причина ги наричат „тунизийските 
евреи”. Самите те не работят, другоселци вършат работата. Женят се само 
помежду си. Пращат децата си да учат в чужбина. Не се занимават с 
туризъм. 

Продължаваме по чудесен асфалтов път на юг, към Габес – 
последният град край морето. След това ще навлезем в „сухата” част на 
страната. По пътя никъде не срещаме коли с цвят металик. В Тунис 
металикът е забранен, за да не заслепява шофьорите, отразявайки силното 
слънце. Колкото повече наближаваме Габес, толкова повече пейзажът 
навън започва да се променя и да замирисва на пустиня, хората от околните 
селища пък стават все по-мургави. 

Габес е с население около 145 хиляди души. Голям индустриален град 
с развита химическа промишленост, маслодобив, риболов. Интересна 
подробност е, че тук се практикува и лов на сюнгери (водни гъби). Това е 
морско безгръбначно шуплесто животно, което се използва в козметиката 
за производството на гъби за баня. В Габес спряхме край една палмова 
плантация, за да опитаме много вкусен палмов сок. Почерпиха ни и с 
фурми. От фурмите продаваха разфасовки от по 1 и 2 килограма, но се 
отказахме да вземем точно сега, защото трябваше да ги тътрим през цялото 
време на пътуването ни до Сахара. Между другото в Тунис броят на 
финиковите палми,от които се раждат фурмите, е един от белезите за 
икономическото състояние на тунизийците: смята се, че оазис със 150 
палмови дървета,например,обезпечава статуса на един средно богат човек. 
Една финикова палма може да даде и до 60 кг плод. 

Край на морския пейзаж , стъпваме в пустинята и се насочваме към 
едно от най-екзотичните места в тази част на страната – околностите на град 
Матмата, където живеят троглодитите. За първи път ни се падаше да видим 
необичайните обиталища на местните бербери – подземни пещери, 
превърнати в жилища. Властите са построили специално за тях десетки 
апартаменти в новата част на Матмата, но троглодитите отказват да се 
преселят в тях. Предпочитат да си живеят в пустинята, както векове наред са 
правили техните предци. 

Любопитно ни беше да видим как са устроили бита си тези хора. 
Екскурзоводът ни Мохамед разказва, че в тези подземия живеят близо 3000 
души. Повечето са с тъмно лице и зелени очи – типичен образ на берберите, 
които говорят и на някакъв техен си диалект. Едно помещение се прокопава 
за около половин година с усилията на поне 10 човека. 
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При троглодитите от Матмата 
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Влязохме в един такъв „апартамент”  – ами хората са се обзавели с 
най-необходимото: гардероб, скрин, меки постелки за сядане в дневната и 
за сън в спалнята. На стената в дневната са налепени плакати със снимки на 
местен футболен отбор – очевидно стопанинът е запалянко. Жените готвят 
на газов котлон – в кухнята ухаеше приятно на някаква манджа. С газ се 
снабдяват от новия град. Бабата, поне така изглеждаше жената на входа на 
жилището, месеше хляб и същевременно събираше бакшиши от туристите. 
Край едно от жилищата бяха курдисали камила за снимки. Само не видяхме 
баня и тоалетна, но в пустинята да се облекчиш няма проблем. В 
помещенията се поддържа постоянна температура – около 20-22 градуса, 
независимо, че навън през деня градусите може да стигнат и 50, а през 
нощта да паднат до минусови стойности. Някои от жилищата разполагат и с 
работно помещение, където обикновено жени тъкат на стан килими с 
берберски мотиви. Пещерните жилища, които ни показаха, бяха 
сравнително по-скромни. Има и такива, които са поукрасени, входовете им 
са боядисани в бяло, а до тях са изсечени стълби. 

 

 
Сред декора на филмовия хит „Междузвездни войни" 

 
След колизеума в Ел Джем отново се сетихме за холивудските 

кинопродукции. Ще припомня, че в Матмата са снимани сцените от 
планетата Татуин във филма на Джордж Лукас „Междузвездни войни”. 
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Напускаме Матмата и продължаваме по път сред пясъчни хребети, 
осеяни с камъни. Това още не е Сахара, а една пустинна територия, подобна 
на баластра, с много рядка растителност. Мине не мине някой километър и 
изпод земята току изскочат хлапетии, малки троглодитчета. Посоката ни е 
Дуз – последният град в предмостието на Сахара, където ще преспим. 
Наричат го „Вратата на пустинята”. Разположен е сред оазис с финикови 
палми. Счита се за най-известното място за сбор на номадите, тук те 
провеждат и сватбените си ритуали, както и традиционни номадски игри с 
коне и камили – атракция за гостуващите в оазиса туристи. 

 

 
Хотелът ни в оазиса Дуз, в предмостието на Сахара 

 
Настаняваме се в хотел „ Сахара Дуз”, тризвезден, макар че тия звезди 

са му много. Има закрит басейн с топла вода, но се отказахме да го 
ползваме – вътре беше супа топчета. 

Оставихме багажа и автобусът ни отведе на „стартовата площадка”, 
откъдето по залез щяхме да яздим камили. Облякоха ни в едни черно-бели 
раирани наметала, вързаха ни на главите по една чалма за мъжете и по 
една кърпа за жените и яхнахме „корабите на пустинята”. Всяка камила си 
има име –моята се казваше Мауш, на Марги- Джими, на другите не помня 
имената. Всичките бяха мъжкари, като всяка имаше местен водач. На една й 
бяха сложили намордник на устата, защото е в любовен период, става 
агресивна и хапе. 
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На камили в мечтаната Сахара 
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Керванът потегли и навлязохме в истинската Сахара. Тази, която 
познаваме от филмите, книгите и учебниците по география. Гледах 
безбрежните пясъчни вълни и страшно се вълнувах, защото да стъпя в 
Сахара беше и моя мечта от години. За първи път с Мария и децата 
съзерцавахме, и то от седлата на камилите, великолепния африкански 
залез. Гледахме как нажеженият до оранжево диск на слънцето 
безпомощно се мъчи да се задържи над хоризонта. Нямаше как да успее, 
мракът го надви. И тогава баш камиларят нареди на кервана да спре, 
камилите една по една подвиха крака и ние слязохме от тях. Да са се 
уморили абсурд. Минали са едва трийсетина минути. Камиларчетата се 
размърдаха и започнаха да ни раздават кока кола. Явно за това е тази пауза. 
Един дойде и ме попита дали можем да почерпим водача им – дребосък с 
вид на хитрец, който не сваляше цигарата от устата си. О кей, какъв е 
проблемът. Проблемът се оказа цената, която ни поискаха за кока колата, 
без да ни предупредят преди това, че напитката допълнително се плаща. На 
всичко отгоре ни поискаха толкова, колкото вероятно се плаща в луксозен 
хотел. Но да се пазариш, буквално обграден от тях насред пустинята, в 
началото на нощта, е напълно безмислено. И трябваше да си платя като поп. 
Не ми е до парите. Ако за една кока кола вземем да си късаме нервите, 
къде е Киро на кирия. Но ми развалиха настроението. Такива са арабите, да 
ме прощават. Винаги, както се случи и в Египет, очаквай да ти скроят някой 
номер. 

Вечеряхме в ресторанта на хотела. Обменихме допълнително валута – 
в Тунис са пазарува само с тунизийски динари, и побързахме да си легнем 
след уморителния ден, че утре ни очакват нови приключения. А ще 
тръгваме и доста рано – някъде към 05:00 часа. 
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Пустинната роза 

 
Още по тъмно автобусът ни нагази сред едно голямо солено, но 

пресъхнало езеро – Шот ел Джерид , което преди милион години е било 
море. Сега земята е набръчкана като след дълга суша. На това езеро 
тунизийците са построили голям завод за добив на сол. Но от кристалите на 
солта изникват необикновените форми на „цветето”, наричано пустинна 
роза. Спряхме с автобуса да си „наберем” от розата и помня, че от нея 
занесохме почти малък „букет” в България. 

Пътуваме на запад към Таузер – един от най-красивите оазиси, чиято 
природа е вдъхновявала творчеството на поети и писатели. Дори на 
купюрите от 30 тунизийски динара стои ликът на един от тях – националният 
поет Абдул Касим Ешеби, който умира от сърце съвсем млад, на 24 години. 
Таузер е град с близо 300-хилядно население, има летище, много хотели и 
единственото голф игрище в пустинята. Заради чистия въздух французите са 
едни от чуждестранните туристи, които най- много предпочитат да 
прекарват ваканцията си тук. 

 

 
С конски карети на път за зоопарка 
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Слизаме от автобуса и се прекачваме на конски карети, които ще ни 
отведат в близкия зоопарк. Там ще видим цяло съзвездие от фауната, 
характерна за тази част на страната. Рано сутринта е и още е много 
студено – ушите ми направо измръзнаха. След петнайсетина минути 
стигнахме зоопарка, където ни посрещна един, меко казано, словоохотлив 
гид с невероятно чувство за хумор. От контактите му с италиански 
туристически групи беше научил доста лафове от езика на Апенините и от 
време на време пускаше по някой от тях, сякаш пред него стояха италианци, 
а не хора от други страни. 

 

 
Скорпионът... секс машина 

 
Тръгнахме из зоопарка и човекът започна да представя обитателите 

по много забавен начин: наричаше всяко животно с името на известна 
личност от шоу бизнеса или друга популярна сфера, а и с каквото друго му 
дойде на ум. Така едно от шимпанзетата се оказа, че носи името на 
американската актриса Ракел Уелч, скорпионът – на певицата Джанет 
Джаксън, една от камилите – на футболната звезда Диего Марадона, 
саламандъра оприличи на... секс машина, друга камила – на Али Баба. А 
когато приключваше демонстрациите със змии, ги пъхаше обратно в 
„гаража”, т.е. вивариума. Накрая поиска цигара от един от туристите, уж за 
шимпанзето, но си я лапна той. Забавно шоу! 
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На джип сафари из пустинята 

 
„Полегналият" пустинен „динозавър" 

 
След зоопарка ни качиха на джипове и продължихме още по на запад, 

близо до границата с Алжир. Тук ще спрем в два оазиса – Шебика и 
Тамерза, преди да се отправим към последната точка от маршрута – 
Кайруан. Някъде там, между тези два оазиса, е сниман и филмът 
„Английският пациент”.За първи път се качвах на джип за преход през 
пустинята и имах чувството, че съм на шейна – колата буквално се плъзгаше 
из пясъците. Може би така, но на много по-високи скорости, изглежда 
препускането на автомобилите в знаменитото рали Париж – Дакар. Наоколо 
се издигат лунните скални хребети на Атласките планини, на фона на които 
редицата от джипове изглежда като малка тънка нишка, пълзяща из 
мистичната пясъчна пустош. Някои от тези скални възвишения имат странни 
форми – наближавайки оазиса Шебика, виждаме на хребета нещо като 
полегнало чудовище, удивително наподобяващо гигантското туловище на... 
динозавър. 
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Оазисът Шебика 

 
Шебика е невероятно творение на природата. Да оставим палмите с 

фурми – има ги във всеки оазис, повече или по-малко. Порази ме каньонът, 
откъдето като тънка струйка започва да пъпли вода, постепенно да се 
разширява под формата на поток и накрая да се разлее сред гората от 
палми, за да им дава живот – и на тях, и на хората, които населяват този 
оазис. А в Тамерза, също толкова живописен оазис с водопад, трябваше да 
проявим умението си да се пазарим с местните търговци. Тук, сред декора 
на пясъчните скали и сгушените в подножието им примитивни къщурки, се е 
разположил пазар на какво ли не: от тарамбуки до ръчно тъкани килими, от 
бижута до прословутите пустинни рози, от всякакви кристали, вулканични 
камъни и амулети до насипни или пакетирани фурми, естествено и 
неизменните одежди. Оттук закупихме много красиво килимче с мотив от 
пустинята, ръчно изтъкано от местна берберка. Свалихме доста цената, но 
за фурмите, може би защото бяха в кутии, си намерихме майстора. 

Напуснахме Тамерза и малко преди Гафса, най-големият град в Южен 
Тунис с население около 430 000 души, с летище и собствена радиостанция, 
сменихме джиповете и продължихме с автобуса. В Гафса, който е и най-
големият град след пустинята, са открити най-ранните следи от присъствие 
на човека в Северна Африка. 
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Голямата джамия в Кайруан, четвъртият по значение град  

за ислямския свят след Мека, Медина и Йерусалим 
 
Ето, че пристигаме в Кайруан. След Мека, Медина и Йерусалим това е 

четвъртият свещен град за мюсюлманите и най-святото място за 
изповядващите исляма в Магреб. Казват, че ако нямаш пари да посетиш 
Мека или другите два свещени града, трябва поне 7 пъти в живота си да 
дойдеш в Кайруан, който от 1988 година е под закрилата на ЮНЕСКО. 

Кайруан е основан през 670 година на мястото на стара византийска 
крепост и има над 300 джамии, като най-старата, Голямата джамия, е 
издигната още в годината, когато Кайруан излиза на историческата карта. 
Днес този храм е най-важният религиозен център в Тунис и символ на града. 
Прилича на крепост и има 35-метрово минаре. За строежа й са използвани 
материали от разрушения от арабите Ел Джем, както и огромно количество 
антични колони от римско-византийската епоха. Кайруан е бил важен град в 
Северна Африка, става и столица на тогавашната провинция Ифрикия, но 
поради постоянните нападения от местните бедуински племена губи това 
значение и арабите преместват столицата в днешния град Тунис. 

Освен като свещен град, Кайруан е известен с производството на 
ръчно тъкани килими и със сладкишите си с фурми, каквито, за съжаление, 
така и не опитахме. Но ни заведоха в една фабрика за килими. Тук този 
занаят, упражняван от жени, е с големи традиции. Девойката от Кайруан 
трябва сама да изтъче килим, преди да мине под венчило. 

Килимарството в Кайруан датира от средата на XIX век и до голяма 
степен се основава на практиката на местните номадски племена, които 
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обработват вълната на отглежданите от тях овце и кози. Използват се лесно 
преносими и прости като конструкция хоризонтални дървени станове, а 
самите килими като дизайн се отличават с геометрични фигури и ярки 
цветове. Тъкането не се извършва по шаблон, а изцяло по памет или като 
резултат от въображението на тъкачката. А във всеки килим са втъкани 
хиляди възелчета. 

Килимите, които гледахме във фабриката, наистина са много красиви 
и с отлично качество, но и доста скъпи. Затова и не видях някой от туристите 
в наши автобус да е направил такава покупка. 

В хотела се прибрахме към 19:00 и тъкмо се насочихме към 
ресторанта за вечеря, когато се появи колегата Монсеф и твърдо заяви, че за 
нищо на света няма да ни остави да се храним в хотела. Купил риба и ни 
кани на вечеря в ресторанта на любимия му хотел „Фестивал”. Как да му 
откажеш! 

 

 
Килимарството в Кайруан има стари традиции 
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ТУНИЗИЙСКА ВЕЧЕР В СОФИЯ – ЕДНА НЕОЧАКВАНА ДРАМА 
Тунизиецът Монсеф на външен вид няма нищо общо със своите 

арабски сънародници. Синеок, с обръсната глава, прилича повече на 
германец или наследник на викингите. Завършил туризъм в Тунис, специа-
лизирал мениджмънт в Германия, Австрия и Швейцария. Владее свободно 
френски, английски и немски език. Широко скроен и гостоприемен, с тънко 
чувство за хумор. С фирмата му подписахме договор за сътрудничество и 
респектирани от видяното и преживяното в Тунис бяхме амбицирани да 
подготвим програма за ваканция на български туристи в тази африканска 
страна. Когато разбра, че и в София всяка година се провежда между-
народно туристическо изложение, Монсеф предложи да участваме заедно в 
него, като си поделим разходите за щанда. Нещо повече, по време на 
изложението можем да организираме и няколко вечери на тунизийската 
кухня в ресторанта на един от софийските хотели, да поканим гости „от сой” 
и да им предложим почивка в Тунис с първа дата около Великден. 

 

 
С колегата Монсеф (в средата) в Монастир 

 
Традиционната тунизийска кухня е събрала цялото богатство на 

местни пресни продукти и влиянието на различни култури през отделните 
исторически епохи. Кус кусът е национално ястие, много различен от този, 
който консумираме у нас. Той е много по-дребен и е съставка на основното 
ястие със задушено пилешко, агнешко или телешко месо, с риба или 
зеленцуци, приготвяни в типичния за Магреб кален съд тажин. Свинско по 
разбираеми причини не се консумира. Използват се много подправки, както 



 

 1178

и сосове, най-вече т.нар. хариса от червени чушки, зехтин, чесън и магданоз. 
От рибите най-популярна е рибата тон, но се предлагат и традиционните за 
Средиземноморието лаврак и ципура. Много от десертите се приготвят с 
фурми и мед, с ядки – фъстъци и бадеми, със сок от финиковите палми. Хляб 
също се консумира- не само традиционния лаваш, но и типичната френска 
франзела. А след храна обичайно се поднася традиционния зелен чай с 
мента и асорти от сладкиши и пресни плодове: смокини, ягоди, диня, нар, 
портокали и фурми. 

О кей, ще правим тунизийска вечер! Спряхме се на бившия хотел 
„Амбасадор”, където имахме добри контакти с неговия шеф Радослав 
Карабоиков. От изложението Монсеф остана разочарован – след първо-
началния интерес през първия ден настъпи скука и това още повече го 
мотивираше да се ослушва, когато трябваше да дава пари за своя дял от 
рекламния щанд. Като всеки уважаващ себе си арабин, пак успя да плати 
по-малко. А беше довел със себе си още един тунизиец – управителя на 
хотела „Сканес палас”, където бяхме отседнали при гостуването ни в Тунис. 

Но да видим какво се случи на тунизийската вечер. Още преди да 
започне тази атракция, се развихриха баталиите с родната ни авиокомпания 
„Балкан”. Спряха полетите от Тунис точно преди първата вечер и очакваният 
тунизийски готвач не можеше да пристигне. Ами сега? Бяхме поканили 
много хора: клиенти на фирмата ни и на хотела, приятели и 
бизнеспартньори на Карабоиков, бивши дипломатически служители в 
Тунис. На всичко отгоре бяхме приготвили великденска програма за 
ваканция в Тунис и обявихме специално намаление за онези клиенти, които 
се запишат по време на въпросните вечери, четири на брой. 

Готвачът щеше да лети на следващия ден с друга авиокомпания, но 
трябваше по някакъв начин да спасим първата вечер. Наложи се да търсим 
негов арабски колега из цяла София и накрая намерихме един млад 
ливанец. От тунизиеца – титуляр ливанецът получаваше указания по 
телефон и факс как да приготви манджите. Арабчето се справи прилично и 
всичко си дойде на мястото през втория ден. Тогава не само готвачът долетя 
от Тунис, но и доведе със себе си една кръшна танцьорка, която караше 
всички мъже на вечерите да се слюнчат похотливо, вперили жадни очи в 
пищната й плът. Тогава стана популярна песента „Хабиби” – „Обичам те”, и 
маса народ мяташе гюбеци в такт с игривата мелодия. 

Тези вечери на тунизийската кухня бяха чудесна реклама, но крахът на 
„Балкан” препъна великденската ни програма. Цената, която се получи с Ал 
Италия за полета до Тунис през Милано излезе много висока, а в същото 
време вече имахме записани клиенти, които ползваха и отстъпка. Сред тях 
имаше едно семейство, което за нищо на света не искаше да им върнем 
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парите, но и... да не доплащат за новата цена. Добре, приехме да 
инвестираме в тях – нали все пак трябва да разширяваме своя собствен кръг 
от клиенти. Точно ден преди да заминат паднаха визите, а те вече си ги бяха 
платили за полета през Италия. Когато се върнаха, се похвалиха колко 
хубаво са изкарали в Тунис, но някакси изглеждаха... гузни. И защо? 
Изплюха камъчето накрая: да сме им върнели парите за визите! Че ние нито 
издаваме визи, нито печелим нещо от тях. Те струват по някакви си 20-30 
лева на човек, а им доплатихме от джоба си да се кефят в Сахара. Почти по 
150 долара на калпак! Много се огорчихме. Дадохме им париците, но 
повече не ги видяхме да се веснат в офиса ни. Навярно са се усетили, че са 
преиграли... 

Драмата с полетите прекъсна и контакта ни с Монсеф. Завалията, едва 
можа да се прибере в родината си по разни обиколни въздушни пътища, 
останалите му сънародници също. Жалко, че и апетитната танцьорка си 
замина, беше забавно с нея. Изчезна в небитието и гордостта на 
гражданската ни авиация – авикомпанията „Балкан”, харизана на евреи за 
жълти стотинки от правителството на тогавашния български премиер Иван 
Костов. И до ден днешен пари горчивият спомен за нея, за страхотните й 
екипажи, които се разпиляха по чужбина, за силно конкурентните слотове, 
които имаше по целия свят... 

 

  
Красивата танцьорка съблазняваше гостите  

на тунизийската вечер в София 
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А СЕГА? НАКЪДЕ ОТИВА ТУНИС? 
На туристическото изложение в Берлин през март 2017 година 

туристическият борд на Тунис разпространи специална информация до 
медиите с „1001” аргумента за възстановяване на доверието към тази 
африканска страна като туристическа дестинация. Нормално – браншът, 
който дава хляб на толкова много хора, търси изход от кризата, в която 
изпадна след „жасминовата революция”, както е прието да се нарича 
тунизийският модел на „Арабската пролет”. Проблемите на Тунис са като на 
всички арабски страни, отхвърлили старите режими. И затова от ситуацията 
в страната не лъха особен оптимизъм. Да не забравяме, че високата 
безработица, бедността и безизходицата от нея са една от причините 
хиляди млади тунизийци да станат и съмишленици на Ислямска държава и 
да се бият под знамената й в Ирак и Сирия. Радикализирането им доведе и 
до масовите убийства на туристи. И все пак,както отбелязва в коментара си 
в. Le Monde Diplomatique, в Тунис държавата се запази, а не се разтури като 
в съседна Либия. Армията и полицейските структури останаха непокътнати, 
не взеха ничия страна и след кървавите атентати въведоха драконовски 
мерки за сигурност – и в столицата, и в курортите. Конфликтът между 
ислямистите и хората със светски мироглед след изборите не прерастна в 
разрушителна религиозна конфронтация, каквато наблюдаваме между 
сунити и шиити в страните от Близкия Изток. За това има значение и 
хомогенното в религиозно отношение население на страната. Освен това на 
територията на Тунис живее образована нация. На базата на всичко това ми 
се иска да вярвам,че в крайна сметка гражданското съзнание на хората в 
Тунис, градено десетилетия в рамките на демократични правила и закони, 
ще надделее и ще маркира посоката за бъдещото развитие на Тунис. Онова, 
което печелеше уважението на Европа и свободомислещите хора по света. 
А стабилността на страната ще върне и туристите в нея... 
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СЕЙШЕЛИТЕ – ОСТРОВИ ЗА РОМАНТИЦИ 
(Февруари 2013 година) 

Като туристическа дестинация Сейшелите са перфектният избор 
за любителите на романтична ваканция, а и въобще за онези, които 
ценят и обичат неподправената красота на природата. Тук тя е 
издигната в култ. Още преди да тръгнем с жена ми на път, знаехме, че 
политиката на местното правителство силно покровителства 
екотуризма. Законите са много строги, когато при строеж на нови 
хотели трябва да бъдат спазени изискванията за съхранение на 
растителния и животинския свят. От десетилетие насам има 
правителствено решение, според което всяка година островите могат 
да бъдат посетени от максимум 200 000 гости, но не повече от 4000 по 
едно и също време. 
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КРЪСТНИЦИ СЪС „СИНЯ КРЪВ” 
За да стигнем до Сейшелите, избрахме да летим с Катарските 

авиолинии, които се радват на много висок престиж в авиационния бранш. 
Полетът е с кратък, 45-минутен престой в Букурещ, и спиране за 2-3 часа в 
столицата на катарците Доха. Пътуването е комфортно във всички 
компоненти: сервиз, храна, забавления, удобни седалки. 

Единствено за сигурността на багажа останаха съмнения, вероятно 
при престоя в Букурещ, защото куфарът на жена ми се оказа без катинар, 
щателно преровен и с липсата на бижута. Да се оплакваш на някого на 
летището в Махе – най-големият от сейшелските острови, е равносилно да 
сториш същото пред арменския поп. Затова не направихме от тази загуба 
драма, а просто решихме да си търсим правата като се върнем в София. 

 
Столицата Виктория – копието на лондонския Биг Бен 



 

 1183

Летището в Махе е малко, но с много строг контрол по отношение на 
т. нар. биосекюрити. Попълваш специален въпросник дали си общувал с 
животни във ферми, бил ли си скоро в Африка и ако да, имал ли си контакти 
с местната фауна, боледувал ли си от инфекциозни болести и още ред 
подобни въпроси. Очевидно тукашните власти изискват това заради 
постоянните високи температури на островите (средно 30 градуса по 
Целзий) и голямата влага, за да не допуснат в страната опасни зарази. 

От летището ни взеха с малък, 20-местен автобус, за да ни откарат до 
пристанището, откъдето с ферибот трябваше да отплаваме за другия голям 
остров-Праслин, където се намира и хотелът ни. В тези автобусчета нямат 
навика да ползват багажно отделение и както се казва може да си държиш 
куфара на главата. На пристанището ни чекираха багажа и след като до 
тръгването на ферибота имаше цели два часа, решихме да се поразходим из 
столицата Виктория. 

На Сейшелите пристигнахме в първите дни след приключването на 
активния дъждовен сезон. Затова, крачейки из града, имах чувството, че сме 
попаднали във Венеция. Много улици са буквално водни канали. В центъра 
се издига най-голямата забележителност на столицата – часовниковата 
кула, която изглежда като копие на лондонския Биг Бен. Около нея са 
разположени и някои от по-представителните сгради в традиционния за 
колониалната епоха стил. 

 
25 юни 1976 г. – Денят на независимостта на Сейшелите 
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Сейшелите представляват архипелаг от над 150 острова, пръснати из 
Индийския океан на около 1500 км източно от Африка. Една трета от тях са 
необитаеми. Връзката между островите се осъществява с малки самолети и 
кораби. Близостта до екватора определя и местния климат – 
субекваториален, като през януари падат най-много дъждове, през юли – 
най-малко. Часовата разлика с България е само 2 часа в полза на Сейшелите, 
т. е. ако тук е 10:00, у нас 08:00 часа. 

Архипелагът е открит през 1502 година от великия португалски 
мореплавател Вашку да Гама. С неговото стъпване на тази земя 
Сейшелските острови се появяват на морските карти. Те стават постоянна 
база за зареждане на корабите с провизии и прясна вода. През 1756 година 
островите са окупирани от французите и приемат името на финансовия 
министър на тогавашния френски крал Луи ХV Жан Моро дьо Сейшел. 
Казано на шега, островите са се сдобили със... синя кръв! През ХІХ век 
англичаните прогонват френските колонизатори и установяват властта на 
британската корона. Така до 70-те години на миналия век, когато Сейшелите 
обявяват своята независимост. 

От британското време обаче остава движението вляво и разбира се 
английският език. Употребява се и френски, и местния креолски, за който 
казват, че е нещо като диалект на френския. Заслушвайки се в разговорите 
на местните жители се мъчех да доловя нещо френско, учил съм този език в 
училище цели 12 години, но уви – плещят си по тяхному, напълно 
неразбираемо за мен. Образованието следва британския модел, дори един 
от университетите във Виктория е клон на висше училище в Манчестър. 
Право също се изучава по английски тертип. Французите обаче също не 
отстъпват, макар да са се сбогували със Сейшелите много по-отдавна. Около 
70% от местното население носи френски фамилии. Често английски и 
френски имена се смесват, като първото е британско, второто френско или 
обратно. 

Сейшелите имат републиканско държавно управление, като 
президентът им играе и ролята на премиер. Имат еднокамарен парламент 
от 34 души. Водещ отрасъл на икономиката е туризмът, който осигурява над 
70% от постъпленията във валута. През последните години навлизат мощни 
чуждестранни инвеститори в този бранш, които имат основен дял в 
създаването на нови, главно 5-звездни курорти. Вече са влезли големи 
хотелски вериги като Хилтън, Фор Сизънс, Баниан трий, нови проекти 
развиват Рафълс, Шангри Ла и пр. Освен туризма, Сейшелите развиват 
успешно и други отрасли. Например те са водещи в света по улов на риба 
тон. Трайно присъствие имат офшорният сектор, банковото дело. Само на 
една от главните улици във Виктория – Индипендънс авеню, видях поне 5-6 
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клона на различни банки, многобройни са и адвокатските кантори в града. 
Според прогнозите на правителството, към 2018 година финансовият сектор 
дори би могъл на надмине туризма в местната икономика. Идеята е 
Сейшелите в бъдеще да се превърнат от обикновена офшорна юрисдикция 
в мощен офшорен финансов център. Нови проучвания на шелфа пък 
показват, че тук има и потенциални находища от нефт и природен газ. 

 

 
Една от главните улици на Виктория 

 
Ресторант Pirate’s Army – пиратската тема  

е много популярна на Сейшелите 
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На Сейшелите живеят само 85 000 души. Тук коренно население няма. 
Когато са заселвали островите, са правели това с имигранти. И сред първите 
заселници са били арабски моряци. Прави впечатление многото чернокожи, 
които живеят на островите. Някога тук се е вихрел пазар на роби и това са 
техни далечни наследници. Белите са главно англичани и французи. Те са 
деловите хора, които въртят бизнес или се занимават с юридическа 
дейност, обслужваща бизнеса. 

Докато се разхождахме из града, обменихме малко пари, за да 
хапнем нещо и да изпием по едно кафе. Местната валута е сейшелската 
рупия (SCR). Има една интересна подробност, когато обменяш пари на 
Сейшелите: ако правиш това с дрeбни купюри в евро) 5, 10, 20), курсът е 16. 
10 SCR за 1 евро, когато банкнотите са по-едри, примерно 50 или 100 евро, 
курсът става 16.80 SCR за 1 евро! Странно, но факт! 

Ресторантът, в който закусихме, се казваше „ Pirate’s Army”. 
Пиратската тема е много популярна на Сейшелите – в миналото дълго 
време островите са служели за база на морски разбойници, нещо като 
карибския остров Тортуга. Един от най-известните по това време пирати бил 
французинът Оливие Лавасьор с прозвището Ла Буз. Той се превърнал в 
страшилище за търговските кораби, които ограбвал безогледно, независимо 
под какъв флаг плавали те. Островите и до днес пазят тайни за скрити от 
пиратите съкровища. Дори още е жива легендата за златния кръст с 
диаманти, наречен „Кръстът на Гоа”, която държи в напрежение търсачите 
на подобни богатства. 

 
Хотелът ни на остров Праслин 
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В 10:00 потеглихме с ферибота Inter Island boat за остров Праслин. 
Това е вторият по големина остров на архипелага, дълъг 12 км. Носи името 
на премиер-министъра на френския крал Людвик ХVІ – херцог де Праслен. 
За беда морето се случи много неспокойно и трябваше да използвам целия 
си познат арсенал от техники против морската болест. След около два часа 
мъките ми свършиха и най-после се добрахме до нашия хотел 
„Деватара”4*. 

 
В градината на хотела, на крачки от морето направихме  

импровизирания си „офис” 

 
Плажът ни Grand’Anse 
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На първо четене този хотел не предлага кой знае какъв лукс, но 
студиото, в което бяхме настанени, се оказа много удобно. В цялостното 
оформление на хотела преобладават екологични материали, но най-
големия плюс е непосредствената му близост до плажа. Само след няколко 
метра излизаш на дълга километри плажна ивица с чисто бял пясък, но 
шлифован от вълните така, че изглежда като атлетическа писта и прави 
разходката по него неописуемо удоволствие. 

 
Ето къде се крият малките рачета 

 
Тези птички са страхотни бързоходци 
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Този плаж, известен под името Grand’Anse, е коренно различен от 
нашите в морските ни курорти: той е безлюден и ние, особено сутрин, 
имахме удоволствието да сме съвсем сами – да се разходим, да поплуваме 
в морето, да си направим гимнастика на открито. През този сезон все още 
няма много туристи. Например в нашия хотел от 10 студиа само четири бяха 
заети. На плажа няма чадъри и шезлонги, няма спасители, по пясъка се 
търкалят естествени отпадъци от всякакъв вид: паднали стебла на дървета и 
клони, кокосови орехи, листа от околните храсти, някакво подобие на 
водорасли... 

 
Този голям екземпляр безстрашно крачи из плажа 

 
Невероятно красив е залезът на Сейшелските острови 
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Понякога природата и тук се гневи и подхваща буря, в резултат на 
която са и тия останки от местната флора. Никой обаче не ги чисти и в 
съзвучие с екологичната политика на местните власти, грижата за плажа е 
оставена на... самия него. Каквото прибере и почисти природата, това е! 

 
Срещи на плажа – рибарят... 

 
... и майката с децата 
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Из пясъка щъкат дребни птички, които ни удивиха с бързината, с която 
се придвижват-буквално са като торпили, а се държат на две изключително 
тънки крачета. Плажът е осеян и с малки дупки (на места прилича на 
швейцарско сирене), които се оказа, че служат за убежище на раци. Често из 
храсталаците край плажа може да се види как се шмугват малки гущери. 
Един дори заварихме в стаята ни и си спомних подобен случай в Тайланд. 
Гущерчето се беше залепило на стената на хотелската ни стая в курорта 
Патая. Извикахме на помощ персонала, но докато някой дойде, опашатият 
неканен гост беше изчезнал. Тогава тайландецът, изпратен от рецепцията с 
дълъг прът в ръка, се усмихна и хитро погледна към изплашената ми 
съпруга: ”Госпожо, не се безпокойте, това е само един small crocodile. 
Самият Буда е дошъл да ви благослови!” Този „Буда” още веднъж ни дойде 
на гости в хотела, като дори... скочи в пазвата ми докато си пиех 
портокаловия сок. Оставих го спокойно да избяга – нали пак бе дошъл да ни 
дари с благословия! 

Иначе самото море е топло, смяната на прилива с отлив и обратно 
върви по часовник. Затова бързахме да идем на плажа сутрин рано, преди 
закуска, докато има вода – после, след 09:00, морето се оттича навътре, за 
да се върне към брега надвечер към 18:00. Тогава може да срещнеш на 
плажа и по някоя друга жива душа: рибар с връзка току-що уловена риба, 
майка, извела децата си да поиграят на пясъка, туристи, които се отдават на 
вечерен джогинг, малчугани, надпреварващи се с футболната топка. Някоя 
от яхтите пък, на котва край плажа, ще пусне шумно музика за вечерен 
купон... Невероятно красиви са тукашните залези (а същото мога да твърдя 
и за изгрева!). Огненият диск на слънцето, потъващ зад хоризонта, морето, 
яхтите и рибарските лодки, небесният свод – всички тези „персонажи” на 
голямата сцена на залеза се сливат в многоцветна хармония, която те кара 
да тръпнеш пред творческия гений на природата! 

През деня обаче сме... на работа. Хотелът разполага с чудесна 
градина, в която целодневна сянка хвърлят няколко кокосови палми и други 
екзотични дървета. Под нея си организирахме импровизиран офис: масичка 
с два удобни стола, лаптоп, като добавим добрата връзка по скайпа и 
малката часова разлика с България, ето че няма значение къде протича 
работният ден – дали в София или на хиляди километри от нашата столица в 
едно малко островче сред Индийския океан! Не ни е за първи път – 
обикновено с жена ми така сливаме работа с почивка. И докато тук, на 
Сейшелите, тя и за минута не искаше да изпуска юздите на бизнеса, аз 
намирах пролуки, за да следя по телевизията какво се случва на... 
Африканското футболно първенство. Останах поразен от напредъка на 
местните футболисти, голяма част от които играят в престижни европейски 
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клубове. В сравнение с 10 години по-рано, разликата в качеството на играта 
на Черния континент е колосална! 

В края на плажа често може да се видят малки самолети, които имаш 
чувството, че ще се гмурнат сред крайбрежните палми. Всъщност в тази част 
на острова се намира малко летище, самолетите толкова ниско летят над 
автомобилния път, че когато се приземяват, колите спират пред специално 
поставения светофар, за да изчакат завършването на полета. В тази част на 
плажа има много вили, които се отдават под наем. Обикновено 
наемателите им – главно от Западна Европа, си вземат рент-а-кар, пазаруват 
от някой супермаркет, готвят си храна сами или хапват в някой от околните 
ресторанти, които не са чак толкова много. Ние прескачахме от време на 
време в едно съседно на хотела ни заведенияе – Café le Monde, но по-далеч 
не стигахме по простата причина, че когато падне мрак в тази част на 
острова, няма... улично осветление! През последните години доста 
чужденци купуват имоти на Сейшелите: французи, англичани, руснаци, 
араби. Оказа се, че яхтите, които стоят на котва срещу нашия плаж, са 
предимно на такива собственици – морето в залива е спокойно, явно и 
таксата да домуват там ги устройва. 

 
Малките самолети летят толкова ниско, че автомобилите  

ги изчакват на светофара да кацнат 
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Един ден решихме да се поразходим из околността. Има още няколко 
хотела, но когато надзърнахме в тях, с ръка на сърце си признахме, че от 
нашия по-хубав няма. В няколкото магазина – нищо особено, китайска 
стока. Къщи с кокетни дворчета. Попаднахме и на англиканска църква. 
Около 7% от населението на архипелага са нейни последователи, над 90 на 
сто са католици. 

 
Шопинг на остров Праслин 

 
В този магазин стоките са само местни и с отлично качество 
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От хотела ни препоръчаха да вземем такси и да отидем на шопинг от 
другата страна на острова, близо до пристанището, където ни докара 
фериботът от Махе. Таксиджията – едно младо чернокожо момче, ни закара 
пред магазина, където се продават само стоки и сувенири, произведени на 
Сейшелите. Никакъв Китай, макар че наоколо имаше китайски дюкяни 
колкото искаш, личат си, както се казва, по миризмата. MAKI е брандът на 
оригиналните сейшелски изделия, които под това име се продават и в 
Мадагаскар. Отлично качество на сувенирите, текстила, подаръчните стоки! 
Между другото Сейшелите пускат още една въдичка на жените – верните 
поклоннички на шопинга. В края на нашия плаж има ферма за черни перли с 
магазин. Срещу такса от 50 рупии двама служители – момче и момиче, 
правят презентация, която включва и 5-минутен филм, след което можеш да 
влезеш в шоурума и да си избереш бижута с тези прословути черни перли. 
За сведение един комплект от обеци, пръстенче и колие, например, струва 
почти 3000 евро. 

Филмчето представя кратка историческа ретроспекция на улова на 
черни перли, който по тези земи си е отдавнашен занаят. Показва как 
мидите се изваждат от морето, как се разрязват, за да се отворят и да се 
извади скъпоценната перла. Във фермата всичко това става по изкуствен 
път. От САЩ и главно от района на р. Мисисипи се доставят миди със 
специална консистенция, от нея се оформят топчета, които се поставят за 
„отглеждане” в миди на поне 2-годишна възраст. На всеки два месеца тези 
миди се чистят от паразити. Около 2-3 години са нужни да узрее и да се 
оформи перлата, която може да е с различна големина, форма и цвят (синя, 
тъмнозелена, черна). Във фермата има и няколко басейна за декоративни 
миди, които се изнасят и попълват аквариумите из различни места по света. 
Живеят до 60-70 години. Като посегнеш към тях с ръка над водата, се 
свиват – да се предпазят от неприятел. В басейните освен миди може да се 
видят и морски звезди, костенурки и т. нар. морска краставица. Всъщност 
съвсем не става дума за зеленчук, а за морско животинче, което японците, 
например, консумират... сурово. 

Докато пътувахме с таксито, се разговорихме с младия шофьор. Баща 
на 3-годишен син. В семейството му са... 11 човека с братята и сестрите. 
Казва, че сега сейшелците трудно си позволяват такава многолюдна челяд. 
До две деца – ок! В справочниците пише, че социалният статус на местните 
жители е един от най-високите в тази част на Индийския океан. Да, казва 
момчето, има доста богати хора и работещо население. Ако някой има 
проблеми, то е, защото не му се работи. Ако видите просяк, не е местен 
човек, а вероятно пришълец от Мадагаскар или Мавриций. Пак според 
официални източници Сейшелите имат една от най-добрите пенсионни 
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системи в Третия свят! Осигуряват се и достатъчно добри грижи за хората в 
неравностойно положение: сираци, възрастни хора, инвалиди. Законът 
задължава децата на самотните майки да бъдат подпомагани с издръжка от 
бащите им. Майките въобще се радват на по-добро положение в 
семейството – те контролират повечето разходи в дома и се грижат за 
децата, а мъжете имат „второстепенна” роля – да носят пари. 

 

 
Във фермата за черни перли 
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Данните сочат, че средната продължителност на живота тук е 64 
години за мъжете и 68 за жените. Шофьорчето казва, че в миналото тази 
средна възраст е била по-висока, но навлизането на цивилизацията е дало 
отражение – хората са станали по-лениви и това оказва влияние върху 
общото им здравно състояние. Не знам как са със здравето чернокожите 
камериерки в хотела ни, но че са лениви е повече от вярно. Веднъж ги 
наблюдавах как почистват нашето студио – мотаха се сума ти време, 
оставиха ни без чаршафи, а като влязохме в стаята бяха пуснали климатика 
на такава минусова температура, че още на вратата се смръзнах. 
Единствената масажистка в хотела – стройна чернокожа „газела” от Кения, 
постоянно се охлаждаше на рецепцията в СПА центъра на „Деватара” и имах 
чувството, че попадам във фризер! Разбирам да беше ескимос или 
гражданка на някоя от северните европейски страни, ок, но африканка от 
страна на пъпа на Черния континент... Що за мазохизъм! 

Не обичам пухени завивки и възглавници – на остров, където е 
горещо и влажно, в стая, където климатикът е точно над главата ти и ако го 
изключиш, за да не простинеш, цяла нощ ще плуваш в пот, тази материя е 
силно непрепоръчителна. Компенсира я страхотната храна в ресторанта, 
който с чиста съвест бих нарекъл гурме. След една невероятна вечеря си 
побъбрихме с готвача – казва се Пат, сейшелец, на 32 години, ерген, който 
след гибелта на брат му при автомобилна катастрофа е поел грижата над 5-
те му деца (от... 3 жени!). Бил е на стаж в Германия и Австрия, като е 
представял на колегите си сейшелската кухня. Докато се е обучавал, живеел 
в хотел, където минал през всички хотелски специалности – от камериер и 
пиколо до рецепционист. Силата му обаче е в кухнята. Това момче има 
тънко чувство за естетика в приготвянето и поднасянето на храната. И за да 
не съм голословен, ще дам няколко примера. На една от вечерите Пат беше 
приготвил много интересни топли хлебчета. Замесват се в керамична 
формичка като саксия, с такава форма излиза и хлебчето, запечено отгоре 
със сирене (разбирай кашкавал) и с вкус на... пица. Във всяко хлебче е 
забита пипетка с формата на термометър, който всъщност представлява 
уред за „инжектиране” на... зехтин. Стисваш „термометъра” и той пуска от 
мазнинката. Пат следва най-новите тенденции в кулинарията – да се 
смесват вкусовете, да се комбинират на пръв поглед несъвместими 
продукти. Бяхме си поръчали плато с френски сирена, от онези вкусни 
миризливци, които прекрасно вървят с червено вино. Поднесоха ни го с 
аранжимент от хамон и прошуто, настъргана зелена ябълка, нарязани тънко 
като лист хартия манго и пъпеш, и добавка от натрошени ядки и стафиди. 



 

 1197

ПЛАЖЪТ НА БАКАРДИ 
Решихме да разнообразим ваканцията си на Сейшелите и се 

записахме на две екскурзии. Първата е днес – ще посетим съседния остров 
Ла Диг. Дотам се стига с ферибот, слава Богу само за 15 минути. А островът е 
известен с уникалните си скали и плажове, използвани за декор на 
телевизионни реклами. 

 
Пред остров Ла Диг 

 
Туристи и местни жители често ползват велосипеди под наем 
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За екскурзията из острова се събрахме шест човека: ние двамата с 
жена ми, млада двойка австрийци и семейство французи на достолепна 
възраст. Жената изглеждаще на около 75 години, но мъжът се оказа на... 89! 
И изгледаше не само много добре, но по-късно го видяхме да се гмурка в 
морето с плавници и шнорхел! На Сейшелите са за четвърти път. За водач на 
групичката ни бяха определили едно младо чернокожо девойче на име 
Медина, чийто английски трудно разбирах, но това не беше от решаващо 
значение. 

 
Екскурзоводката ни Медина 

 
С това писано камионче ще обикаляме из острова 
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Ла Диг е четвъртият по големина остров в архипелага. Дълъг е около 5 
км. Обрасъл е с гъста тропическа растителност, сред която се крият 
едноетажни къщурки. Тук живеят около 2000 души, на които са осигурени 
всички необходими обществени услуги: поща, здравен център, полиция и 
пр. Велосипедът е основното превозно средство и може да се видят много 
туристи, които взимат колела под наем и щъкат с тях из просеките в 
джунглата. За по-ексцентрични клиенти има друга атракция – разходка из 
острова с шарена каручка, теглена от вол, нещо като нашите файтони из 
морските ни курорти. 

 
Кокосовата вода правела фурор в Западна Европа и Америка 

 
Популярното в Ла Диг волско такси 
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Едно писано камионче дойде да ни вземе за обиколката на острова, 
но преди да тръгнем Медина ни покани да изпием по чаша кокосова вода. 
Останах изненадан, когато разбрах, че въпросната вода предизвиква 
истински фурор в Западна Европа и Америка. Казват, че имала чудодейно 
въздействие върху здравето на човека и тамошните хора луднали по нея. 
Едва ли не... панацея за живот без болести! Най-големите производители – 
Индонезия и Филипините, буквално се задъхвали от поръчки. 

 

 

 
Плажът с вълнообразните скали – запазена сейшелска марка 
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Та пихме по една „сламка” от кокосовата вода, но да си призная – 
криле не ми пораснаха. Както и да е, метнахме се на камиончето, което 
кривна по някакъв черен път из гората и друс-друс – докара ни на плаж, 
където Медина ни даде време да се забавляваме почти час и половина. 

Времето не беше слънчево – сиви облаци се щураха из небето, от 
време на време закапваше и ситен дъжд. Но това не ни попречи да се 
покефим на плажа – дълъг, доста широк, с бял пясък и заграден от двете 
страни с огромни гранитни скали, набраздени на вълни. Именно тази форма 
на скалите е запазената марка на Ла Диг. Само аз обаче се престраших да се 
изкъпя в океана. 

 
Примитивна обработка на кокосови орехи 

 
Козметика и други изделия от кокосови орехи 
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Морската вода беше топла, но имаше доста големи вълни, може би 
над метър. Една такава вълна ме грабна и така превъртя, че направих 
истинско салто. Както навсякъде из Сейшелите, и тук няма чадъри и 
шезлонги, за спасители забрави, което не е безопасно за безразсъдни 
плувци, каквито винаги ще се намерят. 

Навън още повече се смрачи. Медина предложи да тръгваме и след 
няколко минути бяхме в ресторанта за обяд. Намира се на брега на океана, 
но отливът беше оголил дъното и цялото в кал не изглеждаше никак 
лицеприятно. Хапването обаче беше кулинарен празник. Предложиха ни 
креолска кухня, направо е страхотна! Тя е микс от влиянието на френската и 
африканската кулинария – всяка от тях е оставила по нещо от своя привкус. 
Най-често се готвят сейшелски риби (ред снапер, риба тон), месо (без 
свинско) и местни плодове като папаята, мангото, пъпешът и лаймът – 
малкият зелен лимон, с много подправки, сред които е и канелата. 
Сейшелите са най-големият производител на канела в света. Кокосовото 
мляко и кърито също често се използват за приготвяне на местните манджи, 
както и хлебният плод, който прилича на сладък картоф. В гарнитурите 
неизменно присъстват картофите и оризът. От вината най-разпространени 
са френските и южноафриканските. Произвежда се местен ром от кокосов 
орех под името „Такамака” – вид дърво, което расте и в Ла Диг. От бирите за 
препоръчване са Еко и Сей брю. 

 
В този дом е снимана част от еротичния филм „Емануела” 
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След обяда се отправихме към националния парк „Юниън Естейт”. 
Първата забележителност тук е примитивна орехотрошачка, чрез която 
местните жители добиват кокосово масло. Тя е подслонена под един 
конусовиден навес, наоколо е пълно с черупки от използвани кокосови 
орехи. Технологията за добиване на кокосовото масло е същата, каквато е 
била преди 100, 200 и повече години. Кокосовите орехи се начупват, маха 
им се обвивката и се слагат в чували да съхнат в специално помещение. За 
да бъде сухо това помещение, се нагрява от пещ, която Медина нарича 
„калорифер”. След това от орехите се извлича бялото месесто съдържание, 
което се поставя в нещо като каменно хаванче с дупка отдолу. „Хаванчето” 
се задвижва от вол така, както у нас някога се е правела с домашни животни 
вършитбата на прибраното от нивите жито. През отвора изтича кокосовото 
масло. То се използва най-често като козметичен препарат и особено за 
добиване на тен. Близо до това примитивно съоръжение има сергия, на 
която освен бутилирано кокосово масло имаше и ред други подобни 
изделия и сувенири. Включително шишенца с течна ванилия с много силен 
аромат. 

 

 
Ла Диг е дом на гигантски костенурки 
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Ла Диг е мястото, където може да се видят характерните за 
архипелага гигантски костенурки. Десетина екземпляра тъпчеха калта в 
един затворен с бетонова преграда кръг. Медина изнамери отнякъде 
парчета от растение, подобно на популярния в Европа „български перец”, и 
започна да храни една от костенурките. Тогава за първи път видях, че тези 
грозновати животинки... нямат зъби. Имат нарези върху черупките, които 
според Медина са нервни окончания. 

Най-голямата популация на гигантски костенурки на Сейшелите се 
намира на атола Алдабра, обявен за обект на ЮНЕСКО. Там броят на 
костенурките надхвърля 150 000 екземпляра. Подобна уникална колония се 
среща още само на Галапагоските острови в Тихия океан. 

Остров Ла Диг е бил сцена на един от първите еротични филми, който 
преди повече от 25 години се въртеше по българските кина и носеше 
първата тръпка на забранената дотогава еротика в България – „Емануела”. 
Актрисата, която играеше ролята на палавата любовчийка Емануела – 
Силвия Кристен, за съжаление почина. На острова все още си стои къщата, 
където са снимани епизоди от филма. Изглежда доста занемарена, 
градината също, част от мебелировката още се намира на верандата – 
изоставена и похабена. А е могло да се направи малка експозиция със 
снимки и аксесоари от тази популярна в цял свят филмова продукция и така 
да стане още една атракция за гостуващите на острова туристи. 

Ето ни и на най-известния плаж на Сейшелите – Anse Source d’Argent. 
Тук са правени рекламните снимки на популярни в целия свят марки като 
Баунти, Бакарди. Плажът е разчупен, извива се край малки заливчета. 
Удивителната му красота идва от гранитните вълнообразни скали, които 
изглежда сякаш невидима ръка ги е разсипала край брега – едни големи, 
други по-малки, в най-различни уникални съчетания, откриващи по-широки 
или по-тесни „прозорчета” с изглед към океана. Жалко, че нямаше слънце, 
небето съвсем притъмня, заваля дъжд и нямаше как повече да останем на 
плажа. 

Времето не ни пощади и на ферибота, а докато се приберем в хотела, 
ни подгони истински потоп. Щем не щем се пъхнахме в ресторанта и хайде 
чаша вино, хайде и по едно уиски, и така до късна доба. Остана 
притеснението дали пак няма да вали и утре, когато сме отново на 
екскурзия – до Майската долина. Прогнозата сочеше точно това... 
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Плажът на Бакарди 
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ОРЕХЪТ НА ЛЮБОВТА 
Днес се очакваше пак да вали, но едно е да гледаш какво показва 

компютърът, друго е какво се случва в реалността. А тя ни донесе слънце, 
ясно небе, приятни температури и спокойствието, че ще прекараме 
екскурзията си в Майската долина при хубаво време. 

 
Майската долина на остров Праслин. По тази пътека  

тръгваме към джунглата 

 
Водачът ни Джовани 
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Когато преди няколко века французите стъпили на Сейшелските 
острови, били впечатлени от странните кокосови орехи, изхвърлени от 
морето. Нарекли ги „коко де мер“ – кокосови орехи от морето. Eротичният 
им вид обаче, наподобяващ съблазнителни женски бедра, им отрежда 
друго наименование – орехи на любовта. 

Тези уникални плодове на природата растат само тук, на Сейшелите, и 
по-конкретно в Майската долина на о. Праслин, както и на още едно място в 
архипелага – остров Курюз. 

  
Коко де мер – орехът на любовта 

Майската долина е най-голямата природна забележителност на 
Сейшелските острови. Тя е със статут на национален парк и от 1983 година е 
под закрилата на ЮНЕСКО. Преди повече от 60 години паркът бил на косъм 
да бъде погубен от огромен пожар, но местните огнеборци успели да се 
справят с огъня. На входа има табела, която напомня за това изпитание и 
съобщава, че лично командирът на пожарникарите – сър Ефрем Пол, бил 
награден с орден на британската корона. 

Майската долина си е чиста проба джунгла. Стопаните й са прокарали 
добре оформена просека, по която се движи и нашата интернационална 
група (хора от 6 националности), водени от гида ни Джовани – един млад, 
тъмнокож, интелигентен симпатяга с неподправено чувство за хумор и 
отлична подготовка. 
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Коко де мер е нещо повече от представител на сейшелската флора. 
Това е символът на архипелага, елемент от държавния герб, дори печатът, 
който граничните власти удрят в паспорта, има същата форма. Това е и най-
търсеният сувенир на Сейшелите. При покупка на оригинален орех, а не… 
китайско менте, обезателно се изисква сертификат за представяне на 
граничния контрол при напускане на страната. Оригиналният коко де мер не 
е и евтин – струва между 100 и 400 евро, в зависимост от теглото и размера 
му. 

 

  
Орехът на любовта – когато е на палмата и когато е паднал от нея 
 
Малко след като навлизаме в парка, Джовани ни спира пред маса, на 

която са изложени няколко от въпросните орехи. Един от тях въобще няма 
познатата форма, а е с гладка кафеникава повърхност. Всъщност в този вид 
орехът на любовта расте на палмата си. Когато достигне зрялата си възраст, 
сам пада на земята. 

Палмите се делят на мъжки и женски. Мъжките достигат до височина 
30-35 м, а женските – до 25. „Любовното им приключение“ е обичайното за 
много растения опрашване. „Мъжкарят“ даже има специфично удължение, 
подобно на полов член, което се оказа незаменимо лакомство за един от 
местните гущери – геко. Палмата започва да съзрява след като навърши… 40 
години, а живее близо… 4 века! Плодът й расте и узрява за около 15 години. 
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Опрашването обаче не води до задължително „бебе“, но пък появи ли се, 
коко де мер може да достигне и тегло от 20 кг. 

Когато паднат на земята, орехите се обработват по следния начин: 
отстранява се външната гладка обвивка, изважда се еротичната ядка, 
разцепва се на две и от вътрешността й се извлича сърцевината. Тя е твърда 
субстанция, от която може да се правят и сувенири. После двете части на 
ядката се залепват и така продуктът може да се изнася. За местните е 
изключително важно сърцевината да остане на тяхна земя и ревниво я 
пазят, защото се страхуват някой да не я засее в чужбина. В други случаи 
двете части на ядката остават разделени и се използват в бита – например 
като съдове за сервиране. 

 

  
Ето този „член” е вкусната храна на гущерчето геко 

 
В парка се срещат дървета с шипчета по кората, които я пазят от 

вредители. Палмата на коко де мер няма такава „охрана“, защото кората й е 
много твърда и не става за гризане. 

Присъствието на тези орехи само в тази част на света си има и своето 
обяснение. Преди милиони години островите от Сейшелския архипелаг 
били част от суперконтинент, който в праисторически времена е 
обединявал днешните територии на Индия и Африка. Под влиянието на 
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различни природни катаклизми суперконтинентът се разпаднал, Индия и 
Черният континент се разделили, а Сейшелите останали по средата. 
Последвалите хилядолетия изолирано съществуване дали възможност на 
различни растителни видове да се обособят, развият и запазят тук до наши 
дни. Такава вероятно е съдбата и на сейшелските коко де мер. 

 
Пръчка от канелено дърво – Сейшелите са най-големият износител  

на канела в света 

 
Джовани така и не разбра ние двамата от коя страна сме 
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Майската долина е дом и на още много други интересни 
представители на местната флора и фауна. Например филодендронът, 
чиито корени са… над земята; растението джак фрут, което силно 
наподобява известния в Югоизточна Азия „миризливец“ дориан; дървото, 
от което се добива подправката кардамон; канеленото дърво и др. Освен 
лакомника геко, в джунглата на Майската долина се срещат и сейшелският 
кралски гущер, сейшелският прилеп. Впрочем, като цяло, Сейшелите са 
територия на около 75 ендемични видове растения и животни. Например, 
на о. Махе, където е столицата на страната Виктория, е открито т. нар. 
медузено дърво. Единствено в резервата на о. Арид расте гарденията на 
Райт, броят на морските птици е повече, отколкото на всичките 42 гранитни 
острова в архипелага, взети заедно. Сред ендемитите са синият гълъб, 
сейшелският хамелеон, сейшелският керкенез, пеещата сова, синият рак – 
според Джовани по-вкусен от вездесъщия лобстер. 

След като приключи близо часовата обиколка на Майската долина, 
Джовани пожела да снима всички от групата ни по двойки, обявявайки и 
тяхната националност. Така с жена ми разбрахме, че сме се разхождали из 
джунглата с англичани, норвежци, австрийци, китайци и една чехкиня. 
Когато дойде нашият ред, бедният Джовани се затрудни да познае откъде 
всъщност идем тук ние, двамата българи. Дори и името на Стоичков не 
помогна. Добре, че избрахме за ориентир континента Европа, та местният 
симпатяга най-накрая изпусна едно разбиращо „Аха-а“. 

Мила моя хубавице, Българийо! Още колко ли усилия ни трябват, за 
да научи светът къде сме и кои сме… 

*** 
Последния ден валя през цялото време. Скрихме се в ресторанта и се 

разговорихме с едно момче от персонала, на име Ерефан, южноафриканец. 
От него научихме, че собственикът на хотела е британец, който живее в 
Дубай. Имал хотели и в Кения, в Тайланд. На Сейшелите имало няколко 
фамилии, които подобно на „колеги” в Сицилия контролират живота и 
бизнеса на островите. Те държат цените високи, въпреки че хотелите по 
това време са почти празни. Ето, днес си тръгваме, а ще останат заети само 
2 от 10 студиа! С тези фамилии се съобразявала и местната власт, 
поставяйки филтър пред тяхната конкуренция. 

Към 16:00 пристигна едно бусче да ни закара на пристанището, за да 
вземем ферибота за Махе. Бяхме резервирали хотел близо до летището, 
защото рано сутринта ни беше полетът за Доха. Когато пристигнахме в 
столицата Виктория, градът вече се готвеше за големия празник – 
Карнавала. За наше голямо съжаление карнавалните шествия започваха ден 
по-късно след нашето заминаване, а такава феерия от шарки и ритми си 
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заслужава да се види. Карнавалът се провежда всяка година преди или след 
празника на влюбените Св. Валентин. Трае три дни, през които в столицата 
на Сейшелите кипи веселие, музика, танци, деца и възрастни в пъстри 
костюми изпълват улиците на града. За това събитие местните жители се 
готвят цяла година, също като бразилците за карнавала в Рио. Сред 
участниците са и много гости от Мавриций и Реюнион, от Полинезия и 
Индия... 

Дъждът ни изпрати буквално до летището. След няколко часа щяхме 
да сме на друга географска ширина. 

 

 
Карнавалът във Виктория 
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ДУБАЙ – „ПИСТА” ЗА РЕКОРДИ 
(Декември 2004 – януари 2005 / Май 2006 / 

Декември 2015 – януари 2016 г.) 

През последните години Дубай се превърна в любимо място на 
българите за ваканция и шопинг извън летните месеци. Рекламите 
заливат масовите медии, представяйки второто по големина емирство 
в ОАЕ като модна и екстравагантна дестинация. Интересът е голям – и 
от публичните личности в шоу бизнеса, и от баровците новобогаташи, 
и сред обикновените туристи, които искат да видят и докоснат 
„чудото”край Залива, за което толкова се говори и пише. Един от 
столичните всекидневници дори се пошегува, че Дубай едва ли не е 
станал като... квартал на София! 

За наплива към емирството има ред предпоставки: през март 2015 
година паднаха визите за Дубай, а едно че процедурата за ваденето им 
бе тегава, но и си струваха пари – между 80 и 100 евро на човек. Полети 
до емирството има няколко пъти седмично: в сряда и неделя директно 
лети дубайската държавна авикомпания Fly Dubai, а в петък и 
понеделник нискотарифната Wizz air. Колеги редовно вдигат чартъри, 
което допълнително разширява възможностите за пътуване в тази 
посока. През зимата и около новогодишните празници – време, през 
което и ние с Мария бяхме там, температурите в Дубай са много 
приемливи – 27-28 градуса по Целзий. През пролетта (месец май, 
например, при едно наше посещение на туристическата борса в 
емирството), вече беше станало доста горещо. А през лятото – юли и 
август, температурите скачат и до 50 градуса. Но и за този период се 
намират мераклии – тогава цените на хотелите падат в пъти! 

Ако има някой горчиво да съжалява за днешната щастлива съдба на 
Дубай, то сигурно това е Кралство Великобритания. Ами как няма да им 
е мъка на господа англичаните. След десетилетия на британски 
протекторат, през 1971 година Дубай провъзгласява своята 
независимост и колониалистите се оттеглят от емирството. Тъкмо 
тогава обаче започва мощната експлоатация на петролните кладенци в 
недрата на пустинята край Персийския залив, открити през 1966 година. 
Рукналото черно злато (добив по 11 млн барела на ден) бързо превръща 
малкото рибарско селище в свят на просперитета и чудесата, в 
екзотично и космополитно средище, съчетало неподправеното обаяние 
на Изтока и западния комфорт. 
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В емирството казват, че историята на Дубай се дели на два етапа 
с много ясна разделителна граница – преди и след откриването на 
петрола. Нека накратко да ги проследим. 

 

 
 

 



 

 1216

ПРЕДИ ДА БЛИКНАТ КЛАДЕНЦИТЕ 
Като всички днешни богати градове и страни, наредени като броеница 

по бреговете на Персийския залив, някога и Дубай е бил бедно селище, 
чиито жители се изхранвали основно с риболов, дребна търговия край 
пристанището, превозване на стоки през пустинята, лов на перли в морето и 
пр. 

 
Дубайският исторически музей 

 
Арабски „климатик” 
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Гмуркането в морските дълбини за вадене на перли бил особен 
занаят. Ловците ходели винаги по двойки и никога не се карали сутрин, 
защото според поверието ловът им нямало да върви. Когато през 1930 
година японците откриват изкуственото отглеждане на перли, тази 
професия замира. Днес и в Дубай има ферми за изкуствени перли. 

 

 
Сюжети от музея: Тежък е бил животът в миналото и труден за оцеляване 
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За миналото на Дубай преди откриването на петрола може да се 
научи много от местния исторически музей. Разположен е на територията 
на стара крепост, стените на която са изградени с... корали. В двора на музея 
има няколко стари оръдия, макет на лодката дау, с каквато рибари и ловци 
на перли са шетали из морето, и една „кула”, омотана с дебел, подобен на 
шаяка, плат, която стърчи над импровизирано жилищно помещение, поема 
и „обработва”по някакъв примитивен начин навлизащия в нея въздух, за да 
изиграе накрая ролята на... климатик. Такива вятърни кули – климатици се 
срещат и в историческия квартал Бастакия, където се намират най-старите 
постройки и крепостните стени на града. Една от екскурзоводките ни каза, 
че във въпросната Бастакия се намира и единственият в Дубай ресторант, 
където се предлагат специалитети с... камилско месо. 

  
Преди и след откриването на петрола 

 
Експозицията на музея не е голяма, защото не е дълга и историята на 

емирството, но респектира с великолепния „автентичен” декор и 
присъствието на восъчните фигури, представящи поминъка на тукашното 
население. Помня, че при първото ми посещение през 2004 година бях 
силно впечатлен и се ядосвах, че у нас не се прави нещо подобно, а имаме 
богата история. Чак след години най-после във Велико Търново откриха 
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подобен малък музей съ силиконови фигури, посветен на най-силните 
периоди от времето на Второто българско царство. 

В дубайския музей е изобразена цялата трудна битка на местните 
бедуини с тежките атмосферни условия в този географски район, основните 
занаяти, върху които се е градила тогавашната „икономика” на селището. 

 
Каналът Крик, който разделя Дубай на две части: Дейра и Бур Дубай 

  
Традиционната арабска лодка дау. Може да се управлява и само с... крака 
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Дори на места заедно с куклите участват и живи хора при 
демонстрацията на някои занаяти. И виждаш как едни строят лодки, други 
тъкат килими, трети пренасят чували със зърно, четвърти доят кози, пети 
бродят из пустинята, водейки зад себе си камила, шести пък държат на 
ръката си сокол, готов всеки момент да ловува... 

 
Пазарът на подправките 

 
Още изкушения за шопинг 
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Картините от миналото продължават на екраните на компютрите, а 
има и табла със снимки, които синтезират историята на Дубай 
хронологично, на всеки 10 години. Започват от 30-те години на миналия век 
и продължават до днес, но най-впечатляващи са 60-те години, когато се 
появява първата нефтена сонда – началото на обрата, изстрелял малкото 
селище до Топ 10 на най-проспериращите градове в света. 

 
Златният пазар 

 
Ето как вървят цените на златото според каратите 
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Дубай се дели на две части – старата Дейра и новата Бур Дубай, като 
между тях протича широк и дълъг 14, 5 км воден канал с названието Крик. 
Всеки ден между двете части циркулират лодки, т. нар. водни таксита, които 
пренасят хора в двете посоки. Тези морски съдове са стари, много от тях 
почти изкорубени, но все пак още вършат работа. Мария е заснела как по 
много странен начин се управлява една такава лодка: кормилото й е по 
средата и под нивото на палубата, но вместо да го върти с ръце, някакъв 
широко усмихнат мургавелко го движи с... палеца на босия си крак! По този 
канал се провежда и една от традиционните местни туристически 
атракции – вечерен круиз с арабска галера. С две думи – приятна 
романтична разходка с вечеря на фона на лунната светлина и красивата 
панорама на нощен Дубай. Това е анонсът от рекламите и в общи линии е 
така. Каналът се пресича и от два моста – Мактум бридж (на името на стария 
шейх, починал само месец след като се върнахме от Дубай през 2005 
година) и Гаруд бридж. Подобно на конструкцията под Ламанша, свързваща 
по суша Франция и Великобритания, под канала Крик е изграден и тунел за 
автомобили. 

Въпреки новото строителство на жилища, офиси, хотели, Дейра, която 
е много близо до дубайското международно летище, все още на места 
съхранява атмосферата на стария арабски град. Ще я усетите на пазара за 
подправки, където има дюкяни (като един от Иран) с почти половинвековно 
присъствие. Най-колоритен обаче си остава Златният пазар. Под покрив, 
подобно на истабулската Капалъ чарши, се редят магазинчета с какви ли не 
златни украшения на витрините си. Обеци, пръстени, колиенца, гривни са 
едно на ръка. Но има и цели златни... ”потници” с позлатени „дантели”, 
огромни златни нагръдници, инкрустирани с какво ли не – типична източна 
разточителност! На една от витрините имаше и златен... биберон! Още на 
входа на пазара има голямо информационно табло, което посочва цените 
на грам злато според каратите – 14, 18, 21 и 24. За сведение например в 
деня на нашето посещение на пазара грам 24-каратово злато струваше над 
129 дирхама (местната валута) или приблизително 36 щатски долара при 
курс 1 долар = 3.65 дирхама. На една от витрините се намира и най-
големият в света златен пръстен, инкрустиран с диамант и вписан в Книгата 
за рекордите на Гинес. Тежи 86 кг и е изработен от злато 21 карата! На този 
пазар най-досадното нещо са налитащите като мухи местни „търговци”, 
които настойчиво те подканят да ти продадат златно украшение или лъскав 
ролекс. Но това е част от местната култура, така е във всяка арабска страна, 
важното е да не й обръщаш внимание и любезно да отбиваш атаките. Друг 
избор няма. 
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Златният пазар обикновено влиза в туристическите програми по 
време на обзорната екскурзия из Дубай. Гидовете дават половин час с 
препоръка как туристите да се държат, т. е. пазарят при покупка на златни 
украшения, часовници и пр. Това е пълна глупост и губи време – как за 
някакви си трийсетина минути ще имаш време за избор и пазарлък, то само 
да огледаш стоките и да се консултираш ти трябват часове. В най-големия 
търговски център в града – Дубай МОЛ, има цял климатизиран пасаж на 
закрито, наречен Сук, с поредица златарски магазини, където можеш да 
отделиш достатъчно време, ако си решил да си купуваш златни ценности 
точно от Дубай. Иначе на Златния пазар е интересно да позяпаш 
„потниците”, да си направиш снимка пред някоя витрина и толкоз. Поне с 
Мария мислим така. 

 

 
Най-големият златен пръстен в света, включен в книгата на Гинес 
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БУМЪТ СЛЕД ПЕТРОЛА 
Откриването на черното злато и разработването на нефтените 

находища са главната причина за огромните промени, настъпили в Дубай 
през последните няколко десетилетия. Неслучайно петролът присъства в 
националния флаг чрез черния цвят редом с червения, белия и зеления. 

 

 
След откриването на петрола за броени години  

дубайската пустиня се превърна в рай 
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Промяната е поразителна – пустинята непрестанно отстъпва 
територии за нови булеварди, нови квартали, растат небостъргачи с 
жилища, офиси, хотели, обособяват се зони за спорт и забавления, медийни 
и IT региони. Само по протежение на главния булевард Шейх Зайед 
небостъргачите са над 250! В Дубай Марина конкуренцията в 
многоетажното строителство напредва също, в яки темпове. Няма световна 
хотелска верига, която да не се е настанила в Дубай. Бият се рекорд след 
рекорд, но за това ще стане дума по-нататък. 

 

 

 
Днес местните в Дубай направо си живеят живота – карат суперскъпи коли, 

порят морските вълни с луксозни яхти... 
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Интересно е как са се отразили главозамайващите промени най-
напред на местното население, което в миналото – видяхме това в музея, е 
водело доста скромен живот. Арабите в Дубай съставляват около 20 
процента от жителите на емирството. Останалите са чужденци, от близо 200 
националности, но най-вече от Индия, Филипините и Пакистан. Казват, че 
през нощта населението на емирството наброява 3 милиона, а денем – 4! 
Има много всекидневно приходящи работници от близките емирства 
Аджман и Шаржа. Да не говорим за тълпите с туристи, които никога не 
свършват. 

Днес арабите в Дубай направо си живеят живота. Шейхът Мохамед ал 
Мактум ги е дарил с безброй придобивки. Образоват се безплатно, а 
държавата, плаща и цялата издръжка за обучение в чужбина. Таксите за ток 
и вода са символични – само 10% от стойността им, останалата част пак 
поема държавата. Бензинът е с цена около 1.35 дирхама, което прави 
някъде около 36 цента за литър. Във фирмите винаги вземат по-високи 
заплати от чужденците, независимо, че ги гони пословичният за този етнос 
мързел. Работни места задължително се пазят само за тях. По закон в петък 
се почива заради молитвите, но местните запразняват още от сряда, 
развличайки се с барбекю и надбягвания с джипове в пустинята. 
Надбягвания доскоро безконтролно са ставали и в самия град, но след 
многото катастрофи вече навсякъде са монтирани камери. Проблемни в 
това отношение, както и у нас, са младите момчета, особено от по-висшите 
слоеве, които карат мощни коли. Младите араби са луди по скъпите 
автомобили. Казват, че някои ги карат кратко и бързат да ги продадат, за да 
вземат нов модел. Дори за да стане сделката по-печеливша, не са сваляли 
найлоновите опаковки от седалките! И понеже доста от моделите са 
спортни и сравнително ниски, към стандартните светофари на кръстовищата 
са добавени и по-малки, едва ли не на метър от земята, за да ги виждат 
местните джигити с поршета. 

В много от мюсюлманските страни неглижират жената. В Дубай не е 
съвсем така, отчитайки важната й роля в семейството. Казват ни, че тук 
мъжете хранят голямо уважение към съпругите си – те са майки на децата 
им и това ги кара да им угаждат във всичко. Наблюдавал съм жени в 
моловете, с добре сложена фигура – облечени са външно с традиционната 
черна абая, но по пръстените и гривните им на ръцете, по чантите и 
обувките им си личи на какви скъпи покупки се радват. Често може да се 
видят на щандовете за скъпи облекла на Версаче, Морган, Долче и Габана и 
други маркови фирми да пазаруват като за последно. Легенди се носят за 
богати арабки, които правят басноловни сметки в най-скъпите бутици – 
особено, когато стъпят в Париж или друга Мека на модата. Наскоро вестник 
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24 часа съобщи, че според доклад на американската информационна 
компания „Томсън Ройтерс” мюсюлманските жени по света са похарчили 
266 милиарда щатски долара за облекла и обувки само през 2013 година, а 
шест по-късно, през 2019-та, се очаква да отделят 484 милиарда от щатската 
валута! 

 

 
Дубайските жени също благоденстват. Само за облекла и обувки са изхарчили 

над 260 милиарда долара за една година И това навярно не е всичко 
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Не е тайна, че арабките имат навика да си организират женски 
партита, където захвърлят абаята и се заформя истинско модно ревю плюс 
обичайните за дамски събирания клюки с главен герой... мъжкият пол. Дори 
въпросната абая се променя: една от екскурзоводките ни разказа, че 
платовете стават по-прозрачни, в моделите все повече навлизат различни 
орнаменти като бродерии и пайети и ги правят по-красиви, особено, когато 
се съчетаят с подходящите маркови аксесоари: чанти, обувки, слънчеви 
очила. Хиджапът – кърпата за покриването на главата, все повече отива 
назад, за да се открият лицето и косата. 

Темата за съпругата и любовниците на мъжа също има своя трактовка. 
Жената не може да забрани похожденията на половинката си, но за да й 
даде карт бланш за това изисква от него подобаваща издръжка: жилище и 
то не какво да е, кола и то не каква да е, сметка в банката и пр. Ислямът 
разрешава на един мъж да разполага законно с 4 жени, но се оказва, че 
напоследък това си позволяват едва 2 процента от мераклиите за 
многоженство. 

Има един клуб за плажен отдих – Дубай лейди клуб. Предназначен е 
само за жени. Има банка само за жени. Ако видите такси с розов покрив е 
само за жени. Вторият вагон в метрото е само за жени... 

Държавата силно поощрява женитбата между арабите – целта е да се 
пази етносът, и за това се отпускат най-различни поощрения. Дават ти 
70 000 дирхама, например, ако се ожениш за жена под 30 години. Над тази 
възраст – още 20 000. Ако вземеш разведена – 150 000 като „начален 
капитал”, за да се грижиш за нея. 

Местна жена обаче няма да видиш да кара кола – има си мъж или 
наемен шофьор за това. Камо ли пък да влезе в нощен бар – това място е 
отредено за проститутките, каквито в емирството има в изобилие от 
страните в Източна Европа и Азия. И младежи до 21 години без 
придружител ще гледат бара само отвън. Арабски мъже в традиционното 
бяло местно облекло – диш даш, също нямат това право. Слагай дънките и 
заповядай – нощният живот в Дубай те чака. Само че алкохол не се намира 
навсякъде – в супермаркетите абсурд, не дай боже пък да те пипнат да 
пиеш на неразрешено място. Дори самите таксиджии докладват на 
полицията, ако видят някой да пренебрегва алкохолната забрана. Спомням 
се, че по време на сити тура из Дубай гидът ни предупреди, че по всяко 
време в автобуса може да нахлуят проверяващи за алкохолна употреба 
служители. По време на новогодишната вечеря през 2004 година двама 
нашенци се бяха облекли с местните бели роби диш даш, но в същото 
време се наливаха с уиски. Един от нашите туроператори им пошушна, че 
това се счита за тежка обида и може да ги опандизят като стой та гледай, 
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затова е по-добре мигом да изчезват и да не се явяват повече с диш даши и 
с алкохол в ръка. Алкохол е разрешен да се купува единствено в безмитната 
зона на летището и да се консумира само в хотелите и ресторантите, които 
имат съответния лиценз за това. Цените обаче са доста високи – в хотелите 
например надценките скачат до 40 – 50% и затова съветът на 
екскурзоводите е „Пийте бира бавно, с удоволствие. За втора може да 
размислите... ” 

Права и свободи за арабите бол, но не е така за чужденците. Те нямат 
право нито на осигуровки, нито на пенсии, нищо, че например работят тук 
повече от 20 години. Като искаш пенсия върви си там, откъдето си дошъл! 
Това е желязната логика на работодателите в Дубай. За дубайско 
гражданство пък забрави! За стачки и други форми на протести също. 
Живеят в обособени квартали, които нямат общо с тези на местните: 
европейците в едни, азиатците в други и т. н. Заплатите са ниски – например 
индийците, които са заети главно в строителството, взимат до 1500 дирхама 
месечно или около 410 долара, докато служители от мениджърския екип 
заработват по 50 000 дирхама за същото време! Казаха ни, че от 1 януари 
2016 година влизал закон, който разхлабвал примката в това отношение, 
сиреч и за чужденците се предвиждали някакви права. Но скептицизмът за 
осъществяването му на практика е явен. 

Иначе за чужденец да почне бизнес в Дубай не е проблем. Няма 
никаква бюрокрация. Плащаш само 5% данък върху стойността на внесената 
стока и почваш да продаваш. Проблемите идват след това. Почваш бизнес, 
но доколко ще успееш, след като конкуренцията е страшна. Не е все едно, 
например, от коя агенция местният арабин ще купи самолетни билети. Ако е 
собственост на известна местна фамилия о’кей. Но е ако е нова и случайна? 
Ще го засипят с подигравки как е могъл да стори това! Изключения разбира 
се има, но не са много. Ако пък фирмите са под протекция от най-високо 
място, въобще за конкуренция и дума не може да става. Оказва се, че две 
основни фирми под такъв чадър са извършили строителството на повечето 
харизматични небостъргачи, включително на най-високата сграда в света, 
кулата Бурж Халифа. Едната от тях много яко е продавала на зелено – 
огромни опашки от желаещи да закупят жилища са се виели пред офисите 
й. Но същата впоследствие е завлякла сума ти хора с неизпълнени 
ангажименти. И какво от това – името й и сега виси на билбордове в 
емирството, приканвайки нови клиенти да й се доверят... Да ви напомня 
нещо това? 

Шейх Мохамед ал Мактум е умен и предприемчив политик. Такива са 
преобладаващите оценки за него. Преди да заеме сегашния пост, е бил 
министър на отбраната и смятан за архитектурния гений на строителството в 
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Дубай, като под негово ръководство са изградени летището и голяма част от 
туристическите обекти в емирството. Шейхът и семейството му са разбрали 
навреме, че петролът няма да е вечен и трябва да се търсят други източници 
за просперитета на Дубай. И са ги открили в туризма, недвижимите имоти, 
спортните състезания, атракционите и пр. активи, които биха привличали 
дългосрочно милиони туристи в Дубай. Днес близо 14 милиона туристи 
посещават емирството, всеки ден на пристанището акостират по 4 круизни 
кораба, но шейхът иска през 2020 година броят туристите в Дубай да 
достигне 20 милиона. Да се увеличи неколкократно броят и на хотелите, 
защото през същата тази 2020-та Дубай ще е домакин на поредното EXPO. 
Дотогава конкуренцията на рекордите ще бушува с пълна сила. А петролът в 
Дубай вече наистина свърши и дубайци черпят гориво от съседа Абу Даби... 

 

 
В Дубай бяха построени много хотели, но за предстоящото Експо през 2020 г. 

Шейхът иска броят им да се увеличи неколкократно 
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КОЙ Е ПО-ПО-НАЙ... 
В Дубай максимата е „Всичко на макс”. Ако в света някой построи най-

високата сграда, дубайци няма да се оставят и ако трябва с един етаж 
отгоре да е, но те да са първи. Затова и се изкуших да сложа това заглавие 
на пътеписа – „ПИСТА” ЗА РЕКОРДИ. Да видим и кои са те. 

БУРЖ АЛ АРАБ – най-високият 7-звезден хотел в света, построен под 
формата на платно на сърф навътре в морето. Висок е 321 метра, има 27 
етажа, обзаведени изцяло с апартаменти, главно тип мезонет, с площ от 168 
до 780 кв. метра, колкото е кралският апартамент. 

  
Седемзвездният хотел с форма на сърф Бурж ал Араб.  

 
Хотелът няма официална рецепция, а пред всеки апартамент има 

хотелски служители, които се грижат за настаняването и сервиза на техните 
гости. Една нощувка може да струва между 10 000 – 12 000 долара, 
четворна е за кралския апартамент, който между другото разполага с... 48 
телефонни линии! Чести клиенти са цели арабски семейства, а напоследък 
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идват много китайци. Но ако се случи да пристигнат гости на шейха, хотелът 
се затваря само за тях и всички останали резервации се анулират. Във 
вътрешната част на хотела са инкрустирани по стените 1, 5 тона злато. Във 
фоайето има фонтан, който изхвърля тънка водна струя на 49 метра 
височина и тя се връща обратно с математическа точност, без нито капка 
навън! Освен основния ресторант, хотелът има и заведение... под водата, 
така че докато си хапваш можеш да се дивиш в непосредствена близост на 
морския свят. Панорамен асансьор отвежда до върха на хотела, там има 
друго заведение, откъдето се открива страхотна панорамна гледка към 
морето и изкуствените палмови острови. 

 
Луксозното фоайе на Бурж ал Араб. Само във вътрешността на хотела са 

инкрустирани тон и половина злато 

 
На обяд в Бурж ал Араб 
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Бурж ал Араб е феноменален хотел. Такъв няма никъде по света. Той е 
символът на Дубай! Първоначалната идея е била да се построи на брега 
край морето хотел с казино. Но тя претърпяла провал, тъй като законът не 
разрешава да се строи заведение за хазарт на ”свещена земя”. Тогава 
шейхът, по онова време Мактум бин Рашид ал Мактум, решава сградата да 
се издигне в морето, надявайки се така да се измъкне от шериатския 
постулат. Да, ама не! Правоверните от Саудитска Арабия забранили 
вкарването на казино и в морето. Нещо повече, дълго време силуетът на 
хотела е стоял като отличителен знак на номерата на колите от Дубай. 
Саудитците забранили и това, като заплашили емирството, че негови 
жители с такива номера няма да бъдат допускани на поклоненията в Мека и 
Медина. Дали за тия забрани не са се подразнили и от друго, нещо 
неприемливо за тях? Откъм морето ясно се вижда, че „платното на сърфа” 
се подпира от кръстовидна конструция. Автор на проекта е британец. За 
него казват, че когато завършило строителството на Бурж ал Араб, той 
възкликнал: ”Аз забих най-големия християнски кръст в сърцето на 
исляма!”. 

В този хотел с Мария сме гостували два пъти за обяд – един път сами, 
а втория път с колеги от нашата фирма, бяхме на туристическото изложение 
в Дубай през 2006 година. Обядвахме в основния ресторант – храната е 
прекрасна, особено морските дарове. Докато влезем, пред входа на хотела 
цареше обичайна суетня – паркира бял ролс ройс и от него излезе арабска 
двойка с две деца и тяхната дойка. Така е всеки ден... 

БУРЖ ХАЛИФА – кулата, обявена за най-високата сграда в света, 
издигната на 828 метра! Построена е за 6 години по проект на американски 
архитекти начело с Ейдриън Смит и е открита през 2010 година с 
умопомрачително светлинно и звукова шоу. Струва 1, 5 милиарда долара. 
Според първоначалния проект, кулата е трябвало да се нарича Бурж Дубай, 
но промяната в името й идва по време на световната икономическа криза, 
която не подмина емирството и то беше закъсало финансово като много 
страни по света. Именно тогава като ген. Радецки на хоризонта се появява 
емирът на Абу Даби и президент на Обединените арабски емирства шейх 
Халифа ибн Заид ал Найан, който развързва кесията си и дарява на дубайци 
цели 20 милиарда долара. Тази спасителна финансова инжекция позволява 
да се завърши кулата, а в знак на благодарност към главата на Абу Даби 
небостъргачът – гигант приема името Бурж Халифа. В кулата са се 
поместили 900 апартамента, на 37 етажа са разположени офиси. Въпреки че 
Дубай не е сеизмична зона, основите на кулата са слезли 70 метра под 
земята. В сградата-рекордьор се намира и хотелът на италианския дизайнер 
Джорджо Армани със 160 стаи, отделни 144 апартамента носят марката на 
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модния бос. Има и ресторант, в който бяхме платили вечеря – представяха 
ни я едва ли не като нещо, което за първи път в живота си ще видим. То не 
са анонси за японско гурме, рецепти за тапас, специалитети от Тоскана и пр. 
А се оказа нормална блок маса каквато сме виждали поне 100 пъти, а 
интериор като на този прехвален ресторант „Армани”имат немалко 
заведения в България. Както си казахме след това с жена ми май тая работа 
е да си почешеш егото... 

 

  
Свръхгигантът Бурж Халифа денем и нощем 

 
На 124-тия етаж е обособена наблюдателна площадка, от която се 

открива панорамна гледка към целия град. До нея се стига с 
високоскоростен асансьор за по-малко от минута. AT THE TOP e 
обозначението на тази атракция и за кулата се влиза през Дубай МОЛ. В 
билета, за който с Мария платихме по 55 евро на човек още в София на 
колеги от туристическа агенция, е посочен и точен час за посещение на 
кулата. За нас бяха определили 20:30 часа с препоръка да бъдем поне 15 
минути по-рано, защото наистина посетителите са меко казано много. А ние 
се престарахме и цъфнахме там точно едно футболно полувреме преди 
насрочения час. За да стигнеш до асансьора, минаваш през дълги коридори, 
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стените на които са осеяни със снимки от строителството на кулата. 
Интересно е, но не подозирахме какъв кибик ни чака докато поемем с 
асансьора към 124-тия етаж. Попаднахме на безконечна и силно изнервена 
опашка, която сума ти време не мърда или прави това със скоростта на 
охлюв. И защо? Защото домакините от кулата предлагат и други, т. нар. 
бързи билети, очевидно по-скъпи, осигуряващи предимство на 
притежателите им пред нас. Дори чак сега видяхме, че има пропускателен 
коридор fast trak. И така – чакане час и двайсет минути! Същото се повтори 
и на връщане, като се намираха и тарикати – индийци и други мургавели, да 
се шмугнат през фаст трака. Мария вдигна як скандал на персонала, но 
какво от това – както казват шопите „Ти че окаш, я па нема да те слушам”... 
А и такава е схемата на влизане и излизане, че да се върнеш преди да си 
стигнал асансьора, е невъзможно. Ако знаехме това, нямаше въобще да се 
подлъжем и да си губим времето напразно. От самолета, преди да се 
приземи в Дубай, ще видиш абсолютно същото и ще си седиш кротко на 
седалката, а не да висиш прав с часове и да се изприщваш от нерви. 

 

  
От 124-ия етаж на Бурж Халифа се вижда целия град. Вляво – небостъргачът 

„Адрес” преди да се запали. 
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Иначе от високо нощем Дубай е много привлекателен. Утеха ни е, че 
можахме отгоре да видим и заснемем на клип танцуващите фонтани, както 
и все още читавия 5-звезден хотел „Адрес”, който е на една ръка разстояние 
от кулата. Казвам така, защото в навечерието на новата 2016 година, на 31 
декември, часове преди часовниците да отмерят края на 2015-та, в този 
именно 60-етажен хотел избухна огромен пожар и слава Богу, че нямаше 
жертви. Целият беше обгърнат в пламъци, а когато на следващия ден 
отивахме на шопинг в Дубай МОЛ, цялата сграда продължаваше да дими. 
Снимката, която направих тогава, много наподобява кадрите от ударените 
при атентатите на 11 септември 2001 година небостъргачи в центъра на Ню 
Йорк. Ден по-късно прочетох изявление на един от шефовете на дубайската 
противопожарна охрана, който с нескрито притеснение коментираше, че 90 
на сто от построените в емирството небостъргачи са изградени от лесно 
запалими материали и подобен случай като с хотел „Адрес” не е изключен. 
И за да не звучи голословно изявлението на дубайския пожарникар, ще 
отбележа, че през нощта на 4 автуст 2017 година избухна голям пожар и в 
79-етажния небостъргач „Торч тауър”. Жертви нямаше, но този 337-метров 
дубайски гигант гори за втори път след 2011-та! 

 
Танцуващите фонтани 

 
ТАНЦУВАЩИТЕ ФОНТАНИ са неизменна част от комплекса, 

обединяващ Бурж Халифа и Дубай МОЛ. Те са най-големите в света и бият 
конкуренцията пред хотел Беладжио в Лас Вегас. В изкуственото езеро край 
Бурж Халифа стотици зрители наблюдават истинска водна симфония всяка 
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вечер 18:00 и 22:00 часа, на всеки 20 минути. Хореографията на водния 
спектакъл е разработена от калифорнийска компания, която казват, че с 
този проект е надминала себе си. Музиката е прекрасна – след Енрике 
Иглесияс пуснаха някаква арабска любовна песен, която ми изпълни 
сърцето. Това удоволствие струва на емирството 218 милиона долара, но 
тази подробност в Дубай явно няма значение – важно е, че и тук е взето 
първото място в света. Фонтаните изстрелват във въздуха 83 000 литра вода, 
височината на водните струи достига 275 метра! 6600 прожектора осветяват 
каскадите. В системата на фонтаните са вградени специални роботи, които 
програмират пускането на водата по съответната схема. 

 

 
Дубайското метро 

 
МЕТРОТО е сред новите придобивки на града. Това е най-модерното 

метро в света, безпилотна железница, която се управлява автоматично от 
компютър и в това отношение представлява триумф на модерните 
технологии. Движи се под и над земята, дължината на маршрута му е 70 км, 
има две линии – зелена и червена, като само червената извозва по 27 000 
души на час. Скоростта на влака е 90 км/час. Всяка композиция разполага с 
минимум по 5 вагона, като първият е за пасажери със златна карта, вторият 
само за жени и жени с деца, останалите за... останалите. Ако мъж попадне в 
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женския вагон не само, че ще го изгонят, но и ще отнесе солидна глоба. 
Хубаво е, че перонът е отделен от релсите със стъклена преграда и стъклени 
врати, които при спиране на композицията автоматично се отварят. Това е 
далеч по-безопасно отколко иначе хубавото ни метро – колко пъти медиите 
у нас съобщаваха за инциденти с хора, паднали по една или друга причина 
на релсите. 

Дубайското метро е открито официално от шейх Мохамед ал Мактум 
на 09.09.2009 година в 09:00 часа. С Мария се повозихме от Дейра до Дубай 
МОЛ – вътре е чисто, приятно се пътува, няма вандали (тук с престъпниците, 
ако въобще такива има, няма лабаво). Платихме в двете посоки билетче на 
цена от 14 дирхама. За същото разстояние само в едната посока 
таксиджиите ще ни одрусат между 30-40 дирхама, ако няма трафик. Но това 
в Дубай рядко се случва. Добре да се знае, че от спирката на метрото за 
мола до входа на самия търговски център разстоянието е доста голямо – 
като нищо ще трамбоваш най-малко десетина минути... 

 

 
Дубайската палма 

 
ПАЛМОВИТЕ ОСТРОВИ, които най-добре се виждат от въздуха, са 

поредният авангарден проект, впечатлил света с оригиналния подход за 
усвояване и облагородяване на територии навътре в морето. Подобно на 7-
звездния Бурж ал Араб. Под формата на палми са изградени три такива 
изкуствени острова, най-големите в света: Палм Джумейра, Палм Джебел 
Али и Палм Дейра. На тези острови през последните няколко години се е 
разгърнало мащабно строителство на жилища, офиси, хотели, атракциони, 
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шопинг центрове. Тук няма да видите небостъргачи, дори линията, 
поощрявана от самия шейх Мохамед ал Мактум, е да се строят нискоетажни 
блокове и особено луксозни вили, каквито специално в Палм Джумейра 
видяхме – в пясъчния цвят на пустинята и сред обилна зеленина. 
Изграждането на тези острови е предизвикателство за строителите. 
Например за укрепването и строителството на най-малкия изкуствен 
остров – Палм Джумейра, са използвани 70 милиона куб. метра пясък, за 
Палм Джебел Али – 135 милиона! Започнало е изграждането и на четвъртия 
изкуствен остров – архипелагът Светът, във формата на земното кълбо с 
континентите и островите. Тук количеството пясък, което ще се използва 
при окончателното му завършване (разбрах, че в момента работата по този 
проект малко е зациклила) ще е еквивалент на изграждането на... Великата 
китайска стена! 

 

 
Петзвездният „Атлантис” – най-впечатляващият хотелски комплекс, 

разположен на Палмата край брега на морето 
 
Без съмнение най-впечатляващия комплекс на територията на Палм 

Джумейра е 5-звездният хотел Атлантис, разположен на палмата край брега 
на морето, с прекрасен изглед към Арабския залив. Това е и първият хотел 
на този остров. Изграждането му е глътнало 1, 5 милиарда долара. Построен 
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е по подобие на едноименния хотел на Бахамите. По време на официалното 
му откриване са изстреляни фойерверки за... 20 милиона долара! Хотелът 
разполага с 1539 стаи, има и апартаменти тип сют от най-висока класа като 
Royal Bridge, например. Най-евтината нощувки в делукс стая върви над 1600 
евро на нощ, а за най-скъпите апартаменти цената достига 20 000 долара. 
Обзавеждането на стаите е в характерния арабски стил. 

Погледнат откъм морето, хотелът не разкрива истинската си същност 
на огромен комплекс за забавления. А той разполага с подводен аквариум, 
където може да се види не само разнообразната морска фауна, но в 
секцията Los Chambers да се проникне в тайните на изчезналия континент 
Атлантида. Невероятни преживявания предлага водният парк Aquaventure, 
най-големият в Близкия Изток. От двете кули – Tower of Neptune и Tower of 
Poseidon, тръгват множество екстремни пързалки (общата им дължина е... 
24 километра!). Много търсена от посетителите атракция е плуването с 
делфини в обособената край водния парк лагуна. Хотелът има собствен 
плаж, нощен клуб и бийч бар със запазено място за изява на диджеи от 
световна класа. 

 

 
Дубай Марина 
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В Дубай Марина с нашите приятели сем. Желязкови от Стара Загора 
 
ДУБАЙ МАРИНА е още един от мегапроектите на емирството в новата 

част на Дубай. Гора от небостъргачи – жилищни сгради, офиси, хотели, има 
и голям търговски център – МОЛ Дубай Марина. Тук се намира най-
високият жилищен блок в света – Принцес тауър, със 101 етажа. Край 
небостъргачите се простира и яхтеното пристанище. Оттук тръгват кратки 
морски разходки за туристите, организирани от няколко яхт клуба. 
Собствениците на апартаменти в комплекса тук си „паркират” лъскавите 
яхти. А когато поискат да се разходят с тях, специален канал ги отвежда 
направо в морето. Зоната около пристанището е приятно място за разходка, 
с множество ресторанти. Има и пешеходна зона със заведения и магазини – 
The Walk at Jumeira Beach Residence. С това име е популярен и един от най-
хубавите плажове в Дубай. 

МАДИНАТ ДЖУМЕЙРА е комплекс от три 5-звездни хотела с арабски 
базар (сук) и водни канали с плаващи гондоли помежду им. По тази 
причина комплексът е наричан „Арабската Венеция”. Мястото е приятно за 
отдих, с добри ресторанти и барове и с отлична гледка към Бурж ал Араб. В 
арабския базар се предлагат много качествени сувенири, бижута, тъкани, 
килими, но ако Дубай МОЛ се смята за най-скъпия търговски център в 
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емирството, в базара на Мадинат Джумейра цените са... два пъти по-
високи! 

 

 

 
Сред „Мадинат Джумейра” – дубайската Венеция 
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ВЪЛШЕБНАТА ГРАДИНА – Dubai Miracle Garden, е най-голямата цветна 
градина в света. Обхваща площ от 72 000 кв. метра и е дом на 45 милиона 
растения! Това е истински дар за сетивата! Човешката ръка е аранжирала 
милионите цъфтящи цветя в невероятни форми и фигури, които те пренасят 
далеч зад пределите на емирството.  

 

 
Вълшебната градина 



 

 1244

Огромни цветни сърца, килими, арки, съжителстват с... Айфеловата 
кула, с традиционната холандска мелница, с китайска пагода, с ж. п. 
композиция начело с парен локомотив, с познати образи от приказките като 
Гъливер, с огромни шарени пауни, каквито, далеч по-малки, но наперени 
може да се видят при подхода към резиденцията на дубайския емир. Не 
липсват и заведения за хране, кафе и чай. В едно от тях се спряхме, по 
препоръка на екскурзовода. Египтяни приготвят фалая – нещо като баница с 
топено сирене, подобна на турското гьозлеме. Майсторът меси тестото, 
разгъва го да се получи тънка кора, върти го над главата си (това правят и 
нашенските баничари) и после намазано със сиренето го мята във фурната. 
Много е вкусно! 

ДУБАЙСКИТЕ МОЛОВЕ също водят в световните класации на търговски 
центрове. Дубай Мол е най-големият в света. Подслонил е над 1200 
магазина, 120 заведения за хранене, кино с 22 зали! Тук се намира огромен 
аквариум, където посетителите могат да наблюдават над 33 000 риби и 
морски животни от 85 различни вида! Прозрачната му стена е вписана в 
книгата за рекордите на Гинес с размери 32.88х8.3 метра и дебелина 75 
сантиметра! В Дубай Мол има място и за любителите на зимните спортове – 
открита е ледена пързалка с олимпийски размери. 

 
Стената с летящите фигури в гиганта Дубай Мол 
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Уникалната ски писта в Мол ъф Емирейтс 

 
Докато едни се пързалят на зимната писта, други на едно стъкло разстояние 

се кипрят по летни костюми 
 
Но ако искате на пъпа на пустинята да покарате... ски, да се пуснете с 

шейна или просто да се разходите по снега и да се замеряте с приятелите си 
със снежни топки, елате в другия, втори по големина търговски център в 
Дубай – Мол ъф Емирейтс. Там попадате в „курорта Сен Мориц”, където се 
намира закритата ски писта. С билета за ски центъра ще ви предоставят и 
топла грейка, влизате вътре, хващате лифта и се качвате до „върха”, 
откъдето се пускате по снежната писта. По същото време от другата страна, 
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зад стъклото, отделящо ски зоната от останалата част на мола, ще ви гледат 
сеирджии по... тениски и къси панталонки. 

Този своеобразен закрит снежен парк, за който арабски милиардери 
са платили 270 милиона долара, е разположен на 3000 кв. метра. Има 
всички нормални условия за каране на ски и сноуборд. Пистата е с дължина 
90 метра, има и два улея за бобслей. На скиорите се предлага цялостно 
оборудване, ски училище. Изкуственият сняг се зарежда от машини цяла 
нощ, за да е готов за дневното забавление. И като стана дума за сняг, година 
след страшното цунами, което потопи през 2003-та Югоизточна Азия, в 
Дубай... завалял сняг! Това хвърлило в шок местните жители. Някои даже 
наели... хеликоптери, за да видят „по-отблизо” като какво ще е това, дето се 
спуска на парцали от небето. А най-правоверните изпаднали направо в 
паника и мълвяли: ”Аллах ни наказва. Иде краят на света... ”! 

 
Джип сафари в пустинята 

 
Още от началото на века Дубай се наложи като дестинация за шопинг. 

Ежегодно тук в началото на зимата се провежда традиционният шопинг 
фестивал. В началото цените бяха много приемливи – все пак тук е безмитна 
зона, но с течение на времето тази придобивка за потребителите изчезна. 
Днес в Дубай не е евтино, дори това е тенденция, която се одобрява и 
стимулира лично от емира. Въпреки това моловете са пълни, явно цените не 
са на първо място за сметка на качеството като мотив за пазаруване. В тях 
минава и по-голямата част от свободното време на жителите в Дубай, 
особено през жарките летни месеци. През 2004 година с Мария за първи 
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път усетихме удобството да пазаруваш и прекарваш не малко време за 
забавления в мола. Тогава у нас още нямаше такива търговски обекти, ако 
приемем за такъв само добрия стар софийски ЦУМ. 

 
Конните надбягвания са едни от най-престижните  

международни състезания в Дубай 
 
НЕЩО И ЗА СПОРТА, на който в Дубай отделят голямо внимание, 

организирайки престижни състезания с участието на световни звезди. Голф, 
ръгби, колоездене, езда на камили и пр. Има много силни голф клубове в 
емирството. Да не забравя и Формула 1. Нещо такова преживяхме с жена 
ми и по време на джип сафари в пустинята. Евала на арабските шофьорчета, 
а и разбира се на нашия водач Мустафа, която ни караше 7 човека в своята 
тойота. То не бяха стръмни изкачвания и главоломни спускания из дюните, 
то не беше возене с бясна скорост на... две колела, но джипът ни не се 
обърна. Добре, че преди това не бяхме похапнали, иначе щяхме да се 
орезилим в колата. Тия момчета са виртуози на волана! Ще ми се да обърна 
специално внимание и на конните състезания, особено за световната купа. 
Спонсор обикновено е дубайската авиокомпания Емирейтс Еърлайнс, една 
от най-добрите в света. А това са едни от най-скъпите състезания на 
планетата. И тук, както в повечето арабски страни, конете са слабост на 
арабите и разбира се на шейха. Помня, че когато съобщиха скръбната вест 
за смъртта на стария емир през 2005 година, се оказа, че той по това време 
е бил в Австралия с екип от 33 души да избира жребци по време на 
местните конни разпродажби. По арабска традиция шейхът е и 
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съсобственик на конюшните „Годолфин”, чиито коне участват в най-
престижните надбягвания в света. 

И да не пропусна възможностите за морска почивка. Дубай разполага 
и с плажна ивица, и с много първокласни хотели в съседство с нея. 
Плажовете се поддържат отлично, предлагат и много допълнителни 
забавления: пързалки, водни спортове, разходки с яхти и дори с камили по 
плажната ивица, масаж и пр. 

 
Плажът на Дубай Марина предлага много забавления 

 
Разходка с камили по плажната ивица 
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ГЛАД ЗА НОВИ ПОСТИЖЕНИЯ 
Рекорди ще гонят и още атракции, които тепърва ще се откриват в 

Дубай, строителството не спира, особено по повод предстоящото EXPO. 

 
За предстоящото EXPO още отсега в Дубай се разгръща мащабно 

строителство 
Очаква се тук да се появи най-голямото в света виенско колело, което 

ще бъде почти два пъти по голямо от Лондонското око. Вероятно ще бъде 
завършен и проектът за новия изкуствен канал, който се строи в момента. 
Той ще се свърже със стария канал Крик, ще премине през района на Бурж 
Халифа – т. нар. Business Bay, ще продължи под бул. Шейх Зайед и Сафа 
парк и през Джумейра бийч роуд ще излезе на морето. По първоначални 
сметки ще струва около 2 милиарда дирхама, но тази инвестиция вероятно 
ще бъде сериозно надхвърлена, тъй като покрай канала ще се развие зона 
на около 80 000 кв. м, отредена за строителство на жилища, комплекси за 
забавления, обществени и бизнес сгради, яхтено пристанище и др. Така 
Дубай ще стане наистина „Венеция на Персийския залив”. 

През 2016 година бе открит най-новият атракцион Леголенд – първият 
от този род тематичен парк в Близкия Изток. Мерилин Ентъртаймънт е 
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компанията, на която е възложен мениджмънта на парка. Тя има опит в този 
бизнес, придобит в Южна Корея, САЩ, Китай, Малайзия, Европа. В този 
проект оживяват любими детски герои като смърфовете, Шрек и др., 
серизно присъствие заема индийският филмов мастодонт Боливуд, много 
игри ще забавляват малките посетители, включително и пързалките във 
водния парк, а понеже все пак става дума за Лего, домакините са се 
погрижили да предоставят за занимание 60 милиона кубчета. 

 
Най-новият атракцион в Дубай Леголенд 

 
А ето и бомбата, която съвсем наскоро хвърли „Асошиейтед прес”: 

фирмата, построила Бурж Халифа, се готви да издигне още по-висока кула, с 
едно ниво над досегашния рекордьор! „Дубай Крийк Харбър” ще 
наподобява шпил, придържан с помощта на стоманени въжета. Ще има 
въртящи се стъклени тераси, наблюдателни платформи, ресторанти, бутиков 
хотел. Сградата, чиято стойност се очаква да достигне един милиард 
долара, ще бъде обгърната в зеленина по подобие на прочутите висящи 
градини на Семирамида. Дизайнът е на испанския архитект Сантяго 
Калатрава Валс. Новата кула се предвижда да се появи именно за 
световното изложение ЕХРО през 2020 година. 

Очевидно новостите в Дубай нямат край. Емирството има нужния 
капацитет да продължи да удивлява света с невиждани досега постижения 
и да бъде синоним на бъдещето и напредъка на цивилизацията. Да доказва 
постоянно как човешкият гений и предприемчивост превръщат пустинята в 
рай. 
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КАТАР – НОВАТА ЗВЕЗДА НА ЗАЛИВА 
(Февруари 2013 година) 

Авиокомпанията „Катар еъруейз” предлага на клиентите си програма, 
която се нарича Stop over. Пристигаш отнякъде в катарската столица Доха, 
имаш повече от 8 часа престой преди да отлетиш към другата дестинация и 
за своя сметка компанията ти осигурява нощувката в хотел, на пълен 
пансион, и трансфера летище – хотел – летище. 

 
Катарската столица Доха – въздушна снимка от люка на самолета 

 
На влизане в Доха 
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На връщане от Сейшелите с Мария се възползвахме от тази програма 
на катарците. Настаниха ни в прекрасен хотел в центъра на Доха, с чудесен 
изглед към морето. На момичето на рецепцията – някаква индонезийка, 
явно й се сторихме симпатични и вместо двойна стая ни даде апартамент. 
Обядът, на блок маса, се оказа чудесен. С две думи – получихме повече, 
отколкото очаквахме, а преди това си мислех, че ще ни мушнат в някой 
семпъл тризвезден хотел край летището и ще се радваме на града отдалеч. 

За вечерта още в София бяхме записали екскурзия под названието 
GOOD EVENING DOHA, която си е панорамен тур из катарската столица. 
Останахме много доволни от нея и сега предавам своите впечатления. 

За българите Катар е нова дестинация. Възможност да се види дава 
трафикът на катарската авиокомпания по линиите й, свързващи Европа с 
Азия. Сложих заглавието „КАТАР – НОВАТА ЗВЕЗДА НА ЗАЛИВА” и ето 
аргументите за това. 

 

 
Картина, която ни връща в недалечното минало на Катар 

 
Заедно с Дубай, Оман, Абу Даби, Кувейт, Катар е една от най-богатите 

държави край Персийския залив. Подобно на Дубай, само допреди половин 
век столицата Доха е била малко и бедно рибарско селище, където ловът на 
риба и миди е бил основен поминък на местното население. След 
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откриването на залежите от петрол и газ, ситуацията коренно се променя. В 
момента Катар е трети в света по добив на природен газ. Населението на 
страната възлиза на около 2 милиона души. Това са едни от най-богатите 
хора на планетата. 

 
Заради небостъргачите наричат Доха „Арабският Манхатън” 

 
На екскурзия в катарската столица 
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Годишният доход на глава от населението е от порядъка на 100 000 
долара. Брутният вътрешен продукт е два пъти по-голям от този на САЩ и 
през 2011 година, например, е скочил с цели 14%! По икономически растеж 
Катар превъзхожда страни като Китай и Индия. Благодарение на 
природните богатства катараците едва ли не са попаднали в рая: не плащат 
никакви сметки за ток и вода, не им бъркат в джоба за каквито и да е 
данъци, образованието също е безплатно. Нещо повече: катарците са 
построили в Доха цяло луксозно академично градче на площ от 1000 
хектара, в което са разположени филиали на 8 от най-престижните 
университети в света – Джорджтаун, Карнеги Мелън, Нортуестърн и др. 

Всичко това се покрива от държавата, която по политическото си 
устройство е конституционна монархия. Още от ХІХ век тя се управлява от 
една и съща сунитска фамилия, начело на която днес стои синът на стария 
емир Хамад бин Халифа ал Тани – 33-годишният Тамин бин Халифа ал Тани, 
страстен любител на спорта. 

Следвайки примера на Дубай, катарците добре си дават сметка, че 
петролните и газовите залежи няма да бъдат източник на богатство во веки 
веков. Затова насочват капиталите си в развитието на други отрасли на 
местната икономика. Сериозни са вложенията в недвижимостите. С 
изграждането на небостъргачите в центъра на града, обликът на Доха е 
тотално променен – тази част на столицата неслучайно я наричат Арабският 
Манхатън. 

 

 
Международното летище в Доха Hamad International Airport (HIA) 
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Имат уникални образци на високото строителство, които съперничат 
на най-добрите постижения в света: 300-метровата Aspire Tower, синкавият 
небостъргач Торнадо, жълтеникавият Бурж Катар, който в нощните часове 
като същински хамелеон променя цвета си, „близнаците” Зиг Заг и др. Осем 
от най-атрактивните небостъргачи са построени само за две години – между 
2008-ма и 2010-та. В момента столицата е осеяна със строителни кранове, 
което подсказва за появата на нови гиганти и уникални по формата си 
сгради като например Националния исторически музей на Катар. 

Новото летище в Доха пък е удар в десетката. Катарското 
правителство е инвестирало 15 милиарда долара за този аеропорт, който 
разполага с два терминала от световна класа и две от най-дългите писти в 
Азия, всяка с дължина над 4,2 км. Той е проектиран да поема 6 пъти повече 
пътници от досегашния или 24 милиона души годишно. И това отразява 
новата политика на Катар спрямо тенденцията за изместване баланса на 
световната икономика на изток – към Индия, Китай и страните от 
Югоизточна Азия. Наскоро четох коментар кои са другите фактори, играещи 
важна роля за развитието на авиобизнеса в страните от Персийския залив, 
освен геополитическото им местоположение. Ами например това, че 
летищата им се намират в топли климатични зони, без опасност от снегове и 
мъгли. Нямат голям въздушен трафик, няма стачки като в Луфтханза, когато 
за дни наред бяха парализирани въздушните полети за цяла Европа и 
другите континенти. Работниците не членуват в профсъюзи, за да вдигат 
стачки. Работната ръка е сравнително далеч по-евтина... 

 

 
Шоурумът на Ролс-Ройс в комплекса „Перла” 
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Като стана дума за недвижимостите, в Катар се работи усилено по 
няколко мегапроекта за реализация в Доха. Един от тях е комплексът Перла, 
който подобно на Палма-та в Дубай се разполага на отвоювана от морето 
земя. Това са няколко обособени квартала от затворен тип с луксозни 
жилища, пристанище за яхти, 5-звезден хотел и много бутикови магазини, 
предлагащи стоки на най-известните световни брандове. Тук са и 
шоурумовете на автомобили от класа на Ролс Ройс и Ферари. Във всеки 
квартал има достатъчно широка променада за разходка, с много ресторанти 
и кафенета. Този проект се изпълнява в движение – една част вече е пусната 
в експлоатация, друга още се строи. Предвижда се в такъв комплекс да 
живеят около 40 000 души. И това донякъде успокоява собствениците на 
магазини, които засега повече дават, отколкото взимат, защото все още са 
малко хората, настанили се да живеят в Перла-та. Това са предимно 
баровци от Азия, Русия, Великобритания, Франция... 

Другият проект носи названието Катара. Това е регион на културните 
прояви с опера, амфитеатър, драматичен театър, художествена галерия, 
многофункционална зала за концерти, включително и на местната 
филхармония. Ще има пазар на книги. Идеята е да се даде поле за изява на 
културата и изкуството от страните край Персийския залив, включително и 
чрез организирането на различни фестивали. И сега Катар домакинства на 
голям филмов фестивал. Наличието на многобройни ресторанти пък дава 
път и на кулинарията, главно на арабската кухня. Изграждането на Катара е 
започнало през 2010 г. във връзка с обявяването на Доха за културна 
столица на Арабския свят. 

 
Музеят на ислямското изкуство в Доха 
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И двата проекта трябва да бъдат завършени до 2018 година. Вероятно 
през този период, ако не и по-рано, ще бъде открит и Националният 
исторически музей. В Доха обаче има и сега музеи, които заслужават 
внимание. Най-известният от тях е Музеят на ислямското изкуство. 
Разположен на изкуствен остров на 60 метра от брега на морето, той 
предлага една от най-пълните колекции в света на ислямски артифакти 
(ръкописи, текстил, керамика) с произход от Испания, Египет, Иран, Ирак, 
Турция, Индия и Централна Азия. Музеят е творение на американския 
архитект И. М. Пей, станал популярен с преобразяването на Лувъра в 
Париж. 

Друг, не по-малко интересен, е Музеят на шейх Фейсал – роднина на 
емира. Представлява частна колекция от произведения на ислямското 
изкуство, бижутерия, инкрустации, керамични изделия, калиграфски 
образци, килими и... 100 ретроавтомобила. Тази колекция се предлага на 
туристите по време на една от екскурзиите из Доха заедно с посещение на 
ферма за отглеждане на характерната местна порода кози – орикс. На 
местното наречие – алмаха. Това са кози с дълги, извити назад рога. 
Образът им стои на логото на Катарските авиолинии. Тази порода е защитен 
вид в Катар. 

 
На състезанията с камили ролята на жокей вече изпълняват роботи 
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Спортът е другата голяма инвестиция в бъдещето. В Доха се 
провеждат ежегодни надбягвания с коне и камили. Камилското състезание 
е трудно да се улучи по всяко време на годината, но тази атракция се 
предлага като тренировка на специално отреденото за тази цел трасе. След 
като използването на деца за жокеи е забранено поради протестите на 
различни световни неправителствени организации, такава роля днес 
изпълняват... роботи. Те се монтират на гърба на камилите и дистанционно 
се командва как да направляват състезаващите се животни. Подобна 
тренировка може да се наблюдава всеки ден между 09:00 и 11:00 часа. 

Състезанията с коне са още по-популярни – знае се слабостта на 
арабите към тези животни. На туристите се предлага посещение на 
конюшня, където ти пада шапката от глезотиите, с които са обградени 
конете: климатизирани боксове, басейни, специални сешоари и пр. 
Ежегодно се организират конкурси... за красота, в които не участват 
прелъстителни девойки, а... накипрени коне! Да си представим само кобила 
с... огърлица, прическа, грим и лачени копита! Казват пък, че колекцията от 
арабски жребци на емира била изключителна. 

 
Копие на купата, която ще получи шампионът на Световното първенство по 

футбол в Катар през 2022 г. 
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Катар е домакин на един от най-големите тенис турнири, в който през 
2013 година участва и нашата тенисистка Цвети Пиронкова. Интересното е, 
че билетите за турнирите от този тип са направо без пари – 10 долара! В 
Катар се провежда голям мотокрос, за голфа пък да не говорим – тук това е 
непреодолима страст. 

 
Пазарът Souq Wakif в старата част на Доха 

 
Магазин за соколи в стария квартал 
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През 2022 година Катар ще е домакин и на световното първенство по 
футбол. Пазарът вече е залят със сувенири на тази тема, видяхме дори 2-
метрово копие на световната купа. Наскоро Катар обяви, че пет години 
преди световното първенство е напълно готов обновеният и първи в 
страната модулен стадион „Халифа” в Доха, на който ще се играят срещи от 
мондиала. Стадионът ще побира 40 000 зрители по време на първенството, 
но след това местата ще бъдат намалени двойно. Седалките, които ще 
станат ненужни, както и охладителната система, която ще поддържа 
температура на въздуха до максимум 28 градуса, ще бъдат дарени на други 
страни за развитие на футбола в тях. Просто няма да се повтори практиката 
в други държави, домакинствали на подобни спортни прояви, които след 
приключването им се чудят какво да правят с изградената база. Тя остава 
празна! Реконструкцията на този стадион, построен още през 1976 година, 
струва на катарската държава 82 милиона евро. 

Ако искаш да усетиш автентичната арабска атмосфера от миналото на 
Доха, най-добрият избор е пазарът Souq Waqif. Това е старата част на града 
с многобройните сергии за подправки, сладкиши, килими, домакински 
потреби и пр. Уличките са тесни и целият пазар малко прилича на 
истанбулския Капалъ чарши. Има пазар на соколи. Известно е, че в 
арабските страни традиционно тези птици се използват за лов. Когато 
влязохме в един такъв магазин, соколите стояха с наложени кожени 
калпачета на главите. Когато соколът бъде продаден, чак тогава калпачето 
му се сваля и така птицата ще види своя бъдещ господар. 

 
Много са ресторантите и кафенетата,  
където може да се изпуши едно наргиле 
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Много са ресторантите и кафенетата, където може да се изпуши и по 
едно наргиле. Вечерно време тук е пълно с хора – цели семейства с децата 
си. Съвсем близо пък е цяло царство на златната бижутерия. В Souq Waqif е 
построен и един от най-старите хотели в Доха. Нещо повече, за някогашния 
облик на катарската столица може да се научи и от картините, изложени в 
Арт центъра. Галерията те връща десетилетия назад, когато тук вместо 
петролни шейхове са се подвизавали рибари и ловци на бисери. 

 

 
Един от най-големите магазини в катарската столица – Доха Сити център 
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Докато обикаляхме из нощна Доха, можахме да зърнем резиденцията 
на емира и най-голямата джамия в града, която само във вътрешността си 
побира 10 000 богомолци. Много привлекателна за разходка и джогинг е 
близо 8-километровата крайбрежна алея Корниш. В Доха е и централата на 
телевизията Ал Джазира, която мери сили с най-големите си телевизионни 
конкуренти от целия свят. 

Катарската столица предлага и неограничени възможности за шопинг. 
Най-популярният мол е Доха Сити център, където има и ледена площадка за 
любителите на фигурното пързаляне. Но голямата звезда е Мол Виладжио, 
най-големият търговски център в Доха, който много наподобява казината 
„Венеция” в Лас Вегас и Макао. И тук, както в тях, попадаш в атмосферата на 
италианската перла – с водните канали, по които се движат гондоли, а от 
тавана се синее „венецианското” небе. 

 
Много привлекателна за разходка и джогинг е 8-километровата крайбрежна 

алея в Корниш 
 
Да се прави сравнение между Дубай и Доха и има, и няма логика. 

Визията на катарската столица силно наподобява бижуто на Емиратите с 
гигантските небостъргачи на фона на красивото крайбрежие. Това е първото 
респектиращо впечатление за чуждестранния гост. Като туристическа 
дестинация Дубай е доста напред с материала и много по-популярен за 
българските туристи. В Доха 90% от пристигащите чужденци са по бизнес. 
Но съм сигурен, че с темповете на развитието си катарците много скоро ще 
догонят своя съперник. 
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Характерни за Доха са многобройните гълъбовосини таксита 

  
Ориксът – един от символите на страната и лого на Qatar Airways 
Благодарение на черното злато и залежите от газ има всичко 

предпоставки това да се случи: пари за инвестиции в уникални проекти, 
чудесна инфраструктура, хотелска база на световно ниво (най-популярните 
бизнес и бийч хотелски вериги са тук), идеални условия за морска почивка 
на прекрасни плажове, културни развлечения, спорт и какво ли не. В Катар 
можеш да прекараш незабравими часове в пустинята „на ски” сред 
пясъците или на джип сафари с вечеря край живия огън сред палатките на 
местните бедуини. Можеш да прекараш чудесно на вечеря на борда на 
старинната лодка дау, с каквато във времената преди откриването на 
петролните залежи катарците са ходили на риба. Обиколката на Доха 
завършва в местен ресторант, където арабската кухня не се нуждае от 
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реклама. Бяхме с жена ми в такова заведение, хапнахме добре. Бяха ни 
настанили в сепаре, а всички сепарета имат... пердета! Обикновено служат 
да скрият местните дами от очите на любопитни мъже. Пък и така могат да 
се нахранят спокойно. 

В Катар ме порази и чистотата. Абе как не видяхме някъде хвърлен 
фас или хартийка! 

Няколко думи и за почивката в Доха. На километър и половина от 
културния район Катара се простира едноименния плаж. Такива 
удоволствия се предлагат и по плажовете в района на Уест бей лагуна, 
където са разположени повечето бийч хотели като Интерконтинентал, 
Шератон, Сейнт Риджис и др. 

Алкохол се предлага само в баровете. За местните дами е абсолютно 
забранено, както и влизането в бар на мъже с бели роби (диш-даш) и жени с 
черни роби (абая). Като във всяка арабска страна на жените е отредено да 
се грижат за децата и дома си. Иначе нямат никакви проблеми да щъкат на 
шопинг из моловете с iPhone или iPad в ръка. Просто имат всичко без 
свободата на съвременните жени в Европа и Америка. 

В Доха не видях градски транспорт, въпреки че такъв съществува. По-
скоро се набиват на очи многобройните гълъбовосини таксита. Иначе 
повечето хора се придвижват с автомобилите си. Тук дизелът например 
върви по 1 риал (0.42 лв) за литър. Казват, че на бензиностанциите за 1 евро 
ще налееш 5 литра бензин! Там никой не пълни по малко, а винаги догоре. 

В средата на 2017 година политическата обстановка в Персийския 
залив силно се изостри, в ущърб на Катар. Няколко страни, сред които 
Саудитска Арабия, Обединени Арабски Емирства (сред тях и Дубай), 
Бахрейн, Египет прекъснаха дипломатическите си отношения с Доха и 
поставиха страната в условията на икономическа и политическа блокада. 
Стигна се дотам, че катарците трябваше да си осигуряват продоволствие по 
коридор през Оман.На Катарските авиолинии бе затворено небето над 
цитираните страни. Мотивите? Катар поддържал терористични организации 
и сътрудничество с Иран и армията на Турция. Скъсването на тези контакти 
ще отключи вратите на блокадата, но катарците не приемат подобни 
условия. Напротив, те пренасочиха вноса си от източноевропейските страни 
и Балканите, въведоха и безвизов режим за 80 държави, сред които и 
България, за подпомагане на туризма и бизнеса.Как ще се развият 
събитията по-нататък може само да се гадае. След Ирак, Сирия, Ливан в 
Близкия Изток все по-малко остават спокойните места за пътуване. А светът 
няма интерес от още едно огнище на напрежение, още по-малко 
туристическият бизнес... 
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ЙОРДАНИЯ – ТАЙНИ ОТ ХИЛЯДОЛЕТИЯТА 
(Декември 2006 – януари 2007 година) 

Да обиколиш Йордания без никакво съмнение е уникално 
пътешествие. Светини на християнството, най-соленото море в 
света – истински феномен на природата, пустинни пейзажи, които 
замайват дъха, едно от новите седем чудеса на планетата – древен 
град, скрит от света близо 700 години, декор за филмовия бестселър с 
Индиана Джоунс... Има и още, но всичко по реда си... 
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ИЗНЕНАДА В БЯЛО 
Цялото ни семейство решихме новата година, с която България ще 

ознаменува влизането си в Европейския съюз, да посрещнем в Йордания. С 
едни приятели направихме малка туристическа групичка и след чартърен 
полет от Пловдив ето ни вече на летището в йорданския крайбрежен град 
Акаба, разположен на Червено море. Трябваше доста време да почакаме 
появата на местния водач от партньорската ни фирма в Йордания – 
попаднал в задръстване по пътя от Аман. Пристигна с някакво китайско 
автобусче и взе да се оправдава, че го забавил аварирал камион. Може и 
така да е, може и да не е, арабите по принцип са лениви и скарани с точното 
време. Както и да е, но човекът на име Халет говореше на чист български 
език. Преди години завършил зъботехника в Пловдив, сега съпровожда 
туристи. 

 

На път за Петра по идеално асфалтиран път сред почти лунен пейзаж 
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Натоварихме багажа и най-после потеглихме за Петра, където ще 
бъде и първата ни нощувка в Йордания. Пътуваме по идеално асфалтиран 
път сред почти лунен пейзаж. Вече и притъмнява, защото е късен следобед. 
Не след дълго стигаме до митницата, на паркинга на която чинно са строени 
дълга редица тирове в очакване да минат митническата проверка и да се 
насочат към порта на Акаба – единственото морско пристанище на 
Йордания. Между него и северната част на страната, където е 
съсредоточена местната индустрия заради наличието на вода (голям 
проблем за Йордания!), циркулира нескончаем поток от тежкотоварни 
автомобили. Край Акаба минава и границата с Израел – от нея ясно се 
вижда отсрещния бряг с хотелите на един от най-престижните израелски 
морски курорти Ейлат. 

 

Митницата с чинно строените в дълга редица тирове в очакване на проверка 
 
Някакъв митничар със сънен поглед надникна в автобусчето ни. 

Досега очевидно си беше подремвал и вместо с добър вечер ни поздрави 
с... добро утро. Домързя го дори да ни погледне багажа, само махна с ръка 
и ни пожела приятно пътуване. 
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Започнахме да се изкачваме нависоко, според Халет ще стигнем 1400 
метра над морското равнище. Йордания има над 5-милионно население, от 
което 1/5 живее в столицата Аман. Всъщност 70% от йорданците са 
съсредоточени в градовете и по този показател страната се смята за силно 
урбанизирана. Те обитават главно северните райони, където има повече 
валежи, може да се развива индустрия и земеделие, там протича и една от 
двете реки – Ярмук (другата е свещената река Йордан). Основен поминък 
наред с туризма е износът на фосфати, по добива на които страната е на 
четвърто място в света. Преобладават малки предприятия на хранително-
вкусовата промишленост, строителството и текстилната индустрия. 
Обработват се и минерални соли от Мъртво море. Много малко – около 6%, 
е селското население, предимно номади. 

Такива бедуини-номади срещаме често по пътя. Единици или пък 
събрани в малки селища. Виждаме ги сред полупустинния декор наоколо, 
наподобяващ баластра, да се въртят край разпъната палатка, около която – 
много странно! – се тълпят... стада от кози. Няма и грам растителност, с 
какво ли се хранят тези животни? Единственият по-съвременен атрибут е 
пикапът, паркиран до палатката. 

 

Бедуините-номади предпочитат палатките, отколкото бетонните жилища 
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Халет казва, че държавата се старае да строи за бедуините 
едноетажни бетонни жилища, с ток и вода. Въпреки това по-възрастните 
бедуини още си поддържат старите навици – животът на класически 
номади. Приели са да живеят в селището, където има и училище за децата, 
и поликлиника, но в двора на всяко жилище е опъната палатка. Има 
немалко случаи, когато животните са настанени в... бетонния дом, а хората 
продължават да си спят в палатките! Е, и от тях се подава... сателитна чиния, 
така че бедуините не са загърбили съвсем техническия прогрес. Кабелна 
телевизия в Йордания няма, само сателитна. Има три държавни канала и 
два частни, но те не играели съществена роля пред неограничения избор на 
телевизионнни програ ми от спътника. 

Населението на Йордания е основно от араби. Те говорят арабски 
език и сравнително добре се разбират със съседите си от Сирия, Саудитска 
Арабия, Египет. След страната на фараоните, Йордания е втората държава в 
Близкия Изток, която поддържа дипломатически отношения с Израел. 
Режимът, който управлява Йордания, е с прозападна ориентация и е в 
близки взаимотношения с Великобритания и САЩ, съюзник е на НАТО. 
Официално се нарича Хашемитско кралство Йордания, тъй като 
управляващата династия, представена от крал Абдула ІІ, е от Хашемитите, 
водещи началото си от племето на пророка Мохамед. 95% от йорданците са 
мюсюлмани. 

Вече почти преполовяваме пътя, когато изведнъж се показва... сняг! 
Когато в София майка ми ми казваше преди да тръгнем на път, че по 
телевизията показали валежи от сняг в Йордания, едва не я наругах. 
Сигурно е ставало дума за друга страна. Сега с очите си се уверих, че жената 
съвсем не се е заблудила. Ако някой ми беше казал, че в Йордания ще се 
натъкнем на сняг, когато обичайно и през януари хората се припичат на 
слънце по плажовете на Акаба и край Мъртво море, нямаше да дойдем тук. 
Ние през зимата бягаме на топло, а сега – нося обувки, които безобразно се 
хлъзгат, а приятелката ни София е тръгнала за тук по... сандали! 

В Йордания имаше повече сняг, отколкото тези дни – в края на 
декември, в Боровец и Банско! Снегът буквално беше парализирал 
движението. Виждахме закъсали тирове, куп леки автомобили, които 
въобще не знаят какво е това зимна гума и вериги. Халед казва, че през 
изминалата нощ 500 души са спали в колите си докато ги изтеглят 
булдозери и военна техника, защото снегопочистващи машини като в 
България няма. Най-интересното беше, че пътят се оказа почистен... 
наполовина! Домързяло ги е арабите да изметат от снега изцяло шосето и 
колите трябваше да се изчакват, за да се разминат! 
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Каква изненада: в Йордания заварихме повече сняг, отколкото имаше през 
тези дни в Боровец и Банско! 

 
Най-после свърнахме в едно от отклоненията за Петра, беше яко 

спускане по хлъзгавия път, но живи и здрави стигнахме до хотела – 5-
звездният Мариот. Не загубихме много време да се настаним в стаите 
(перфектни!) и като огладнели вълци се шмугнахме в ресторанта. Прекрасна 
храна, отлично вино – произведено в Йордания, с марката Mount Nebo, 
специално препоръчано от Халет. И хайде по леглата, че утре ни чака среща 
с едно от чудесата на света. 
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ПЕТРА – ИЗГУБЕНИЯТ ГРАД 
Тази сутрин слънцето изгря, обещавайки хубаво време. И снегът 

започна да се топи. Напуснахме хотела и се отправихме към руините на 
тайнствения град. 

Минаваме през малко градче, наречено Wadi Musa – Долината на 
Мойсей. Тук и в едно съседно село живеят бедуини, които някога са 
населявали археологическия резерват. Държавата ги е изселила оттам, за да 
отвори резервата за туристи, но се е вслушала в молбата им да се настанят 
близо до родния дом. Почти всички са заети в обслужването на туристите. 

На гръцки „петра” означава камък. Това е основният материал, с 
който природата е изградила уникален каньон, за да се стига до сърцето на 
резервата – Съкровищницата. Наричат Петра Изгубеният град, защото близо 
700 години е останал скрит за света. Тук живеели бедуини, които не 
допускали чужд човек да влезе в техния град. В началото на ХІХ век обаче се 
появил един швейцарец, който два пъти правил опити да проникне в града. 
Бил откровен златотърсач, който вярвал, че Петра крие несметни богатства. 
Успял едва на втория път и благодарение на него светът узнал какво бижу 
има зад непристъпните скали в тази част на Йордания. 

 

 
Петра е била декор на филмите за Индиана Джоунс 
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Петра съществува от преди 3000 години като част от Набатейското 
царство – земя на арабско племе, населявало Южна Йордания близо две 
хилядолетия. Тя става и декор на популярната в цял свят филмова 
продукция с участието на холивудската кинозвезда Харисън Форд в ролята 
на археолога – изследовател Индиана Джоунс. На входа на резервата се 
мъдри реклама с образа на актьора, нахлупил неизменната си широкопола 
шапка. 

 

 
700-метровото разстояние до каньона към Съкровищницата  

задължително се изминава на коне 
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Преди да влезем обаче Халет ни съобщи, че снощи са обесили бившия 
иракски президент Саддам Хюсеин. Каза ни го с възторг и блеснали очи, 
видимо доволен от края на диктатора. Когато по-късно отворихме тази 
тема, разбрахме, че водачът ни неслучайно се е зарадвал на екзекуцията на 
Саддам Хюсеин. Неговият баща е имал добър бизнес със строителни 
машини в Кувейт, но когато иракските войски нахлуха в тази страна през 
1990 година и предизвикаха американците и техните съюзници да проведат 
операцията „Пустинна буря”в Персийския залив, бизнесът на човека загива. 
Оттогава Халет имал зъб на иракската върхушка начело със Саддам Хюсеин 
и се надявал рано или късно да ги стигне възмездие. И то дойде. 

Пред входа на резервата е разположен туристическият 
информационен център, където на голяма карта може да се проследи 
предстоящия ни маршрут. Разстоянието е 9 километра, като около 700 
метра от тях се изминават на коне. Ездата е задължителна, може 
евентуално да се замени чрез преход с конска двуколка. Тук важи 
правилото „Няма не искам, няма недей”, плащаш като поп на касата. Всички 
яхнахме конете, аз се качвах два пъти, защото се наложи да сменят първия 
ми кон – беше много неспокоен и можеше да ме хвърли от седлото. Другият 
кон се оказа бременна кобила на име Сузана, беше кротка, пък и слушаше 
момчето, което я водеше за юздите. Тук не яздим сами, а всеки кон си има 
водач, който ни съпровожда до началото на каньона. Очаквайки, разбира 
се, и съответния бакшиш. 

Както забелезяхме по-късно, местните бедуини са си разпределили 
териториите за бизнес с туристите. Конярите работят от входа на резервата 
до Съкровищницата, а от нея до края, където е Манастирът на девиците, се 
подвизават камиларите и магарешкото „такси”. Халет казва, че тук бизнес 
териториите са разпределени отдавна, а и почти всички работещи на това 
място бедуини са роднини, така че и това е предпоставка да не си пречат. 

До Съкровищницата води тесен каньон през огромни скали, стърчащи 
в най-различни форми на повече от 100 метра височина. Когато падне дъжд, 
а това не се случва често, пътеката се превръщала в тинеста река, затова 
местните са построили специален улей, за да отвежда водата. Скалите 
постоянно менят цвета си – най-често са розови, но понякога стават и 
жълтеникави, тъмнокафяви, червени. Така се оформя и най-популярният 
сувенир в Йордания – стъклени шишенца с формата на нашенското юсче за 
ракия, изпълнено с разноцветен пясък от скалите. Крайният продукт 
наподобява родните бурканчета с шарена сол. 

Този ден с нас се движи и професионален екскурзовод. Казва се Зед, 
работи с английски, а Халет превежда на български. Зед е много добре 
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подготвен, разказва с патос, влиза в подробности дори когато се касае за 
дребен детайл. За да стане екскурзовод е карал едногодишен курс. 

 

 
Каньонът, отвеждащ до Съкровищницата 
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Гледката стана зашеметяваща, когато между скалните процепи се 
появиха контурите на Съкровищницата. Това е класическа скална пластика в 
стила на древноримската архитектура, дълбана в скалите и оформяна 
близо... 100 години, по проект, роден от разказите на местни търговци, 
които са пътували до Рим или някой от протекторатите на империята в 
Близкия Изток. 

 

  
Съкровищницата на Петра 

 
Това е и най-представителната част от резервата, наричана така 

заради поверието, че пази някъде в дълбините си съкровища от злато и 
скъпоценности. Висока е 43 метра, широка 28. На километър-два по-нататък 
на една височина има абсолютно нейно копие. За разлика от оригиналната 
Съкровищница, която отвсякъде е оградена от високи скали и е на завет, 
„копието” е на открито и атмосферните условия – ветрове и дъждове, не са 
го пощадили. Рони се здраво! 

Точно пред Съкровищницата се простира неголям площад, където „на 
паркинг” постоянно стоят една-две камили, готови да качат на гърбиците си 
туристи за снимка или разходка из резервата. Има и дълбок изкоп, който с 
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издигнатите на още много места дървени скелета свидетелства, че 
археологическите проучвания продължават с пълна пара. 

 
Най-популярният сувенир в Йордания – комбинация от пясъци с различни 

цветове, които се поставят в стъклено шишенце 

 
Пещери в скалите, които в древността са изпълнявали ролята на магазини 
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Продължаваме нататък и долината се отваря като ветрило. Никнат 
една след друга гробници. Както в Египет, така и тук жителите на Петра са 
имали обичая да балсамират своите мъртъвци. Изчиствали тялото от 
вътрешностите и го пълнени със соли от Мъртво море, но не са го увивали с 
бинтове. Полагали телата в импровизираните гробници – дупки в скалите, а 
в съседство с тях продължавали да си живеят живите. В тази част на 
древната Петра е построен, по-скоро издълбан, голям амфитеатър, който е 
побирал цели 5000 дущи. Пейките, на които са сядали те, били изсечени 
ръчно. 

Стъпваме на главната улица, която по римски тертип се нарича Кардо 
Максимус. По цялото й протежение до Манастира на девиците се издигат 
високи каменни колони. Древната каменна настилка по средата се повдига, 
а по краищата се снижава – това е направено, за да се оттича водата при 
дъжд. Наоколо са възвишения с много дупки като пещери, в които Халет 
казва, че е имало магазини. По тоя повод почнахме да се шегуваме, 
коментирайки коя дупка на коя известна марка е дюкян – нерде Версаче, 
нерде Манго, нерде Армани... 

На връщане трябваше да изходим обратно целия изминат път досега, 
децата се възползваха от услугите на камиларите и след обичайния 
пазарлък за цената яхнаха „корабите на пустинята”. С жена ми се бяхме 
навили да се повозим на магарешкото „такси”, но при вестта за 
пристигането на туристическа полиция ”магарищарите”, предимно 
дечурлига, тутакси се разбягаха, за да нямат проблеми. Явно работят 
нелегално. 

В ранния след обяд, след като похапнахме в един от местните 
ресторанти, потеглихме за столицата на Йордания Аман. По пътя не 
преминахме през нито една дупка – просто да си умреш от скука. А когато 
пък влязохме в града, напразно очаквахме да спираме от светофар на 
светофар. С малки изключения такива... няма. Подлези, надлези, естакади, 
кръгови кръстовища и пр. правят движението из йорданската столица 
удоволствие, а не мъка като у нас. 

Вече се смрачаваше, когато пристигнахме в хотела ни Радисън САС. 
Тук ще прекараме две нощи, една от които ще празнуваме с шампанско – 
нали идва Нова година! 
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Главната улица на Петра – Кардо Максимус 

 
Цял оркестър ни изпраща на път за Аман 
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ИЗ СВЕТИТЕ ЗЕМИ 
Днес е 31 декември, но нямаме никакво намерение да се отдаваме на 

почивка или шопинг преди новогодишната нощ. В програмата за този ден 
има особена тръпка. Ще пътуваме из места с библейски сюжети: свещената 
река Йордан, където е кръстен Исус, планината Небо, където пророкът 
Мойсей е видял Обетованата земя, преди да издъхне, древния град 
Мадаба, където се пази прочутата мозаечна карта на Светите места, 
създадена преди 1400 години. 

 

 
По тясна обезопасена пътека на път за Свещената река Йордан 
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Почти цялата нощ не спах. Пред очите ми непрекъснато се въртяха 
кадрите от обесването на Саддам Хюсеин, които цяла вечер всички 
световни телевизии излъчваха нон стоп. Не съм поклонник на насилието и 
тия сцени направо ме извадиха от равновесие. 

 
Река Йордан съвсем не изглежда като Дунав 

 
От река Йордан ще отнесем светена вода у дома 
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Халет ни беше предупредил, че ако искаме да видим всичко от 
предварително потвърдената програма, трябва да тръгнем от хотела 
навреме. Проявихме дисциплина и поехме към първия туристически обект 
за деня – Baptist site, мястото на Светото кръщение, наречено Бетания, на 
около 30-40 км от Аман. Още от незапомнени времена долината на р. 
Йордан е най-плодородното място в Близкия Изток. Тази свещена река днес 
е естествена граница между Йордания и Израел, затова районът около нея 
се охранява от въоръжени войници и е със статут на гранична военна зона. 

Вече сме в Бетания. Минаваме през чек пойнт-а и тръгваме по тясна 
чакълеста пътека, оградена с едри камъни, телена мрежа (като на кльон) и 
дребни храсти и дръвчета, под които пълзят тънки маркучи за капково 
напояване. Водата тук е изключително ценна! Халет казва, че има места, 
където по цяла седмица няма капка вода. Пускат я за няколко часа и пак я 
спират. На покрива на всяко жилище са монтирани метални резервоари за 
събиране на дъждовна вода. 

Посещението ни на р. Йордан днес е възможно благодарение на 
мирния договор, сключен между Израел и Йордания. Пътеката, по която се 
движим към река Йордан, е и знак, че за хората няма опасност. Защото 
казват, че има още места в района, където под почвата коварно се крият 
страшните противопехотни мини, осакатили хиляди хора по време на 
подобни военни конфликти като в Близкия Изток, има и неизбухнали бомби 
от войната. 

В минали времена река Йордан точно в този участък е протичала в 
друго корито. Местните хора са коригирали пътя й, така че когато прелива 
да се придвижват по-лесно, а когато се отдръпва да остава вода за 
напояване. На мястото на старото корито са изградени три черкви – по-
скоро няколко каменни зида, покрити с дървени навеси. Счита се, че тук е 
служил Св. Йоан Кръстител. Недалеч от църквичките пък се вижда пещера, 
до която водят дървени стълби – там пък е бил домът на светеца. 

Няма да влизам в подробносите от библейските истории – отворете 
Библията и четете за Светото кръщение. Израелци и йорданци обаче спорят 
къде точно е бил кръщаван Христос. Израелците посочват място на реката и 
казват – ето тук Свети Йоан е покръстил Исус. Но в Библията е казано, че 
Исус е бягал от евреите и когато се е прехвърлил на другия бряг, сиреч в 
Йордания, там бил покръстен от Свети Йоан. Но да не влизам в тази 
дискусия. 

Ако някой си мисли, че река Йордан е нещо като Дунав или Рейн, 
сериозно се е объркал. Да е широка не повече от 5-6 метра, не е дълбока, 
мътна е, застояла. Но е свещената река Йордан! Туризмът е бизнес на 
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символите, на митовете и легендите, затова и хората като нас идват на 
такива места – да усетят тръпката. 

Точно пред стълбичките, които водят към реката, има „официален 
вход” с надпис на каменна плоча „Jordan River”. Край него стои на стража 
войник от йорданската армия, над него се вее йорданското знаме, а оттатък 
реката е синьо-белият национален флаг на Израел. На няколко метра от 
входа е издигната черква с позлатени кубета, които блестят на слънцето 
отдалеч. Някакъв руснак е осигурил средства за позлатата. Вътре има две 
мозайки с библейски сюжети. Млад монах ни раздаде свещи да запалим за 
здраве. 

Вече сме на реката, мием ръцете и лицата си със свещената вода, 
наливаме в шишенце от нея, за да занесем у дома и да напръскаме 
семейното имущество. 

Халет казва, че за да станеш истински хаджия трябва да си посетил 
Йерусалим и Божия гроб, река Йордан, планината Небо и един от най-
старите градове в света – Йерихон. Само той ни се губи досега, за да сме с 
жена ми хаджии на 100%. 

 

 
Църквата, в която е служил Св. Йоан Кръстител 
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От Бетания продължаваме към следващата точка от маршрута – 
планината Небо. Изкачваме се край пустинни хълмове, тук – там срещаме 
палатки на бедуини и стадата им с овце. Постепенно пейзажът става по-
привлекателен, показва се повече зеленина, предимно маслинови и 
евкалиптови дървета. 

 

 
Църквата в планината Небо, символ на едно от свещените места  

в тази част на Йордания 
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Най-после стигаме до голяма църква, символ на едно от свещените 
места в тази част на Йордания, което всяка година събира поклонници, 
дошли от различни краища на света да се докоснат до един мечтан 
божествен свят. Казват, че оттук при ясно време се открива панорамна 
гледка през долината на река Йордан и Мъртво море към Йерусалим и 
Витлеем. Вероятно затова според Библията именно тук пророкът Мойсей е 
показал на своя народ Обетованата земя, тук след смъртта му е бил 
погребан. 

 
Връх Небо – жезълът и змията от библейската легенда за Мойсей 

 
Така изглежда днес Обетованата земя 
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Да си призная дълго се взирах в далечината, търсейки да открия какво 
толкова е впечатлило пророка след 40 години скитане с неговия народ, но 
не можах да остана възторгнат от гледката. Вместо природни красоти 
виждах голи баири и в далечината тук-там дръвчета. Но щом пише в 
Библията... 

Тази църква пази във вътрешността си находките, открити от 
археолозите при проведените тук разкопки през далечната 1933 година. 
Става дума за останки от базилика, построена в памет на Мойсей. Открояват 
се съхранените от археолозите различни слоеве от няколко века, няколкото 
мозайки с впечатляващи мотиви, великолепните цветни витражи на 
прозорците. През столетията са извършени многобройни трансформации, 
които са променяли облика на храма. Близо до църковната сграда се издига 
висок метален кръст, около който се увива тялото на змия. Тази композиция 
е дело на италиански скулптор и в духа на библейския разказ символизира 
змията, открита от Мойсей в пустинята, и кръста, на който е разпънат 
Христос. Районът на църквата е много добре поддържан, личи си, че не се 
скъпят пари за това и може би една от предпоставките за подобно 
благоденствие е било посещението на покойния папа Йоан Павел ІІ преди 
години. 

 
При майсторите на мозайки на връх Небо 
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Недалеч от храма се намира манифактура, в която основно се 
изработват мозаечни пана с различни мотиви, част от които видях и на пода 
на църквата. Халет казва, че с това се занимават предимно инвалиди. 
Работата им е пипкава, използват се различни по цвят ситни камъни, с които 
се редят мозайките. Обикновено се монтират върху циментова замаска, за 
да се захванат здраво, а не се лепят. 

 
Църквата Свети Георги в Мадаба 

 
Преводачът ни Халет (вляво) и екскурзоводът ни Зед показват гигантската 

мозаечна карта в църквата Свети Георги 
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След дълго умуване накрая се меракландисахме да купим едно 
такова пано с мотив „Дървото на живота”, но след продължителни 
пазарлъци за цената. Който е пътувал из арабския свят знае, че местните 
търговци надуват яко цената, но в крайна сметка е много по-вероятно, ако 
ти искат за нещо 100 долара, да кандисат и на 15. Идва моментът, когато ти 
писва, махаш с ръка за довиждане и в повечето случаи следва едно гонене 
извън магазина, придружено с очакваното от устата на арабина „О’кей”. 

Последна спирка – Мадаба. Градче на около 25-30 км от Аман, 
известно преди всичко с уникалната византийска мозаечна карта в гръцката 
православна църква „Св. Георги”. Картата се намира на пода на църквата и 
датира от VІ век. На нея са изобразени древни територии – земи и селища 
като Йерусалим, Йерихон, долината на р. Йордан, ивицата Газа, Палестина, 
Мъртво море, Египет, делтата на река Нил и др. Картата е била с размери 12 
х 6 метра и е изработена от... 2 милиона разноцветни камъчета. Била е в 
пределите на стара византийска църква от VІ век, върху основите на която е 
изградена през 1896 година сегашната църква „Св. Георги”. Днес картата не 
е цялата, запазена е по-малко от половината, останалата част според Зед е 
погубена от времето. Екскурзоводът ни показваше отделните елементи на 
картата с дълга показалка. 

 
Част от мозаечната карта в Мадаба, на която в средата се вижда  

великата река Нил 
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Със семейство Андрееви на река Йордан 

 
Наздраве за Новата 2007 година! 
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Оказа са, че в Мадаба могат да се намерят по домове и църкви още 
стотици мозайки на възраст повече от 1300 години. Дори в града е създаден 
специализиран институт, който да се занимава с проучване и реставрация 
на мозайките и с обучение на специалисти, които да се грижат за тяхното 
съхраняване и експониране пред обществеността. 

Когато се върнахме в хотела в Аман, пръскаше дъжд. В 22:00 ни взеха 
за новогодишната вечер, която щеше да се състои в ресторанта на хотел 
Холидей ин. Въпросната вечер обаче ни донесе повече разочарование, 
отколкото удоволствие за парите, които бяхме платили за нея. Не че храната 
беше лоша – напротив, блок масата беше безупречна, за радост на Мария 
дори имаше превъзходно печено агнешко. Масата ни беше на чудесно 
място – до дансинга, и аз очаквах да има програма, най-малкото бели данси 
с някоя кръшна танцьорка за още по-добро настроение. Сори! Беше си една 
чиста дискотека с арабски ритми и децибели, които не само че ни подуха 
главите, но и превърнаха празничната вечер в среща на... глухонеми. 
Седиш, хапваш, пийваш, може и да потанцуваш, но да си кажеш две думи с 
близките и приятелите на масата е абсолютно невъзможно при 
невъобразимо силната музика. Направи ми впечатление обаче дамската 
част от йорданските посетители на ресторанта – дискотека. Доста фриволно 
облечени, никакви ислямски предразсъдъци. Прибрахме се към 01:00. 

Изглежда нашата Нова година ще се окаже бял кахър в сравнение с 
празничната вечер на онези българи, които бяха платили да пътуват с друга 
българска фирма. Бяха настанени за две нощувки в Петра, а за 
новогодишния празник е било предвидено да го посрещнат на... палатки в 
пустинята. Екзотично, но падналият сняг е прекъснал пътя до палатковия 
лагер и си представям какви неприятности са имали колегите, докато 
намерят друго място за празничната нощ. Заради снега Халет ни съобщи, че 
няма да можем да посетим замъка на кръстоносците Керак и утре направо 
ще теглим за Акаба през Мъртво море. Дали наистина заради 
метеорологичните условия не можехме да идем до замъка или арабите 
нещо изхитруваха, защото имаше сериозно отклонение от пътя за Акаба и 
просто не им се бъхтеше дотам, няма как да твърдя със сигурност. Но 
приятелите ни много искаха да го видят и останаха огорчени от това... 
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НА „ДЪНОТО НА СВЕТА” 
Днес е първият ден на новата 2007 година, когато нашата страна е 

вече пълноправен член на Европейския съюз. В знак на това голямо за 
държавата ни събитие времето се случи благосклонно, грейна ярко слънце и 
идеята, че ще ни се отвори парашута да се изкъпем в Мъртво море, вече 
съвсем не изглеждаше илюзорна. Защото днешния ден сме го посветили 
именно на този природен феномен – морето, в което няма живот. 

 
Римският амфитеатър в Аман 

 
Храмът и ръката на Херкулес в Аман 
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Преди да тръгнем в тази посока, Халет предложи да направим кратка 
обиколка на столицата Аман. На дневна светлина кварталите на града с по-
бедно население не изглеждат лицеприятно. Може би затова ни насочи към 
по-лъскавата част на столицата, където живеят богатите йорданци. 

Аман има дълга история, казват, че градът е на повече от 8000 години. 
Тук са господствали асирийци, перси, гърци, римляни. Старото име на 
йорданската столица е гръцко – Филаделфия, но има и още едно 
прозвище – Белият град, заради белия камък, с който са строени по-голяма 
част от многобройните нискоетажни жилища, разхвърляни по хълмовете на 
града. Времето е привикнало основните етнически общности на религиозна 
основа – мюсюлмани и християни, да живеят съвместно мирно и тихо. 
Може да се види редом с мююлманските храмове да се издигат църкви и 
исторически паметници от древни времена като Цитаделата с руините от 
Храма и ръката на Херкулес, Византийската църква, Римският амфитеатър, 
построен по времето на римския император Антоний Пий (138 – 161 г.) с 
капацитет за 6000 зрители. Най-посещаваната и най-често снимана 
забележителност на йорданската столица. 

Като брой на населението Аман е голям колкото София. Тук силно 
контрастират модерните сгради на компании, фирми и хотели с 
традиционните жилищни квартали на града. Лъскавите ресторанти, 
магазина и бутици със старите местни кафенета, сергии и занаятчийски 
работилнички. Луксозната търговска улица Вакалат с атмосферата на 
Ориента в стария арабски пазар (сук) с антични сувенири и аромата на 
местните подправки. ` 

Да попием от този шарен свят нямахме достатъчно време. Халет, 
както вече писах, беше решил да ни покаже аманския „Бевърли Хилс” и 
направо се пренесохме там, прекосявайки най-новия, с почти футуристична 
форма, мост на града. Преди да стигнем територията на местната хай класа, 
трябваше да минем покрай американското посолство, пред което стоеше 
табела с красноречивия предупредителен надпис „No Photo!”. Британската 
мисия, недалеч от тази на САЩ, пък беше окичена на оградата си с куп 
камери. Нейсе, добрахме се до богаташките жилища. Ами луксът струи 
отвсякъде, но да сме открили Америка, едва ли – такива колкото щеш и у 
нас в Бояна. По-интересно бе кой е най-големият баровец тук – оказа се 
бизнесмен, който се грижи за прехраната на йорданската армия. Къщата му 
струвала почти 9 милиона щатски долара! 

На излизане от Аман зърнахме на един от хълмовете на града да се 
вее националният флаг на Йордания. Той е с огромни размери – 60 х 30 
метра, и се счита за най-големия в света! 
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Модерният Аман 

 
Бедните квартали на йорданската столица 
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На около 50 километра от йорданската столица се появи и Мъртво 
море. И естествено първите хотели от световни вериги като Мариот, 
Мьовенпик, Кемпински, Радисън САС... Халет ни отведе до Beach Amman – 
един от много добре благоустроените плажове край морето с широка 
пясъчна ивица, детски кът, площадки за футбол, волейбол и тенис, 
ресторант. Обособени са и съблекални с душове. Срещу 1 йордански долар 
можеш да си вземеш и кърпа. 

 

 
Пред знака и табелата за нивото на Мъртво море 
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Мъртво море, което всъщност представлява неоттичащо се никъде 
езеро, е разположено на най-ниската точка на земната повърхност – цели 
427 метра под морското равнище. Затова някои го наричат и „Дъното на 
света”. Простира се на площ от над 1000 кв. километра, дълго е 76 км, 
широко – 18. Това е най-соленото море на Земята! Ако съдържанието на сол 
във водите му достига 330 промила, то в нашето Черно море е едва 17! В 
Мъртво море, което е и водна граница между Израел, Палестина и 
Йордания, се влива свещената река Йордан. През цялата година 
температурата на водата му е 20 градуса. Халет казва, че през зимата 
изглежда топла, а през лятото, когато температурата на въздуха достига 50 
градуса по Целзий, се усеща като хладка. Заради добива на лечебна сол и 
отклоняването на водите на река Йордан има трайна тенденция за 
намаляване нивото на морето. Доскоро се е смятало, че в Мъртво море 
няма никакви условия за живот, но последните проучвания показват 
наличието на низши растения и микроорганизми. 

Отваряйки дума за лечебните свойства на Мъртво море, то е източник 
за производството на редица козметични и лечебни продукти, които 
специално в Израел са се превърнали в основата на силно развита и 
печеливша индустрия. Доказано е лечебното действие на Мъртво море 
върху някои заболявания на кожата като псориазиса, на опорно-
двигателния апарат, гинекологични болести и др. Честа гледка е на някой от 
плажовете на Мъртво море да се срещнат омацани в черна кал хора, които 
се възползват от лечебния ефект на калните бани. СПА центровете в много 
хотели по света използват продукти от Мъртво море както за разкрасителни, 
така и за лечебни процедури. 

Докато всички от групата ни се точеха да се изкъпят в Мъртво море, в 
багажа си носеха бански и джапанки, в крайна сметка само аз се 
престраших да се гмурна в солените води. Боже Господи – наистина е 
страшно солено, та чак горчи! И докато останалите само се задоволиха да си 
топят краката с навити крачоли, аз се излегнах във водата и О! почувствах се 
направо като... шамандура. Легнах по гръб и няма потъване! Мога ей така 
както си лежа във водата да взема някоя книга и да си я чета с часове без да 
помръдна! Но река ли да се изправя, а водата ми е до кръста, мога да го 
сторя с триста зора! Въртя се като пумпал във водата и не мога да си стъпя 
на краката. Когато най накрая успях, тялото ми беше толкова мазно, сякаш 
се бях топнал не в море, а в олио! После започна да изскача солта, да съхне 
и да се напластява по кожата. Хайде беж под душа, а водата студена, та се 
не трае. Но нали трябва все пак да се изплакна от морската сол. Иначе като 
погледнеш солните кристалчета какви фигурки са спретнали по брега, 
където солта се отлага – красиво, та красиво! 
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Уж всички мераклии, а само аз имах куража да се топна в Мъртво море 

 
В Мъртво море не можеш да потънеш,  

можеш спокойно да четеш книга или вестник 
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На обяд хапнахме в ресторанта на плажа, после дамите се отчетоха с 
приличен шопинг на козметика от Мъртво море. И хайде в автобуса на път 
за Акаба. Качването в каквото и да е превозно средство край Мъртво море 
трябва да става чевръсто. Колкото повече стоят отворени вратите на 
автомобила или автобуса, толкова по-голяма е вероятността въпросното 
превозно средство да се напълни с едри и крайно досадни... мухи. С едно-
две изключения успяхме да се отървем от тази напаст и да продължим 
спокойно пътя си. 

 
Статуята на скалата от легендата за Лот 

 
Спряхме обаче на едно крайно интересно място – огромна скала, на 

върха на която се извисява скална фигура на жена. Природата си е поиграла 
майсторски, за да я извае, но всъщност зад този феномен се крие цяла 
библейска легенда – легендата за Содом и Гомор. Тези селища се били 
превърнали в царство на разврата и Господ решил да накаже хората, отдали 
се на поквара. Единствен Лот, племенникът на Авраам, изглеждал 
благоприличен и чужд на тези грехове, затова Бог го предупредил да вземе 
семейството си и да бяга, защото ще унищожи с огън и жупел селищата и 
грешниците в тях. Поставил му обаче и условие – никой повече да не се 
обръща назад, иначе ще се превърне в камък. Грабнал Лот децата и жена си 
и хукнали да се спасяват. Когато обаче Содом и Гомор потънали в пламъци, 
ненадейно жената на Лот се обърнала назад, сякаш да се прости с родното 
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си място, и тутакси се вкаменила. Оттогава фигурата на вкаменената жена 
стои надвесена над пътя от скалата, а безброй такива пътешественици като 
нас слушат от устата на гидовете тази легенда. По нея има различни 
интерпретации. Например жената не се е превърнала в скална фигура, а в 
стълб от сол и така било поставено началото на Мъртво море. По 
телевизията пък имаше друг сюжет, където съдбата на Лот, а в случая Нат, и 
семейството му е обвързана с легендата за Ноевия ковчег. 

Странен пейзаж се появи като продължихме да се движим към Акаба. 
От едната страна на пътя – пустиня като каменна кариера, палатка на 
бедуини от камилски или кози черги, стадо с кози, пикап, сателитна чиния с 
телевизор на акумулатор, забрадена жена и сюрия дечурлига. Мизерия като 
в класически катун. От другата страна на пътя – гъсти насаждения с 
бананови палми, оранжерии с домати, краставици и други зеленчуци. От тях 
изскачат камион след камион и отпрашват към Аман или Акаба. Срещат се и 
автосервизи, защото бедуините, избрали съдбата на предците си номади, 
все пак имат нужда от кола – пикапът нон стоп им трябва на разположение. 

Докато сме още на път, Зед и Халет решиха да ни разкажат нещо за 
замъка на кръстносците Керак, който така и не можахме да посетим. 
Категорично заради нежеланието на арабите, твърдя отговорно това, 
никакъв сняг нямаше да ни попречи. Както и да е, ето накратко какво 
научихме за крепостта Керак. Замъкът се появява през ХІІ век като част от 
веригата крепости, изградени за защита на създаденото от кръстоносците 
Йерусалимско кралство. Керак е построен през 1142 година от рицаря 
Пайон Лебутелие на стратегическо място – пътят, по който минавали 
керваните от Египет за Сирия. Издигал се на хълм с височина над 300 метра 
и бил обграден от стръмни склонове и дълбоки ровове. Под нивото на 
централния двор имал изградени на дълбоко – на височина до... 7 етажа, 
сводести галерии, помещения за различни нужди, тайни проходи. Става 
известен в историята най-вече с противоборството на неговите рицари – 
кръстоносци срещу един от най-големите в арабската история пълководци – 
владетелят на Сирия и Египет Саладин. През втората половина на ХІІ век 
този военачалник предприел ожесточена борба за унищожаване на 
християнските държави по Светите земи, създадени след Първия 
кръстоносен поход. Главният враг на Саладин бил йерусалимският крал 
Балдуин ІV, но той починал от тежка болест твърде млад – на 24 години. 
През това време на преден план излязло името на рицаря Рено дьо 
Шантийон. Халет казва, че бил жесток и вероломен, след смъртта на 
Балдуин ІV погубил наследника му и се оженил за вдовицата Стефания. 
Историческите свидетелства го сочат като храбър рицар, но и безразсъден. 
Нападнал богат керван от Дамаск за Мека, ограбил огромно богатство – 
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близо 200 000 златни монети, което било и тежък удар върху Саладин. 
Втори път организирал кръстоносци за нападения над другия свещен за 
мюсюлманите град – Медина. Опитвал с флота да се противопостави на 
ислямските войски, но не успял и накрая се окопал в Керак. На 4 юли 1187 
година замъкът станал арена на заключителната битка на Рено дьо 
Шантийон със Саладин, при което всички рицари начело с предводителя им 
загинали в боя. Лично Саладин отсякъл главата на Рено дьо Шантийон. 
Оттогава замъкът никога повече не е в християнски ръце. 

На около стотина километра от Акаба пътят навлезе в истинска 
пясъчна пустиня, каквато сме свикнали да виждаме на снимки и по филми. 
Това е Арабската пустиня, която завършва малко преди Акаба. 

Най-после се показаха и светлините на пристанищния град. Посрещна 
ни табела, която указва, че тук се намира свободна икономическа зона. 
Бързо намерихме хотела, разположен на брега на Червено море. И както 
следва: настаняване, вечеря, полята с вино, и сън. Утре ни очаква страхотна 
атракция – сафари в Лунната долина. 

 

Замъкът Керак 
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САФАРИ В ЛУННАТА ПУСТИНЯ 
Wadi Rum в превод означава Лунната долина. Това е най-

завладяващият пустинен декор в Йордания – море от червеникав пясък, 
стръмни скали в същия цвят, пронизани от тесни каньони, уникални пясъчни 
форми, сякаш изваяни от невидим скулптор. Ето това е мястото, което днес 
ще прекосим с джипове 4х4. 

 
На скорост сред скали и пустиня 

 
Джип сафарито в Лунната долина е една от най-популярните  

атракции в Йордания 
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Дотук от Акаба е около час път с автобусчето ни. Спираме пред офис с 
табела “Wadi Rum Ecotourism Projekt”, на паркинга край него са паркирани 
няколко джипа Нисан, подарък както по-късно разбрахме от Испания. Всеки 
от тях побира по 6 човека плюс шофьора. Според Халет имат редовни 
документи за застраховка на пътниците, т. е. не са ментета. Разпределихме 
се на две групи и с пълна газ поехме към Лунната долина. 

 
Бедуините живеят на палатки в пустинята,  

а по този тънък маркуч тече вода незнайно откъде 
 
Пресичаме железопътна линия. Халет обяснява, че в Йордания 

железниците се използват предимно за карго превози. Имало само един 
пътнически влак, който тръгва от Акаба за Аман, Дамаск и... Истанбул. 
Линията била строена с участието на Турция. Районът около нея бил с много 



 

 1301

плодородна земя. Растели домати, други зеленчуци и най-вече много 
сладки дини. На времето покойният бивш йордански крал Хюсеин се 
поинтересувал откъде идват тези толкова вкусни дини и тогава му посочили 
този район, наречен Адиса, под който някои твърдели, че има цяло море с 
вода. Йорданците обаче все още не са намерили начин да изкарат тази вода 
на повърхността и да я отведат до Аман, Зарка и други от по-големите 
градове. 

  
От туристи - алпинисти 

 
В Йордания това джип сафари е една от най-популярните атракции за 

гостуващите туристи. В Лунната долина се влиза с билети, които се продават 
на касата на посетителския център (Visitors Center). Тук е цяло 
стълпотворение от „превозни средства”: освен джипове, немалка част от 
които са... нелегални, от крак на крак пристъпят коне и камили, с които също 
се правят турове в долината. И тук може да се видят прословутите нови 
бетонни поселения на бедуините, в средата на които е опъната неизменната 
палатка. 

Отначало, след като преминаваме през входа за долината, джиповете 
препускат по идеално асфалтово шосе. Постепенно обаче нагазваме в 
пясъците, които все пак са сравнително плитки и не пречат на колите да 
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маневрират. Наоколо наистина е лунен пейзаж, само че в червеникаво – 
кафяво. Някои от скалите според нашите водачи и шофьора на нашия джип 
Хасан надхвърлят 1000 метра височина. Спираме пред високи и много 
стръмни скали. На това място през 1995 година били кацнали с 
правителствения хеликоптер тогавашният американски президент Бил 
Клинтън, съпругата му Хилари и дъщеря им Челси. Президентът идвал на 
това място за среща с крал Хюсеин. Интересно е, че в подножието на тези 
скали могат да се видят рисунки, за които казват, че са авторство на арабски 
търговци, които преди стотици години следвали оттук древния път на 
керваните от Египет за Сирия. Тези високи скали често са предизвикателство 
за алпинисти от различни страни. 

 

Камилско месо се поднася на трапезата само по време на празници 
 
Недалеч от спрелите джипове се мъдри палатка на бедуини. Хората са 

извадили чай, сувенири. Почти незабележимо сред цветния пясък се 
провира тънък маркуч, който свързва палатката с малък източник на вода. 
До тази палатка няма овце или кози, струпали са се 4-5 камили. Докато 
използваме тази пауза за почивка, Халет се е заел да развенчава някои 
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митове, които се разпространяват за арабите. Не е вярно, казва той, че 
роднините на младоженеца трябва да преспят с булката, за да видят „дали 
става” или не. Не било вярно и това, че едно от менютата в арабската кухня 
представлявало пълнена с пиле, яйца и други продукти камила. Камила, 
казва той, се поднася на трапезата само по време на празници, но да се 
пълни е абсурд. Нещо повече, месото на камилата е много тежко и не се 
понася от стомаха на всеки, несвикнал да го консумира. Същото се отнасяло 
и за камилското мляко – може с дни да не излизаш от WC-то. 

 
Дявол знае какви тайни крие този тесен каньон 

Стъпките на ... Адам и Ева 
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Почивката свършва, нашият приятел Стоян с неохота слиза от скалата, 
на която се е покачил като истински любител на екстремните преживявания. 
Поемаме по пясъчните коловози, изорани от минали преди нас автомобили, 
и стигаме до второто забележително място, което налага да слезем от 
колите. Това, което виждаме, е достойно за четката на художник: от едната 
страна равна като тепсия розова пустиня, сред която сякаш от нищото е 
изникнала рядка горичка с нискостеблени дръвчета. От другата страна – 
голямо... смокиново дърво, без листа и плодове (нали е зима), а зад него 
много тесен каньон, прокаран от природата през огромни, дявол знае колко 
високи скали. Много е влажно и студено, ерозията не си поплюва. Тук също 
има скални рисунки – на камили и други животни, но попадаме и на 
двойка... човешки стъпала, издялани в скалата. Казват, че именно тук Адам 
и Ева са се спуснали на Земята, след като Господ ги изгонил от Рая. Митове 
да искаш... 

Тръгваме си обратно, като по пътя между джиповете ни се разгаря 
истинско рали из пустинните пясъци. А само час по-късно вече сме отново в 
Акаба. Минаваме като на парад през града, който прави много приятно 
впечатление с алеите, оградени от палми, многобройните магазини и малки 
ресторанти, спретнатите къщи и нискоетажни блокове. Погледнат откъм 
морето, градът е като оазис на фона на пустинните възвишения. 

 

 
За спомен с шофьора на джипа ни след края на сафарито 
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ЧУДО: АРАБИН ДА ОТКАЖЕ БАКШИШ! 
Халет ни е обещал да ни заведе на обяд в рибен ресторант. Стигаме с 

автобусчето пристанището и се качваме на кораб, който всъщност е 
заведение и предлага богато рибно меню. Казваше се Мина хауз. Показаха 
ни три вида сурови риби, едрички на вид, да си изберем каква да ни 
приготвят на грил. Докато чакаме рибата да стане, наблюдаваме лодките и 
корабчетата на пристана, с които местните правят обичайните морски 
разходки или ходят за риба. 

 
Мюсюлманки на морска баня 

 
Плажът на Акаба 
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По-интересно се оказа къпането в морето на няколко йордански 
жени. Да не мислите, че са се съблекли по бански и се гмурват из вълните. 
Нищо подобно! Газят с крака из водата, облечени до шията с традиционните 
им мюсюлмански облекла и със забрадки на главите. 

Рибата беше приготвена чудесно. Изядохме си пръстите, както се 
казва. А докато хапвахме с подчертан ентусиазъм, в небето 4 самолета от 
йорданските ВВС започнаха да правят невероятни пируети. За пръв път 
присъствах на живо на авиошоу – било традиционно за Акаба. 

 
На пазара в Акаба 

 
Продавачът на подправки, който отказа бакшиш 
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От рибния ресторант попадаме на пазара за подправки, там, където са 
истинските аромати на Ориента. На сергията, пред която сме се спрели, 
работи самият собственик – млад йорданец с прекрасен английски. 
Предлагането на подправки от този симпатичен търговец е истинска 
атракция – направо с кеф го наблюдавах как обяснява коя подправка за 
какво се използва, какво количество е нужно да се вземе, как да се 
съхранява... Сметката излезе 24.50 йордански долара, дадох на човека 25. А 
той да вземе да ми. . откаже бакшиша, добавяйки с усмивка: ”Господине, аз 
моето съм си взел!” А стига бе, такова нещо да чуеш от устата на арабин е 
като да набереш банани... в Антарктида! 

 
На разходка с лодка из Червено море. Лодкарят се похвали и с този улов 

 
На следващата сутрин излязох рано на плажа пред хотела ни 

Интерконтинентал да се поразведря. Снощи пийнах повечко водка и вино, 
главата ми тежеше, а на всичко отгоре заради това трябваше да изтърпя и 
критиките на семейния „другарски съд”. Гледам, че тук, в Акаба, 
непрекъснато се строят нови хотели. Дори за един от тях бях разбрал, че под 
формата на голяма лагуна ще вкарва сред басейните си морска вода. След 
време може би градът ще съперничи в туризма и то доста сериозно, на 
ширналия се оттатък ивицата на Червено море отсрещен комшия – 
израелският курорт Ейлат. 
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Днес трябва да си тръгваме за България. Имахме още свободно време 
и се съгласихме да се качим на някоя от лодките с прозрачно дъно, за да 
видим какво се крие под водата на Червено море. Лодкарят, едричко 
бузесто момче, беше хванал няколко риби тон и на драго сърце прие да се 
снима с улова си. А ние се зазяпахме през отвора на лодката – беше 
интересно да се видят коралите – имаше такива в много странни форми 
(гъба, човешки мозък), а по едно време на дъното се показа и корпуса на 
потънал... танк. Когато лодката дръпна малко по навътре в морето и почти 
стигнахме морската граница с Израел, се разминахме с ферибота, който 
свързва Йордания и Египет. Беше отворил широко задните си врати, 
откъдето обикновено влизат автомобилите. Сякаш да се проветрява, защото 
силно миришеше на пресна боя. 

В ранния след обяд автобусчето ни отведе на летището. Като печен 
гид Халет много бързо ни прекара през чекина и паспортната проверка. 
Сбогувахме се с обещанието да го потърсим за други наши туристи в 
Йордания. Не се получи, вятърът нанякъде го отвя. Но не след дълго 
сформирахме нова група, а по-късно и друга с още по-интересен маршрут – 
Йордания, такава, каквато я видяхме, плюс „десант”с ферибота през 
Червено море до Египет и прочутия манастир „Св. Екатерина”, а след това – 
преход през полуостров Синай до столицата на фараоните Кайро. 
Фантастична програма, на която военните действия и Арабската пролет 
сложиха преждевременно край... 

 

 
В арабски дрескод 
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СИРИЯ – СПОМЕНИ ОТ МИРНО ВРЕМЕ 
(Май 2010 година) 

Сирия се смята за една от люлките на човешката цивилизация. На 
нейна територия са се кръстосвали прочутите търговски пътища на 
коприна и кехлибар към Европа, Африка и Арабския свят. Сега, когато 
пиша тези редове по бележките от пътуването на семейството ни в 
тази страна, обстановката в нея вече не е същата. Сирия стана арена 
на кръвопролитна гражданска война със стотици хиляди невинни 
жертви. Огромни бежански потоци заляха съседните й държави, 
навлязоха и в Европа, застрашавайки бъдещия етнически баланс на 
Стария континент. Достигнаха и до България, макар че бедността ни не 
ги изкуши да остават на наша земя – за тях са интересни богатите 
западни демокрации със силна социална система. За съжаление войната в 
Сирия роди и отровните кълнове на тероризма под знамето на т. нар. 
Ислямска държава. Връх на варварството на радикалния ислям станаха 
атентатите в Париж през есента на 2015 година, когато джихадисти 
отнеха живота на 130 невинни граждани и потопиха в страх цяла 
Европа. На дневен ред излезе нуждата от обединение на всички велики 
сили, включително и Русия, за унищожаване на това ужасно зло, насочено 
срещу човешката цивилизация. Никой не може да каже кога ще дойде 
краят на сирийската криза. Силно се надявам това да се случи, защото и 
народът, и тази прекрасна страна заслужават далеч по-добра съдба. 
Иска ми се Сирия да бъде пак такава, каквато я видяхме преди няколко 
години. Затова ще върна лентата на събитията във времето, когато 
тук цареше мир и можехме спокойно да се порадваме като 
любознателни туристи на древното наследство по тези земи. 

 
Фанатиците от Ислямска държава съсипаха древната Палмира 
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ОТ ФАРАОНИТЕ ДО ПАРТИЯТА БААС 
Летището в Дамаск ми се стори доста скромно. Оттук до града са 

около 25 километра. Но за да ги изминеш, има една много важна 
подробност – в Сирия не можеш да влезеш, ако в паспорта си имаш печат от 
Израел. Двете страни са смъртни врагове. 

 

 
Някога мирният Дамаск.  

 
Дамаск е най-старата действаща столица в света. Наброяваше преди 

войната около 6 милиона жители, дялол знае колко са сега. Като в много от 
арабските страни и тук в околностите на града е пълно с бедни къщурки. 
После се появяват жилищни блокове а ла ж. к. Дружба в София. От едната 
страна на града се издига невисока планина, нарича се Кашон, с 1155 м 
надморска височина. Ако продължим да правим сравнения с някой от 
българските градове, Дамаск като че ли прилича на... Дупница, но тук 
въобще не слагам старата му част – там е друга бира. Колкото повече обаче 
приближаваме района на президентската резиденция, толкова 
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инфраструктурата и жилищата около нея стават по-привлекателни за окото 
на чужденеца. Направо си личи, че тук живеят сравнително богати хора. В 
тази част на града са разположени и повечето най-важни обществени 
сгради: Министерският съвет, Държавният университет, Националната 
библиотека, Държавната телевизия, която има само три програми, 
Министерството на образованието, Националната опера и др. Територията 
на богатите сирийци пълзи нагоре по хълм, на върха на който се изкачваме, 
за да видим отвисоко града. От тази импровизирана наблюдателна 
площадка правят панорамни снимки почти всички гостуващи в Дамаск 
туристи. На фона на ниското строителство се откроява стърчащата сграда на 
хотел „Четири сезона” – най-високата в града. 

 

  
Хотелът ни в Дамаск „Чам Палас” 5* 

 
Хотелът ни е разположен в сърцето на Дамаск, петзвезден, част от 

веригата Чам. Докато децата бяха настанени в стандартна двойна стая, на 
нас с Мария колегите ни бяха предоставили малък кокетен апартамент, с 
хол и спалня, с два телевизора. Обменихме малко пари и след вечеря 
излязохме да се поразходим. Като в типичен арабски град и тук отвсякъде 
се разнася миризмата на кардамон. От околните магазини буквално лъха на 
социализъм – на витрините за облекла, например, можеше да се видят 
костюми и пижами като у нас от времето на Вълко Червенков – 50-те години 
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на миналия век. Впрочем, нали местната социалистическа партия БААС 
начело със семейния клан Асад управлява толкова години страната! 

 

 
Прочутата дамаска стомана 

 
Първите исторически сведения за Сирия са от ХVІ век пр. н. е., когато 

по тези земи са властвали египетските фараони. По-късно страната попада 
под управлението на асирийското и вавилонското царство, Персия и 
империята на Александър Велики. От 64 – та година Сирия е провинция на 
Рим, от 365-та – на Византия. От 661 до 762 г. Дамаск става столица на 
Арабския халифат, където царува династията на Омаядите. Халифатът се е 
простирал от Китай до Испания! Идва и времето на кръстоносните походи, 
от което е останал знаменитият замък Крак де Шевалие, който ще видим на 
път за Ливан. През 1154 година рицарите са съсипани от прочутия арабски 
пълководец Саладин, а приблизително сто години по-късно идват 
мамелюците. Настъпва период на голямо развитие на търговията, занаятите 
и изкуствата. Тогава много се е търсело сирийското цветно стъкло, както и 
дамаската стомана, която нямала равна по качество. Да си спомним сабите 
дамаскини, популярни и у нас по времето на национално-освободителното 
ни движение срещу османското робство. В началото на ХІV век настъпват 
монголите и на хоризонта се появява нова силна фигура – Тамерлан, който 
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завладява и разрушава Дамаск, а майсторите на стоманени оръжия отвежда 
в Самарканд. През 1516 година войските на турския султан Селим са 
поредните завоеватели, които установавят господството на османските 
турци в Сирия за цели четири века. Страната става провинция на Османската 
империя, оттук минава Пътят на коприната и маршрутът на поклонниците, 
тръгнали на хадж в Мека. Така до края на Първата световна война, когато 
през 1920 година, по време на конференцията в Сан Ремо, Великите сили 
предоставят на Франция мандат за управлението на Сирия. През 1945 
година Сирия обявява своята независимост. Следват преврати и битки за 
власт до установяването на Арабската социалистическа партия БААС начело 
на страната с президент Хафез Асад. Помня, че той беше голям приятел на 
нашия Тодор Живков. Този семеен клан управлява страната и днес. 
Гражданската война не донесе очакваната промяна в държавното 
управление на Сирия както това стори Арабската пролет в други страни от 
Близкия Изток и Северна Африка. Наследникът на фамилията Башар Асад 
спечели отново президентските избори и ще стои начело на Сирия в трети 7-
годишен мандат. 

 
Фамилията Асад – бащата Хафез и синът Башар 
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ЕДНА НЕОЧАКВАНА СРЕЩА 
Над 90% от населението на Сирия са араби, а от тях – 74% сунити. 

Арабският език е официален, но се използва масово и английски. Говори се 
и френски. Надписите на летището, по улиците, в хотелите и магазините са 
на арабски и английски. Има обаче още един езиков пласт, с който ни 
предстоеше неочаквана среща. 

 
Входната порта на градчето с християни Маалула 

 
Градчето Маалула 
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Рано сутринта на другия ден след пристигането ни в Сирия излязох да 
се поразтъпча около хотела ни. Повечето магазини и учреждения обичайно 
по това време са затворени. Още не са почистили около тях – цари голяма 
мръсотия, пълно е с фасове. Сирийците като всички араби пушат много. 

След закуска се срещнахме с екскурзовода, който щеше да ни 
придружава по време на обиколката ни из Сирия и да ни обслужва на руски 
език. Казваше се Хамуд, човек над средна възраст, баща на три деца, 
завършил образованието си в Ленинград, както той си знае днешния Санкт 
Петербург, с уточнението „по времето на Леонид Илич Брежнев”. В 09:30 
потеглихме към първата ни дестинация в Сирия – градчето Маалула, на 
около 57 км северно от Дамаск. Въпреки че ислямът е официалната 
държавна религия в страната, сирийците са пословични със своята 
изключителна толерантност към другите вероизроведания, особено 
християнството. И Маалула е жив пример за това. Тук живеят около 2000 
души, почти всички са християни. Нещо повече, единствено тук хората 
говорят на стария арамейски език – езикът на Христос! 

 
Неочаквана среща: продавачът на ядки говори български  

и е приятел на България 
 
Християните в Сирия съставляват около 10% от населението на 

страната. Това са православни сирийци, гърци и арменци, има и католици. 
Алепо е също голямо средище на християнството. На 30 км от този град се 
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намира базиликата Св. Симеон. Тя носи името на отшелник, който в името 
на вярата прекарва почти 27 години на... 16-метров стълб. След смъртта му 
това място, на което сам си е издигнал стълба, е обявено за свещено, 
посещава се от много поклонници, а близо до него е издигната въпросната 
базилика. 

 
Манастирът Св. Св. Сергий и Бакхус, където за първи път слушахме литургия 

на арамейски – езикът на Исус Христос 

 
Иконата с Тайната вечеря, в която Исус не е в средата сред апостолите, 

както е в оригинала, а... в края на масата 
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Селището Маалула е обградено от скали, които съставляват почти 
лунен пейзаж. Има една главна порта, през която се влиза в града. Тъкмо 
рекохме да се снимаме пред нея, когато попаднахме на стар, доста износен 
автомобил. Беше паркиран на пътя, с отворен багажник, от който се 
подаваха прилежно подредени сушени плодове и ядки. 

  
Каньонът към манастира Света Текла 

 
Около колата се въртеше възрастен сириец, на който едва ли щяхме 

да обърнем внимание. Но когато чу, че говорим на български, чичото се 
приближи към нас и ни поздрави на родния ни език без никаква грешка. 
Оказа се, че е работил цели 8 години в България, в някакво предприятие за 
захарни изделия в София! Прибрал се преди 15 години в Сирия, но въобще 
не беше забравил нашия език. Поразговорихме се – имал 7 деца, но когато 
го попитахме ще ги заведе ли някога в България, каза, че няма да стане – 
имал си приятелка в град Съединение, демек гадже, предпочита сам да 
гостува при нея, а не да си води домочадието. 
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Беше му кеф, че среща българи, но арабската кръв му напомни, че все 
пак покрай спомените за България е добре да изкара от нас и пари. И почна 
на бърза ръка да ни зарибява: хайде опитайте от смокините, хайде от 
фурмите... И накрая ни изнуди да напълним цяла торба. Взе ни доста пари 
за тези покупки, но не му се разсърдихме. Напротив, зарадва ни тая 
неочаквана среща с приятел на България! И то на мястото, където 
единствено в света се говори езика на Христос! 

 

 
Манастирът Света Текла 

 
След импровизирания шопинг спряхме най-напред пред манастира 

Св. св. Сергий и Бакхус. Това били двама християни, убити заради вярата си 
от римляните. Манастирската църква е построена в тяхна чест, изглежда 
отлично запазена. Най-интересен е олтарът. Има старинна част, 
изобразяваща синьо небе, обсипано със звезди, слънцето, Исус Христос и 
Св. Богородица. На главния олтар както обикновено са изобразени Исус и 
Богородица, дванайсетте апостоли и патронната икона на св. св. Сергий и 
Бакхус. Забележителна е иконата на Исус. Правена е преди 200 години. 
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Христос е седнал на трон с царска корона на главата и изглежда като 
напълно жив човек. Всички икони са показани на входа на църквата, така че 
да може да се снимат – вътре не е разрешено. Сред тях е и Тайната вечеря, 
но за разлика от оригинала Исус не е в средата сред апостолите, а... в края. 
Манастирът е мъжки, показа се един гръцки монах, с който си поговорихме 
на английски. Но черешката на тортата се появи в лицето на една девойка, 
която е част от персонала и стои вътре в църквата. Тя ни предложи да чуем 
кратък откъс от молитва на... арамейски. Уникален момент, жалко, че нито 
можехме да снимаме, нито да запишем клип с това рядко изпълнение. 

От манастира се виждат ясно околните планински възвишения. Най-
отгоре се извисява огромен кръст. На 14 септември, Кръстовден, край него 
се палят огньове. Така са правели християните още в древността в чест на 
Божия кръст и тази традиция съществува още от началото на ІV век. 

След манастира Хамуд ни поведе към едно необикновено дере, което 
малко по-нататък буквално се превърна в тесен каньон с надвиснали отгоре 
отвесни скали. Нещо като малко копие на скалния феномен, през който се 
минава на път за Съкровищницата в йорданската Петра. Пътеката, 
пронизваща каньона, отвежда право до другия манастир, който ще 
разгледаме. Той е свързан с легендата за една девойка, ревностна 
християнка – св. Текла. Тя била ученичка на апостол Павел, живеела в 
градче, близо до границата на Турция с Гърция. Родителите й обаче 
ненавиждали новата вяра. Дори баща й, виден римски военачалник, 
преследвал и наказвал жестоко християните. Когато научили, че дъщеря им 
е приела християнството, те се разгневили и бащата наредил да я изгорят на 
клада. Каква била изненадата им, когато внезапно завалял дъжд и потушил 
огъня, момичето било спасено. Тогава я пуснали в дупка с кръвожадни 
лъвове, но те тутакси започнали да се умилкват като домашни котета. 
Хвърлили я и сред отровни змии, но и това не помогнало. И докато се 
чудели на какви още мъчения да я подложат, девойката избягала и след 
дълги митарства се озовала в Сирия. За да се спаси отново, момичето 
пламенно се помолило на Бог и станало чудо: скалите на пустинните 
хълмове се разтворили, появила се тясна пътечка, по която тя стигнала до 
една пещера, превърнала се в неин дом и гроб след смъртта й. Тук тя не 
само живяла, посветена на Бога, но и лекувала болни хора. И днес от малко 
кладенче до пещерата сипват в канче на туристите светена вода, а пред 
входа й са подпрени чифт патерици, които символизират оздравяването на 
болните след грижите на светицата. Самата пещера е изпъстрена с икони, на 
пода са постлани шарени черги, а ако искаш да влезеш в нея, задължително 
си събуваш обувките. 
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Вътрешният двор на манастира 

 
Това дърво е пуснало дълбоки корени в манастира от векове 



 

 1321

Тази митична пещера е част от женския православен манастир Св. 
Текла, а монахините покрай църковните дела се грижат и за момичета-
сирачета, учейки ги на човешки добродетели. Игуменката твърди, че им 
оставят собствен избор – да се посветят на Бога или на светския мир. 
Оставихме 10 долара – това е традиция и парите отиват за издръжка на 
манастира. 24 септември е патронният празник на светата обител. Оттук се 
виждат добре „дупките” в отсрещните скали, които някога са били първите 
килии на древните християни по тези земи. 

Всяка година градчето става притегателно средище за стотици 
християни от цялата страна. Те пристигат тук, за да честват намирането на 
Светия кръст. Според легендата, лично император Константин Велики 
заповядал на войските си от Рим до Йерусалим да запалят огньове по 
върховете на планините, за да стигне по бързо вестта за намирането на 
Христовия кръст. И в Маалула са запазили тази традиция – по време на 
празника да палят огньове на скалите, а от околните хълмове да им 
отговарят по същия начин. 

 
Света Текла е лекувала болни. Захвърлените патерици са символ на това 
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АРАБСКАТА КЛЕОПАТРА 
Около обяд напуснахме Маалула и поехме към древната Палмира. 

Постепенно околността се превърна в чиста пустиня, само тук-таме се 
показваше по някоя палатка на местните бедуини. На стотина километра от 
Палмира спряхме за кратка почивка в едно крайпътно заведение. Казва се 
„Багдад кафе”. 

 
Крайпътното „Багдад кафе” 

 
Собственикът на кафенето любезно разговаря с туристите 
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Разположено на пътя за Хомс и Багдад (до иракската граница оттук са 
152 км), това място се оказа истинска екзотика. Представлява едноетажна 
постройка с няколко помещения, накичени като коледни елхи с безброй 
атрибути на арабския бит. Има и градина с дървени маси и столове – 
пънчета, както и миндери, застлани с шарени килимчета. Сервират се чай и 
кафе. Чорбаджията, млад човек с избеляла кафеникава роба, чалма и гъста 
брада, държи и малък хотел от... 2 стаи, на външен вид подобен на скалните 
църкви в Кападокия. 

 

 
Храмът на Бел, който бе напълно разрушен от Ислямска държава 
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В стаите арабинът е поставил по един екземпляр от Корана. До 
„хотела” е домът му – бедуинска палатка с щъкащи насам натам овце, 
кокошки и дечурлига, в която спретнахме арабско фотошоу. И трите дами се 
издокараха като ханъми и се снимаха с арабина за спомен. И аз не направих 
изключение. 

 
Триумфалната арка с главната улица 

 
Театърът 
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Пихме по един чай и хайде към Палмира. След час и половина по 
идеално поддържаното асфалтово шосе и тя се показа. На хоризонта се 
очертаха контурите на огромен оазис, зад който са и руините на древния 
град. Колегите от сирийската туристическа фирма ни бяха резервирали обяд 
в хотела, където щяхме да нощуваме. Казва се Зенобия Чам палас 4* и се 
намира буквално на метри от археологическите паметници. 

 

 
Тетрапилонът 

 
Палмира (на арамейски Тадмор) означава град на палмите. Името е 

гръцко. Разположен е сред оазис с финикови палми и маслинови дръвчета. 
Казват, че тук се отглеждат най-хубавите фурми в Ориента – наричат се 
кралски фурми, големи колкото орех, червеникави на цвят и много сладки. 
В древността Палмира е имала важно стратегическо значение. Градът се е 
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намирал на Пътя на коприната, оттук са минавали керваните, натоварени 
със стоки, търговците са спирали за почивка, за зареждане с вода и храна за 
дългия път от и до Арабския залив, както и за „бизнес”. Всяка година градът 
е домакин на фестивал, посветен на тази му стародавна роля. 

 
Крепостта над Палмира 

 
За спомен от старата Палмира 
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Твърди се, че Палмира, наричан още „Годеницата на пустинята”, 
възниква като владение на цар Соломон. Запазени са исторически 
свидетелства от ХІХ век пр. н. е. Най-голям възход бележи през периода І – 
ІІІ век по времето на римското владичество. Градът става много богат, 
облагайки с данъци търговските кервани. Населението му достигало 200 000 
души! Именно тогава се явява съперник на Рим, с което си навлича гнева на 
империята. Основна заслуга за това се пада на палмирската царица 
Зенобия, наричана Арабската Клеопатра. Била изключително красива жена, 
много образована. Увличала се от математика, история и астрономия. 
Знаела няколко езика, включително гръцки и латински. Отдавали й се 
изкуствата. Познавала до тънкости съвременните военни стратегии, 
управлявала колесница, въртяла меча и яздела кон като истински воин. 
След смъртта на съпруга й и по-големия й син, обявила себе си за царица на 
Палмира, а малкия й син получил името Август, което смъртно обидило 
Рим. 

 
Неизменните търговци камилари 

 
Император Луций Аврелий решил да се разправи с непокорната 

царица и повел войските си към Палмира. През 272 година край днешния 
сирийски град Хомс се разгоряла епична и кървава битка, в която римляните 
разгромили войските на Зенобия, превзели и столицата Палмира, а самата 
владетелка взели в плен. Оковали я в златна клетка и я отвели в Рим. 
Императорът й дал на разположение вила, където тя живяла до смъртта си. 
Има и друга версия – че се е самоубила. Ако е така, тя почти повтаря 
житието на Клеопатра. Остава в мъгла дали някой я е утешавал в римските 
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нощи. Няколко години по-късно Палмира изгубва могъществото си и запада. 
През 1069 година силно земетресение нанася сериозни поражения на 
града. Чак в началото на миналия век местни археолози го откриват отново 
и съхраняват в днешния му импозантен вид. 

 
Стаята от мезонета, в който са нощували Агата Кристи и съпругът й 

 
Писателката със съпруга си – тази снимка е на видно място в хотела 

 
След като оставихме багажа си в хотела, тръгнахме да обиколим 

древния град. Имахме достатъчно време за това. Най-напред започнахме с 
огромния комплекс – светилище и храм, посветен на бога Бел. Това 
божество се е отъждествявало със Зевс. Храмът бил с размери 300 х 310 
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метра, имал е специален вход за животните, колонади, уникален по вида си 
олтар, барелефи с изображения на животни и растения. Тук са се 
провеждали големите религиозни тържества. По-късно, на около 800 метра 
разстояние от светилището, е била изградена останалата част от великото 
царство на Зенобия: триумфалната арка в чест на военните й победи, 
главната улица, дълга 1300 метра, оградена с шпалир от колони, всяка с по 
над 20 тона тегло, площадът с 4 композиции от колони, наречен тетрапилон, 
където са се водили дискусии, театърът, построен през ІІ век, агората, 
изпълнявала функциите на пазарен площад, форума, сградата на сената. 
Наоколо са пръснати гробниците на палмирски аристократи. В тях 
мъртъвците са били погребвани вертикално един над друг (като в етажи на 
жилищен блок), както евреите векове по-късно са направили на хълма 
Монтжуик в Барселона. 

Направихме много снимки на Палмира, отбивайки атаките на 
местните търговци, които заради голямата площ се придвижват с мотопеди. 
Да не говорим пък за неизменните камилари. Когато настъпи залезът, се 
изкачихме на крепостта над града, откъдето се открива запомняща се 
панорама към античния град. 

Вечеряхме в хотела. Навън задуха силен вятър, което не било 
обичайно за тукашния регион. Хотелът е четиризвезден, но стаите му са 
кутийки. За една нощ няма проблем. По-интересно е, че на следващата 
сутрин можахме да влезем в мезонета, който няколко месеца заедно с 
мъжа си е обитавала знаменитата писателка Агата Кристи. Това бил вторият 
й съпруг – археологът Макс Малоун, когото тя често придружавала по време 
на разкопки в Ирак и Сирия. Казват, че тук тя е писала романа си „Убийство 
в Ориент експрес”. Има снимка на семейството, както и на други 
знаменитости, преспивали през годините в хотела. Първият му собственик 
била жена, чието име така и не научих. Имала е предприемачески дух, 
защото отчела обстоятелството, че на това място спирали търговците на път 
от Дамаск за Багдад. По време на двете световни войни дамата била... 
немски шпионин. Убила мъжа си с електрически ток, навярно заради 
любовник. Англичаните я надушили, че работи за немското разузнаване и 
някъде в Мароко й видяли сметката. И нейна снимка се мъдри на 
рецепцията на хотела. 

За съжаление историческите ценности, съхранени столетия наред в 
Палмира, пострадаха невъзвратимо от невежеството и фанатизма на 
последователите на Ислямска държава. Безмилостно по време на войната 
бяха унищожени храмът на Бел, Триумфалната арка и още куп старини от 
древния град. Убиха дори и археолога, който години наред се е грижел за 
тях! 
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ЗАМЪКЪТ НА КРЪСТОНОСЦИТЕ 
Тази сутрин тръгваме от Палмира много рано. Целта е Крак де 

Шевалие – замъкът на кръстоносците от ордена на Св. Йоан. Дотам са около 
220 км и ще имаме само една „техническа спирка” за тоалетна. Шофьорът 
ни се казва Абдула. На 41 години, кротко момче, не знае бъкел английски 
освен о, кей, но върти кормилото отлично. 

 
Град Хомс, който пострада изключително много през войната 

 
Дръвчета като наклонената кула в Пиза 
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Разказва, че 17 години с жена му чакали дете, не се отчайвали, борили 
се за щастието си с помощта на неизменните хормонални препарати и на 
18-та им се родили... тризнаци! Две момченца и едно момиче. Бусчето му 
„Хюндай” си е негово, кара туристи по заявка на различни агенции. Когато 
по-късно стигнахме границата с Ливан, кой ли не му каза здрасти. 

 
Замъкът на кръстоносците 

 
Макет на замъка 
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Отначало се движехме сред пустиня, после изникна зеленина и скоро 
в далечината се показаха контурите на първите жилищни блокове на град 
Хомс, останал в историята с битката на царица Зенобия и римляните. В 
града има и голяма джамия, посветена на Халед ибн ал Уалид, известен 
воин и сподвижник на пророка Мохамед. Не влизаме в града, а 
продължаваме по пътя си, „ескортирани” от маслинови и борови гори. 
Всички борови дървета стоят наклонени като кулата в Пиза, под ъгъл 45 
градуса, вероятно такъв им „джинсът”. 

 
Дълбок ров с вода е разделял външната от вътрешната стена на замъка 

 
Акведуктът на замъка 
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Стигаме до село, над което се виждат крепостните стени на Крак де 
Шевалие, в превод крепост на рицарите. Тези рицари са били добре 
известните по това време хоспиталиери от ордена на Св. Йоан. 

 
Площадът 

 
Складът за каменните гюллета 
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Крак де Шевалие е забележителен исторически паметник. 
Разположен е на 750 метра надморска височина, недалеч от пътя 
Антиохия – Бейрут. От 2006 година е обект на ЮНЕСКО. Построен е през ХІІ 
век за охрана на прохода Хомс и на времето се е считал за една от най-
внушителните цитадели в Близкия Изток, истински образец на 
фортификационно съоръжение. Структурата на крепостта била толкова 
съвършена, че дори са я наричали „Партенонът” сред рицарското съсловие. 
Красноречив е фактът, че след продължила месеци наред обсада през 1271 
година, войските на мамелюкския султан Байбарс не са могли да превземат 
със сила крепостта и трябвало да приложат хитрост, за да принудят 
рицарите да се предадат. Просто пратили до кастелана (водачът на 
рицарите в крепостта) фалшиво писмо от името на Великия магистър, че 
подкрепление от християнски войски няма да има и защитниците на 
цитаделата останали без избор. 

На входа на замъка има макет, който нагледно представя 
разположението на отделните части на крепостта. Има външна крепостна 
стена, която се отделя от вътрешната крепост чрез дълбок ров, широк 15 
метра. Той се е пълнел с вода чрез специално изграден акведукт. Подвижен 
мост свързва двете части на крепостта. Вътрешната част на замъка е като 
един голям дом: със спални помещения за войниците (капацитет за 4000 
души), конюшня, складове, помещение за офицерите, площад, заседателна 
зала, столова и кухня, бани, таен вход/изход. Без водач и днес трудно ще се 
оправиш из лабиринтите на крепостта. Запазени са големите каменни 
„топки” за катапулт, местата, където се е загрявало и съхранявало маслото 
като защитно средство при атака на крепостта. Изсипвали са го върху 
главите на атакуващите през бойниците в крепостната стена. 

Стените на крепостта са полегати, изградени от варовик, специално 
обработван както са строели подобни твърдини в Европа. Силно 
земетресение разрушава почти до основи замъка – близо 30-годишен труд 
отива на вятъра. Започват отново, прилагайки нова, противоземетръсна 
технология. Външната стена е укрепена с 10 масивни кули, високи 50 метра. 
И крепостта става толкова здрава, че успява да издържи на стрелбата от 
едно от най-новите за онова време военни съоръжения – обсадната 
катапултираща машина с противотежест требушет. Въвежда я в действие 
един от най-известните мюсюлмански пълководци по онова време – 
Саладин, когато през 1187 година с 10-хилядна армия обсажда Крак де 
Шевалие. Тази машина използва силата на гравитацията, има 
далекобойност до 450 метра, изстрелва „снаряд” с тежест от 100 до 200 кг и 
разрушителният й ефект върху крепостните стени е опустошителен! 
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Джамията в замъка и младежът мюсюлманин, отдал се на молитва 

 
Всеки ден Крак де Шевалие се посещава от десетки туриски 



 

 1336

След завладяването й от Байбарс, крепостта повече никога не попада 
в християнски ръце. С течение на времето добива мюсюлмански вид. Има 
надписи на арабски, джамия, в която са превърнали съществуващата преди 
това черква. Докато разглеждахме това помещение в присъствието на 
голяма група френски туристи, наблизо стоеше момче с фланелка на 
„Барселона”, което изведнъж сложи ръце на устата си, обърна се на изток, 
вероятно към Мека, и захвана молитва с традиционното „Аллах акбар”. 

Обядвахме в ресторант до крепостта. Беше пълен с туристи от 
всякакви националности – интересът към Крак де Шевалие е много голям. 
Вместо поомръзналите ни мезета ни сервираха превъзходно печено на жар 
пиле, обилно поръсено със счукан чесън.  

 

 
За спомен от замъка на кръстоносците 
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ДАМАСК РОДИ АПОСТОЛ ПАВЕЛ 
След няколко дни в Ливан отново се отправихме към границата със 

Сирия. Дотам ни закара ливанският ни шофьор Рамзи. Той ни оправи на 
бърза ръка и паспортите на граничния пункт. Тук всеки търси свой познат, за 
да не виси на опашка. По този начин и ние минахме границата бързо. 
Посрещна ни стария ни сирийски гид Хамуд и се отправихме с колата към 
крайградския район Сейдная, на около 30 километра от Дамаск. Там живеят 
почти само богати сирийци, нас ни настаниха в 5-звездния хотел Шератон 
Маарет Сейдная. Като изключим това, че е далеч от града, хотелът беше 
перфектен. 

 

 
Храмът на Светата Дева в крайградския район на Дамаск Сейдная 
 
На другия ден дойде ред да посетим стария град на Дамаск. Преди да 

поемем за сирийската столица, Хамуд предложи да се отбием в един 
християнски храм, който тук се радвал на голяма популярност. Не беше 
далеч от хотела и се съгласихме да отидем там. Оказа се, че храмът е 
посветен на Светата Дева и датира още от времето на византийския 



 

 1338

император Юстиниян през VІ век. В църквата дори има стенопис, рисуван 
неотдавна, който изобразява византийския император и жена му Теодора 
редом с Дева Мария. Църквата се посещава и от мюсюлмани. В това няма 
нищо неестествено – последователите на исляма също почитат Божията 
майка. 

 

 
Легендата за странния лов на император Юстиниян І 

 

 
Стенописът, който изобразява императора Юстиниян І, Светата Дева и 

съпругата на императора Теодора 
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Легендата разказва, че когато един ден византийският император 
излязъл на лов, зърнал кошута и вдигнал лъка си да я простреля. Тъкмо 
опъвал тетивата, когато изведнъж кошутата изчезнала и на нейно място се 
появил... ликът на Девата. Тя му казала да построи тук манастир и Юстиниян 
изпълнил заръката й. 

 

 
Националният музей в Дамаск 

 

  
Артефакти от музея 



 

 1340

В храма има чудотворна икона на Девата, рисувана от евангелиста 
Лука, но за да не стане беля с нея, е заключена в олтара. Една репродукция 
все пак показва как изглежда тя. Докато бяхме в църквата, течеше молитва, 
но така и не разбрахме на какъв език. Може би арамейски? Интересното е, 
че тя звучеше мощно по... високоговорител, досущ както молитвите на 
мюезините от фуниите, монтирани на минаретата на местните джамии. Тъй 
де, и християните могат да са „гласовити”! 

 

 
Макет на водно колело, популярно в полупустинните части на страната 

 
Когато пристигнахме в центъра на Дамаск, Хамуд ни поведе към 

Националния музей на Сирия. Той е разположен сред красив парк с 
палмови дървета, сред който са вплетени различни по датировката им 
археологически находки. Има и голям макет на водни колела (от типа на 
нашите караджейки), много популярни в полупустинните части на страната, 
главно в района на Алепо. Те задвижват водата към напоителните канали. В 
северната част на Сирия се намира и голям язовир, построен от бившия 
СССР на р. Ефрат. Жалко, че нямахме възможност да видим тази голяма 
река, която води началото си в Турция, продължава през Сирия и Ирак и се 
влива в Персийския залив. 
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Дамаският не е от ранга на големите световни музеи, но все пак 
съхранява немалко исторически ценности, събрани от различните райони 
на страната. Входът на музея респектира с вградените от двете му страни 
кули от рицарска крепост. Такива отбранителни съоръжения – византийски, 
арабски, от времето на кръстоносците и пр., има на много места в страната, 
особено по средиземноморския й бряг. Да си припомним шедьовъра Крак 
де Шевалие! Експозицията на музея е доста разнообразна. Запазени са 
различни барелефи от античността, сред които се откроява фигурата на 
Херакъл, поразяващ дракон. Сред най-интересните експонати е голяма 
каменна плоча, която представлява договор за разпределение на 
териториите, завоювани след бойни действия. Нещо като нашенските 
прабългарски каменни колони, като Омуртаговата например. На такива 
каменни колони и по-малки „документи” от глина са се оформяли не само 
политически, но и търговски взаимоотношения. В района на град Ебла са 
открити от археолозите цели 17 хиляди глинени плочки с подобно 
съдържание, датиращи между 2000 и 1800 години пр. н. е. Разглеждайки 
експонатите и писмената информация на музейните витрини, научих и 
името Дура Еуропус, което се оказа най-голямото пристанище на р. Ефрат и 
една от спирките по Пътя на коприната още от древни времена. В музея има 
подробна информация за древното царство Мари, което е съществувало по 
сирийските земи през третото хилядолетие пр. н. е. Било покорено от 
вавилонците. На неговата територия археолозите са открили огромен 
дворец с над 300 помещения, хиляди глинени клинописни плочки, терми, 
кухни, ювелирни изделия и фрески. В Националния исторически музей на 
Сирия може да се видят малки скулптури на човешки фигурки от времето на 
Мари, лицата на които имат специфично излъчване – очите им са силно 
ококорени. В музея има и други уникални находки. Например стенна 
мозайка, изобразяваща три женски фигури, които символизират 
триединството между религията, образованието и философията. Изложена 
е поредица от географски карти, които показват възхода и упадъка на 
Арабския халифат и най-вече неговата мощ при царуването на династията 
на Омаядите. Видяхме и разкошен кабинет с прекрасна дърворезба, в който 
доскоро е работил президентът на страната. 

След музея се насочихме към главната цел за деня – стария град на 
Дамаск. Той е опасан от висока каменна стена, дълга цели 6 километра! Има 
8 входни порти. Сравнение например с Медината във Фес въобще не може 
да се направи – мароканският град, макар и обект на ЮНЕСКО, вони ужасно, 
там цари невероятна мизерия, докато в стария град на Дамаск сякаш бяхме 
в стария Пловдив. Уличките са сравнително чисти, сградите се поддържат 
добре, атмосферата на Ориента се усеща в многобройните дюкянчета и 



 

 1342

кафенета, а и сред самите сирийци, седнали на сянка да поиграят на 
улицата табла. 

Старият град се пресича от дълга километър и половина улица, която 
започва от портата Баб Джапия, нарича се Мадхад Баша. Разходката из тази 
част на стария Дамаск е голямо удоволствие, направихме много снимки. 
Натъкнахме се и на много... жигулита, както и на местни автомобили, които 
носят името Чам. 

 
Портата Баб Джапия – един от входовете за Стария Дамаск 

 

 
Първа среща със Стария град 



 

 1343

  
 

 
Обичайно всекидневие в Стария Дамаск 
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Скитайки из сокаците на града, неусетно стигнахме до портите на 
малката църква, чийто патрон е Св. Ананий. Храмът има голяма историческа 
стойност, защото е непосредствено свързан с житието на апостол Павел. 

 

  
Храмът на Свети Ананий в Дамаск 

 

 
Карта на маршрута из страните, в които ап. Павел е проповядвал 

християнската вяра 
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Известна е легендарната библейска история за видението, което 
превръща някогашния яростен гонител на християните – евреинът Савел, в 
ревностен проповедник на Христовата вяра. Тя гласи, че когато Савел 
пристигнал в Дамаск да се разправи с тукашните християни, гръм раздрал 
небесната шир и го хвърлил от коня, а блесналата светкавица го ослепила. 
Няколко дни по-късно обаче Исус се явил на християнския старейшина 
Ананий и го помолил да излекува слепеца, защото той бил избраникът да 
разпространи новата вяра сред езичниците. Ананий помогнал на ослепелия 
воин да прогледне отново, а самият Исус се явил на Савел и го въвел в 
християнската вяра. Провидението обърнало на 180 градуса светогледа на 
Савел и именно оттук започва дългият му път, вече под името апостол 
Павел, за разпространение на новата религия. В криптата на този дом, 
превърнат в малка църква, може да се види подробна карта, която 
проследява мисията на апостол Павел не само из светите земи, но и 
навсякъде, където е печелил съмишленици на християнската вяра. В Дамаск 
може да се види Правата улица – Via Recta, по която е минал апостолът, 
както и кулата, от която е избягал, за да се спаси от своите гонители. Няма 
високопоставен държавник – президент, крал, премиер, който да е гостувал 
в Сирия и да не е посетил църквата Св. Ананий. 

Обядвахме в много приятен и прохладен (!) ресторант в стария град. 
Подчертавам хладината, защото навън беше над 35 градуса горещина. Най-
впечатляващ беше десертът: една голяма тава със сиропирани сирийски 
сладкиши и огромна купа с плодове, сред които и мушмули. 

От ресторанта поехме към най-голямата забележителност на Дамаск – 
джамията на Омаядите. Тя е построена през VІІІ век, като халифът (от 
династията на Омаядите) поканил най-добрите майстори и архитекти от 
Индия, Персия, Магреб и Византия. Джамията, смятана за истинско 
строително чудо, е един от най-големите молитвени храмове на исляма в 
света! В продължение на `10 години на строежа й са работили 12 000 души! 

Храмът е разположен в четириъгълник 300 х 380 метра, само 
молитвената му зала е дълга 156 метра, а заедно с дворното пространство 
може да побере до 10 000 богомолци! Отвън прилича на крепост, има три 
високи минарета. 22 входа и централната порта осигуряват достъп до 
джамията. Височината на купола й е 36 метра, а мозайките по фасадата и в 
молитвената зала е на площ от 266 кв. метра! Интересно е, че мозайките и 
капителите на джамията са изпълнени във византийски стил. Такава е и 
архитектурата на византийската базилика в сърцето на джамията, където се 
пази саркофага с главата на Йоан Кръстител. Всъщност джамията е 
изградена върху основите на светилище, което по времето на арамейското 
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царство е било посветено на бога Хадед, а през римското владичество – на 
Юпитер. Византийците пък построяват въпросната християнска базилика. 

 

  
Джамията на Омаядите в Дамаск 

 

 
Параклисът на Свети Йоан Кръстител в сърцето на джамията 
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Светите мощи на Йоан Кръстител се почитат както от християните, 
така и от изповядващите исляма. Според легендата, когато римляните 
обезглавили светия отец, бликнала кръв като фонтан. Затова мястото до 
джамията, където се е случила тази кървава драма, се нарича Ал Науфара – 
Фонтанът. Това име носи и едно от близките кафенета, в което всяка вечер 
идва разказвач на приказки и седнал на специално приготвения му стол 
започва да реди истории от света на Шехерезада и 1001 нощ. 

През 2001 година папа Йоан Павел ІІ посещава джамията на 
Омаядите, за да се поклони пред мощите на Йоан Кръстител. За първи път в 
историята глава на католическата църква стъпва в мюсюлмански храм! 

 
На раздумка в джамията 

  
Гробницата на Саладин в Дамаск 
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Кафенето Ал Науфара – Фонтанът, в което всяка вечер  

идва разказвач на приказки 
 
Докато навън дърво и камък се пукат от жега, вътре в джамията е 

прохладно и може да се видят не само хора, които се молят с Корана в ръце 
(има няколко големи шкафа, откъдето можеш да си вземеш настолната за 
мюсюлманите молитвена книга и после да я върнеш обратно), но и такива, 
които използват хладината да си починат, а защо не и да се унесат в сладка 
дрямка на меките килими. 

Редом с джамията се намира мавзолеят на арабския пълководец 
Саладин. В нея всички жени влизат, както и в джамията разбира се, със 
специално облекло, покриващо тялото и главата. Раздава се на входа на 
храма. В мавзолея има два саркофага, като единият е подарен от 
германския кайзер Вилхелм ІІ. На стената виси портрет на пълководеца, а в 
Дамаск видяхме и два негови паметника – яхнал кон и с меч в ръка. 
Прославил се обаче не само като велик воин, но и като покровител на 
просвещението. Основал ислямски училища в Сирия и Египет. Умира твърде 
млад – на 55 години, от туберкулоза. 

Непосредствено срещу главния вход на джамията започва и 
покритият пазар (сук) Хамидие. Изграден е по времето на султан 
Абдулхамид през 1870 година. За разлика от другите източни пазари, тук се 
продават почти изцяло само дрехи и по-рядко златна и сребърна 
бижутерия. На един от пазарите, които предлагат ръчно изработени 
занаятчийски изделия, си купихме разкошна иконка на Св. Богородица и 
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кинжал от дамаска стомана – инкрустиран със сребърни фигури и закривен 
като ятаган. 

През този ден се возихме на чисто нов Хюндай – една от най-
разпространените марки автомобили в Сирия. Шофьорът и Хамуд ни 
откараха в хотела, където ни оставиха около два часа да си приготвим 
багажа и да отпочинем преди отпътуването ни за България. По програма 
преди да тръгнем за летището имахме вечеря и шоу на дервиши. 
Ресторантът за тази атракция се казва Осман бек и се намира в стария град, 
на една от малките улички. Храната е на блок маса, а програмата не е дълга 
и отегчителна: въртят се в транс по един „бял” и един „шарен” дервиш, 
кючекчийката танцува със свой партньор, облечен като продавач на вода, 
има и музикант, свирещ на нещо като тамбура. Беше приятно, както и 
бялото вино от Ксара. 

На летището Хамуд ни помогна за оформянето на документите. 
Странно е, че не ни взеха предварително обявената изходна такса от 1500 
сирийски паунда при заминаване от страната. 

И днес, щом зърна малката иконка на Св. Богородица от магазинчето 
в стария Дамаск, се сещам за това прекрасно пътуване в Сирия. Ще го помня 
цял живот и ще тая надежда да свършат мъките на изстрадалия й народ... 

 

  
Образи от Стария Дамаск 
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ЛИВАН – ХАРИЗМАТИЧНИЯТ... БАРУТЕН ПОГРЕБ 

В Ливан пътувах със семейството си по време на визитата ни в 
Сирия. Тъй де – комшийски страни, като посетим едната, защо да не 
видим и другата. Още повече, че славата на харизматичния Бейрут 
като” Париж на Изтока” отново заблестя след толкова години на войни 
и разруха, а ливанците открай време се знаят като по-освободени и по-
либерално настроени като народ и държава в сравнение с други страни 
от този иначе все размирен район. 
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БИБЛОС И ФИНИКИЙСКИТЕ ЗНАЦИ 
На сирийско-ливанската граница се срещнахме с новият ни гид Ели. От 

визитната му картичка разбрахме, че освен лицензиран екскурзовод е и 
магистър по археология. Стар ерген, учил в САЩ, много интелигентен, но... 
арабин. 

 
Тези готвачи от градчето Триполи майсторят страхотни сладкиши 

  
Сред руините на Библос 
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Когато тръгнахме от границата, реши да измени маршрута, 
предлагайки да се отбием в Триполи. Това разбира се не е либийската 
столица, а вторият по големина град в Ливан. Намира се на 85 км северно от 
Бейрут, също древен град. Минахме буквално пътьом през него, за да спрем 
в... една арабска сладкарница. Гидът явно беше гладен, като хитър арабин 
знаеше от опит, че щем не щем ще го почерпим и ще се възползва да се 
нахрани за наша сметка. Сладкишите бяха много вкусни, няма спор, но 
откровено казано можеше да минем и без тях. За нас като българи, дето си 
имаме и баклави, и кадаифи, не са нещо ново. 

 
Саркофагът на Ахирам с най-стария надпис в света 

 
Както и да е, да му е сладко! След непредвидената закуска 

потеглихме за Библос. Този град е един от най-древните в света, равен по 
значение с известните финикийски селища Тир и Сидон. Първите му 
заселници датират още 7000 години пр. н. е., а четири хилядолетия по-
късно става едно от най-важните пристанища на Средиземно море. Нещо 
повече, според Ели само наличието на бели петна в неговата история е 
причина Дамаск да се смята за най-стария действащ град на планетата. 

Библос възниква като малко рибарско селище, но голямата си 
известност в древността дължи на финикийския си период. По това време 
финикийците били корифеи в търговията. Изнасяли с кораби прочутата 
ливански кедрова дървесина и смоли в Египет, главно в селищата по 
делтата на Нил, където местните жители ги използвали за балсамиране. 
Точно в Библос се ражда славата им на родоначалници на писмеността – 
през Х век пр. н. е. те създават финикийската азбука. Финикийците първи 
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сътворяват писмен знак, отговарящ на звук от човешкия глас. Нямат обаче 
гласни в азбуката си – това са сторили по-късно гърците. С букви от тази 
азбука в Библос е изписан и най-старият надпис в света върху саркофага на 
местния владетел Ахирам. Този надпис днес се намира в Националния 
исторически музей на Ливан в Бейрут. 500 години преди новата ера те 
създават и първите пари на хартия – банкнотите. За да приключим с тяхното 
първопроходчество, ще добавим, че в Библос се намира и най-старото 
пристанище в света. Освен като добри търговци, финикийците се славели и 
като отлични моряци. 

  
Гробницата в Библос, където са погребвали мъртвите в позата на ембрион 

 
Названието Библос идва от хартия, книга. Финикийците доставяли 

папируси от Египет в Древна Гърция и вероятно някъде тук трябва да се 
крие коренът на думата. Такъв е произходът на наименования като 
библиотека, както и на Библията. 

Пристанището се намира в непосредствена близост до останките от 
древна крепост. Според различни източници, тук са стъпвали войските на 
асирийци и вавилонци, персите създали силно укрепено съоръжение, а по 
времето на Александър Велики изникнали изящни храмове. Днес е останала 
само част от колонадата, където е открит саркофагът на Ахирам с най-стария 
надпис, както и одеонът. Тук се намират и гробниците на богати местни 
жители. Погребенията се извършвали по особен начин – тялото се 
поставяло в... амфора, свито под формата на ембрион. Така са изповядвали 
и философията за кръговрата на живота – човекът си отива от този свят така, 
както се е родил. 
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Днес Библос отново е малко рибарско селище, но много 
привлекателно за туристите. Дъщеря ми Марги го сравни с красивите малки 
италиански крайморски градчета. Пълно е с кафенета, ресторанти, 
сувенирни магазинчета, кипи и нощен живот. Край крепостта растат много 
красиви дръвчета, чиито пъстри цветове балансират сивотата от 
археологическите останки. 

За Бейрут потеглихме сравнително късно – към 19:00, вече се 
стъмваше. Когато влязохме в ливанската столица, ярките и шарени реклами 
ни подсказаха, че в този град не е възможно да скучаеш. Бейрут се счита за 
най-европейския град в региона! Утре ще го видим на живо на дневна 
светлина. 

 
Одеонът 

 
Пристанището на Библос 
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БЕЙРУТ – „ПАРИЖ НА ОРИЕНТА” 
След закуска се насочихме към Националния музей на Ливан. 

Построен е през 1930 година и съхранява уникално богатство, свидетелство 
за бурната история в тази част на света. По време на Ливанската гражданска 
война (1975 – 1990) няколко пъти е бил разрушаван, много усилия на 
музейните работници е коствало оцеляването на експонатите. Едва през 
1999 година музеят отново е отворен за посетители. Няколкоминутен 
документален филм ни връща в годините на войната, показва 
реставрацията на музея и възстановяването на експозицията. 

 
Националният музей на Ливан в Бейрут 

 
Прочутата мозайка на богинята Калипопа със седемте мъдреци 
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Отвън сградата е в стила на гръко-римската архитектура, макар 
колоните да са донесени от... Египет. Вътре са представени всички периоди 
от развитието на човешката цивилизация. Още с влизането в музея се 
откроява голяма мозайка, донесена от Баалбек, която изобразява богинята 
Калипопа, заобиколена от ликовете на седемте мъдреци начело със Сократ. 
В една от залите е изложен дънерът на най-стария открит в страната кедър, 
може би на повече от 600-700 години, като графика показва как 
финикийците са пренасяли с кораби огромните кедрови талпи. На 
централно място в музея е изложен споменатият вече саркофаг на 
библоския владетел Ахирам. Тук е статуята на Колоса, която удивително 
наподобява египетски фараон. На друг саркофаг със скулптури са 
изобразени сцени от Омировата Илиада и по-точно епизода, когато Ахил 
влачи с колесницата си трупа на убития от него Хектор, а покрусеният 
баща – троянският цар Приам, моли прочутия воин да предаде тялото на 
сина му. Друга мозайка пък изобразява раждането на Александър Велики. 

 

 
Саркофагът с покрусения троянски цар Приам, който моли Ахил да върне 

тялото на Хектор 
 
През цялото време Ели ни разказва различни легенди и митове, 

разсъждавайки философски по много въпроси, останали актуални от 
древността до наши дни. Личи си добрата му подготовка по археология и 
стара история, не ни е скучно, макар че информацията понякога ни идва в 
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повече. Бейрут, например, съществува от 5000 години преди новата ера. 
Името му идва от думата бе’ерат (кладенци), а такива подземни 
водоизточници съществуват и до днес. По време на римското владичество 
се прочува с юридическата си школа, която изработва голяма част от 
Юстиниановия кодекс, станал по-късно основа на съвременното право. През 
вековете е завладяван от араби, кръстоносци, турци. След Първата световна 
война е френски протекторат, а от 1943 година е столица и главно 
пристанище на независимия вече Ливан. 

 
Кабинкова въжена линия отвежда до пещерата Джейта Гротто 

 
Джейта Гротто – една от най-красивите пещери в света 
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От музея в Бейрут поемаме към втория туристически обект за деня – 
пещерата Джейта Гротто. Намира се на около 20-тина километра извън 
града. Открита е през 1836 година и е една от най-красивите пещери в 
света. До нея се достига по въжена линия. Вътре е забранено да се снима, 
пред входа има сейфове, в които се оставят фото- и видеокамерите. След 
многогодишни изследвания спелеолозите са проникнали на 6910 метра 
навътре в пещерата, проучени са 2130 метра, а за туристите са пригодени за 
наблюдение около 800 метра в горната част на пещерата, която се обхожда 
пеш, и около 700 метра в долната, която е по-атрактивна заради разходката 
с лодка из подземната река.  

 
Макет на Бейрут 

 
Тежък е автомобилният трафик в ливанската столица 
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Гледката е поразителна – водата е изваяла невероятни форми, 
дълбаейки със своя естествен „резец” милиони години в скалите. Науката 
вече е достигнала до степен да открива, както при дънерите на дърветата, 
възрастта на скалните фигури. А какви фигури само: самата Саграда 
Фамилия от Барселона и... нашия бай Ганьо барабар с калпака! 

След като обядвахме в ресторант край пещерата, тръгнахме да 
разгледаме Бейрут. Градът е разположен на полуостров по крайбрежието 
на Средиземно море. В един от информационните центрове в Бейрут 
имахме възможност да разгледаме макет на града, за да добием по-добра 
представа за него – сякаш го гледахме от въздуха, от птичи поглед. Останах 
респектиран от укрепителните съоръжения по бреговата линия на града, 
които са изградени да парират капризите на морето, дори да 
противодействат на евентуално цунами. Но когато се потопихме в реалната 
среда на Бейрут, първото ни впечатление от ливанската столица не беше 
много приятно. Мръсотия до шия, презастрояване на по-крайните 
квартали – жилищните блокове нагъчкани един до друг, трафикът – ужасен. 
Ели казва, че на 4-членно семейство се падат по 3,2 коли! Градският 
транспорт е много зле, даже казват, че след войната в града били останали 
едва 5 автобуса! Електротранспорт е непозната дума – няма трамвай, за 
метро да не говорим. Въпреки близостта до морето, въздухът е силно 
замърсен. 

От население 5 милиона в Ливан, близо 3 милиона живеят в Бейрут. 
Пет пъти по толкова са емигрирали в чужбина и обикновено не малка част 
от тях си идват през лятото да почиват в Бейрут. По крайбрежието има доста 
хотели, а такива като „Четири сезона” оформят зоната на небостъргачите. 
Въобще не видяхме жилища, останали повредени след бомбардировките 
през войната. По главните артерии на града обаче може да се видят доста 
начесто постове с въоръжени войници. Останали са след сирийските военни 
КПП-та и сега се грижат за сигурността на местното население. Ще 
припомня, че по време на Ливанската гражданска война, която се счита за 
един от най-кървавите и сложни конфликти в Близкия Изток, с над 90 000 
загинали, Бейрут е бил почти целият в развалини, окупиран от израелците 
на юг и от сирийците на изток. 

Градът е разделен от зелена демаркационна линия на две части: 
западна (главно мюсюлманска) и източна (християнска). След войната това 
религиозно разделение постепенно се размива и отстъпва на бизнес 
интереси, каквито винаги е имало в региона и са диктували тукашните 
политически процеси. Ели много разпалено коментира политическата 
история на Близкия Изток и разбира се, той е силно пристрастен. Според 
него след създаването на държавата Израел през 1948 година от ООН, този 
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регион сякаш е обречен на постоянни конфликти и съдбата на вечния 
барутен погреб. Никой не се наема да прогнозира колко дълго още ще 
продължава сегашното затишие, дали радикалната групировка Хизбула 
няма отново да подпали огъня на противоборството. Защото ще е жалко 
този град, наричан в миналото „Париж на Близкия Изток”, отново да бъде в 
пламъци и развалини. Още е жив споменът за ливанския премиер Рафик 
Харири, убит след бомбен атентат преди няколко години. Паметникът му в 
центъра на Бейрут постоянно напомня за това. 

 
Голямата джамия в Бейрут 

 
Маронитският храм „Свети Георги” със стенопис, подобен на този  
в добърската църква „Св. Св. Теодор Тирон” и „Теодор Стратилат” 
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Обикаляйки с колата из Бейрут, спираме до старото пристанище. Ели 
казва, че тук са открити следи от историята на града, датиращи от преди 
3000 години. Очаква се международна финансова помощ за възстановяване 
на порта в автентичния му вид. Срещу него се намира най-голямата джамия 
в града – Мохамед ал Амин, с 4 минарета по 65 м височина всяко от тях. 
Именно пред нея е бил взривен Рафик Харири 

 
Площадът на звездата с часовниковата кула 

 
Улица с кафенета в центъра на Бейрут 
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Центърът на Бейрут обаче определено ни хареса. Когато попаднахме 
на „Place d’etoile” – Площадът на звездата, ливанската столица изглеждаше 
съвсем различно – като един истински модерен град, чист, с чудесна 
архитектура. Тъкмо в тази част на Бейрут се намират и по-важните 
обществени институции: Парламента, Кметството, Голямата джамия, 
Часовниковата кула, около която винаги има насядали младежи, както и три 
християнски църкви, най-представителна от които е маронитската „Св. 
Георги”. Когато влязохме в нея, попаднахме на забележителен стенопис, 
който тутакси ни отпрати към малката църквичка в нашенското село 
Добърско „Св. св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат”. Както там, така и в 
тази ливанска църква е изографисан Исус Христос... на ракета или в капсула 
или както там и да го наречеш. Една митологична фреска, изобразяваща 
Възнесението Господне. За сведение, християните маронити са най-
многобройната част от християнското население в Ливан. Те признават 
върховенството на Ватикана и по същество се отнасят към католическата 
общност. А когато говорим за християнските ценности в ливанската столица, 
не мога да пропусна един от най-ярките символи – грандиозната бяла статуя 
на Дева Мария, известна като Харисата, живописно разположена на хълм в 
християнската част на града. 

 
С лъскавите си бутици Бейрут диктува модата в Близкия Изток 
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Улиците в центъра на Бейрут са изключително приветливи, с 
многобройни заведения, пълни с млади хора, магазини с маркови стоки. 
Направихме много снимки, но когато разглеждахме бейрутските терми, Ели 
ме спря да фотографирам, тъй като те попадат в ракурса към резиденцията 
на премиера. А снимането в тази посока от съображения за сигурност е 
забранено. 

 

 
Едно от най-приятните места за разходка в града  

е крайбрежната улица Корниш 
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Едно от най-приятните места в града е променадата Корниш, която се 
вие по брега край морето. Тук също е пълно с хора – едни на разходка, 
други на джогинг, трети ей така просто да позяпат морската шир, която през 
този ден беше удивително спокойна. На Корниш често се спират да 
съзерцават две големи скали в морето, които много ми напомняха Скалата 
на Афродита в Кипър и Морския прозорец на о. Гозо в Малта. Това е и едно 
от местата, където най-често гостите на града харесват да се снимат. 

 

 
Блясъкът на нощния живот, изпълнен със забавления, е донесъл на Бейрут 

прозвището „Парти столицата на Арабския свят” 
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Отваряйки дума за небостъргачите, те са едно от свидетелствата как 
след приключването на военните действия Бейрут преживява истински 
строителен ренесанс. Освен възстановяването на историческия център, в 
града са изникнали модерни сгради, в които се помещават офисите на 
големи международни компании. Появили са се много нови хотели, 
луксозни бутици, лъскави барове и ресторанти, казина, сред които 
безспорен лидер е „Казино дьо Либан”. Ако в Европа Париж и Милано са 
диктаторите на световната мода, в Арабския свят тази чест се пада именно 
на Бейрут. Луксозни бутици никнат като гъби, казват и че всяка голяма 
марка счита за престижно да открие магазин в ливанската столица. Белег на 
съвременния Бейрут е блясъкът на нощния живот, изпълнен със забавления. 
Неслучайно назовават града „Парти столицата на Арабския свят”. Някои 
улици като Rue Monnot и Rue Gouranud са се превърнали в клубна сцена със 
световна популярност и разкрепостените нрави в местните барове са в 
пълна противоположност на традиционния мюсюлмански консерватизъм. 
Сближава ги може би само неутолимата страст да се пуши, а за разлика от 
нашата страна тютюнопушенето на обществени места се радва на 
подчертана благосклонност. Един от модерните символи на града е 
главната търговска улица Хамра, в близост до която е и нашият хотел. 
Жалко, че нямахме време да се потопим в нощния чар на ливанската 
столица, дори да пошетаме из Хамра – програмата ни беше много стегната 
за краткото ни пребиваване в страната. Бурното строителство е родило 
уникални архитектурни проекти като „Суковете на Бейрут”, „Кулата на 
Венера”, „Небето на Бейрут”, много елегантни жилищни сгради, които 
съжителстват в съзвучие с историческото наследство. Всичко това изглежда 
много привлекателно за чуждестранните туристи, които през последната 
година надхвърлят 1,8 милиона! Модернизацията на Бейрут е и причина в. 
”Ню Йорк Таймс” да го постави в Топ 10 на туристическите дестинации в 
света! 

По програма вечерта имахме ливанско шоу в един от местните 
ресторанти. Оформен в типичния за Ориента стил, ресторантът на име Хан 
ел Мир се намира извън града, наоколо има много магазини за сувенири – 
явно е в район за туристи. Храната беше много вкусна и по арабска 
традиция под формата на многобройни мезета. Ливанците произвеждат и 
добро вино, за което ще разкажа малко по-нататък. А програмата също 
беше приятна, с неизменната и много закачлива кючекчийка. Накрая се 
заформи нещо като дискотека – ливанците в това отношение са много 
освободени, но не ми се понрави сравнително ленивото темпо на музиката. 
Прибрахме се късно – час и половина след полунощ. Изкрънкахме от Ели на 
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сутринта да тръгнем от хотела не в 08:00, а в 08:30 – поне още половин час 
да имаме сън. Предстоеше ни път до древния Баалбек. 

 

 
Бейрут е пълен с атрактивни ресторанти,  

тук е царството на ливанската кухня 
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АКРОПОЛЪТ НА СРЕДИЗЕМНОМОРИЕТО 
През днешния ден отново ще се върнем в античността – ще посетим 

Баалбек. Намира се на 85 км от Бейрут и там ни очаква удивителен 
комплекс от римски храмове, равностоен по мащабите си на сирийската 
Палмира. 

 
Ливанският кедър е символ на страната.  
На снимката е и нашият екскурзовод Ели 

 
Пътьом спираме недалеч от столицата, за да видим и пипнем на живо 

истински ливански кедър. Имах някаква смътна представа за това 
необикновено дърво, което в действителност има широка пирамидално 
разклонена форма, прилича на бор, но вместо остри иглички има меки 
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зелени власинки. Ливанският кедър е символ на страната. Много здраво 
дърво, от което в миналото са строили кораби и фундаментите на 
молитвени храмове. Например казват, че самият цар Соломон го е 
използвал за градежа на своя знаменит храм, а фараоните са правели от 
кедрови дървета саркофазите, в които са полагали впоследствие техните 
мумии. 

 

 
Баалбек – Акрополът на Средиземноморието 

 
Днес кедърът е защитен от закона, властите си дават сметка, че със 

сечта са прекалили и затова са минали към изкуствените насаждения, 
откривайки няколко резервата. Но за да се види кедъра в автентичната му 
планинска среда, трябва да се изкачим на 2000 метра надморска височина, 
северно от Триполи, което засега не е възможно. Нямаме време за такава 
експедиция. 

В околностите на Баалбек са се заселили много бежанци от 
Палестина. След създаването на държавата Израел и войната й с Египет 
през 1967 година, две големи вълни палестински бежанци са залели 
страната, за да стигнат почти 300 000 души! Тук се установява и 
Организацията за освобождение на Палестина. Оттогава са и конфликтите 
между мюсюлмани и християни, поддържащи или отхвърлящи 
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присъствието на палестинците в Ливан. А палестинската диаспора тук се е 
превърнала в нещо като държава в държавата. И до днес на една от 
жилищните фасади е залепен ликът на стария и вече покоен палестински 
вожд Ясер Арафат. Тези жилища са възникнали по време на гражданската 
война, незаконни са, но никой не закача обитателите им. 

Сред някои археолози битува версията, че Баалбек е изграден от 
извънземни цивилизации, изследвали в древността Слънчевата система. Да 
оставим на учените подобни догадки. Факт е обаче, че това е най-добре 
запазеният храмов ансамбъл от епохата на Римската империя. Тук се 
намира най-големият храм на Юпитер в целия свят. Оракулите му били 
толкова известни, че дори римски императори идвали на място да чуят 
техните предсказания. Наричали Баалбек Акрополът на Средиземно-
морието. Храмовете, посветени на Венера, Бакхус и Юпитер, са изградени в 
периода между І и ІІІ век след Христа. На местното наречие Баалбек 
означава Господ Бог, но по време на Римската империя е бил известен под 
названието Хелиополис – Град на слънцето. От 1984 година е под закрилата 
на ЮНЕСКО. 

Храмовете са издигнати на високо плато (1170 м н. м. р.) сред 
плодородната долина на река Бекаа. Тя протича между двете основни 
планински вериги в страната – Ливан и Антиливан, и по време на войната 
постоянно е била съставна част от военните сводки. Интересно е, че в тези 
планини са разположени и цели 9 зимни курорта, като надморската им 
височина гони почти 3000 метра! Колкото и парадоксално да звучи, но 
заради евтините услуги през зимата тук идват да карат ски... швейцарски 
туристи. По едно и също време през въпросния сезон можеш да караш ски в 
планината и да се припичаш на слънце по средиземноморските плажове на 
страната. 

Основите на Баалбек са поставени още по времето на финикийците, 
които издигат внушителен храм, посветен на бога Баал. Триста години пр. н. 
е. го завземат гърците. Баалбек става римска колония по времето на 
император Октавиан Август и през римското владичество изниква 
въпросният монументален храмов комплекс. Храмът на Юпитер като най-
внушителен (само колоните му са с височина над 20 метра) е бил завършен 
по времето на Нерон. Тогава храмът е имал 54 колони! За построяването на 
храмовете са били използвани каменни блокове, които са тежали по 200 – 
300 тона всеки! На южния вход на Баалбек е и каменната кариера, където са 
били разрязвани и оформяни блоковете. Тук се намира и най-големият в 
света дялан камък с тегло около 1000 тона! В музея към комплекса са 
изложени рисунки, които показват технологията за пренасяне и поставяне 
на блоковете. 
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Още на входа има подробна схема за разположението на отделните 
части на храмовия комплекс. Входът, който представлява композиция от 12 
внушителни колони в египетски стил, е наречен Пропилеите. След него идва 
т. нар. Хексагонал, който има шестоъгълна форма, това е Малкият двор.  

 

 
Малкият двор с Хексагонала, мястото на вакханалиите 

 
Големият двор – мястото на шествията пред храма на Юпитер 
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Култът към отделните божества е знак на благодарност към тях за 
плодородието на земния свят. Затова на Хексагонала се събирали много 
хора, тук се извършвали вакханалиите, възпроизвеждащи с полови актове 
култа към плодородието и благодарността за него. В името на божествата се 
правели жертвоприношения пред олтара в Големия двор, където наличието 
на две срещуположни колони символизира единството на противополож-
ностите и раждането на плода от тяхното взаимодействие. Имало е големи 
шествия, които са завършвали в точно определено време на деня пред 
храма на Юпитер. След него е построен вторият храм – на Бакхус, който се 
счита за един от най-добре запазените в света. До храмовете на Юпитер и 
Бакхус има голяма сграда с колони, която днес се използва за провеждане 
на концерти и други подобни прояви. Всяка година, например, тук се 
организира фестивал на драмата и музиката. Храмът на Венера пък е 
построен най-късно. 

 
Останките от Храма на Юпитер 

 
Днес от храма на Юпитер са останали само 6 от 54-те колони. 

Унищожили са ги както завоеватели, така и станалите през вековете 
земетресения. За храма на Юпитер е известно, че строителството му 
започнало по времето на Антоний Пий. А когато римският престол станал 
вече императорски, изграждането му вървяло в небивали темпове. По-
късно били сечени и монети с надпис Хелиополис. 
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Останахме поразени от величието на Баалбек. Но и се уморихме от 
многото археология. Затова истински се зарадвахме, когато се насочихме 
към мястото, където ни очакваше далеч по-земно преживяване – винарната 
Ксара. Ливан се оказа производител на много качествени вина. Дори в 
Сирия масово пият от тях, както и от ливанската бира Almaza. 

Винарната Ксара съществува от 30-те години на миналия век. Има 
четирима собственици. Произвежда както бели и червени вина, така и розе. 
Вината се съхраняват в дъбови бъчви в пещера. Годишно на пазара се 
предлагат около 2, 7 милиона бутилки, които се изнасят в цял свят. 
Опитахме от всички видове, като накрая купихме по една бутилка за всеки 
дом в София. 

 
На дегустация във винарната Ксара 

*** 
Гледам, че напоследък националният ни авиопревозвач България ер 

отново е възстановил полетите си до Бейрут, в тази посока лети и чартър от 
Бургас. Очевидно интересът към столицата на Ливан се събужда отново. И с 
основание, защото има какво да се види не само там, но и на други 
атрактивни места в тази средиземноморска страна. Надявам се с описаните 
впечатления от Ливан да съм бил полезен на онези, които ще се решат да 
пътуват из тази истинска перла на Близкия Изток. 
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ИЗРАЕЛ – ЕДИН ДЕН В СВЕТИТЕ ЗЕМИ 
(Ноември 1999 година) 

В Израел с Мария бяхме само за един ден. Това пътуване бе част от 
круиз из Средиземно море, започнал от Кипър и завършил в Египет. Но за 
този един ден прекосихме почти 300 км от територията на Израел, 
стъпвайки на свещени за всички християни места. Най-важното се случи 
в Йерусалим. Както много наши предци от предосвобожденската епоха, и 
ние имахме късмет да застанем пред саркофага на Спасителя в Храма на 
Гроба Господен. Такова преживяване се помни цял живот! Но за това ще 
стане дума по-нататък... 
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В ОТКРИТО МОРЕ 
Ден по-рано преди това забележително пътешествие с Мария 

пристигнахме в кипърския крайморски град Лимасол. Настанихме се в 
отличен хотел на брега на морето. Времето беше чудесно: ласкаво слънце, 
топло море. Необичайно за нас, българите, в началото на ноември. Ами да: 
докато у нас вече бяха пуснали парното, тук хората безгрижно се изтягаха на 
плажа,с видимо удоволствие се плацикаха в морето. 

 

 
С круизния кораб Саламис Глори на път за Израел 
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Чувствахме се прекрасно, но мислите ни бяха другаде – в очакване на 
утрешния ден, когато от пристанището на Лимасол с круизния кораб 
„Саламис Глори” ще се отправим в Средиземно море, за да видим с очите 
си емблематични места в две от най-посещаваните от туристи страни в 
региона – Израел и Египет. 

На другия ден, някъде окоро три следобед,шатъл на круизната 
компания ни отведе на пристанището. Чекираха ни багажа на сушата, като 
щяхме да си го получим по-късно на рецепцията на кораба. Настанихме се в 
сравнително малка, но прилична каюта, невисоко от ватерлинията (нещо 
като втори етаж), с два илюминатора, климатик, баня с душ. За добре дошли 
на масичката ни бяха оставили фруктиера с плодове. 

 

 
Каютата ни – малка, но прилична 
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„Саламис Глори” плава под кипърски флаг. Корабът е с осем палуби, 
222 каюти, дълъг е 495 фута (151 м) и развива скорост 16 възела в час. 
Разполага с ресторант, няколко бара, безмитен магазин, казино,плувен 
басейн, сауна, фитнес. Вярно, не беше с капацитета на „Куин Мери”, 
например, но предлагаше удобствата на един добър четиризвезден хотел. 
Да си призная вълнувахме се, защото с Мария за първи път се качвахме на 
круизен кораб, за да пътешестваме няколко дни в открито море. 

Когато корабът се отдели от пристана на Лимасол, глътнахме по едно 
хапче против морска болест, каквото ни беше предписал нашият приятел 
д-р Росен Петков преди да тръгнем от София. Струваше си, защото не след 
дълго корабът започна, макар и още леко, да се полюшва. Такива 
плавателни съдове разполагат със стабилизатори, които ги държат 
безпроблемно на вълните. Поне теоретично изглежда така, защото от 
персонала на кораба по-късно ни разказваха, че при силно вълнение и това 
не помага. Дори имали случай на 9 бала вълни, когато всички от екипажа и 
пътниците стояли, облечени в спасителните си жилетки. 

Като стана дума за персонала, на борда се оказа, че работят и много 
българи. Тази практика продължава и днес, когато десетки наши 
сънародници си изкарват хляба по морета и океани. Българите на „Саламис 
Глори” бяха многофункционална група: вечер танцуват и пеят в един от 
баровете, през деня чистят палубите, оформят документите на рецепция 
преди слизането за екскурзия на сушата, и пр. Даже докторът на кораба 
беше българин. 

Тъй като ресторантът не може да поема всички пасажери за храна 
наведнъж, бяха ни разделили на смени. Закуската ни почваше в 07:00, а 
вечерята в 21:00 часа. Разпределението по маси е според езиковата близост 
на пътниците, така че ни се случи да се храним заедно с руснаци. Един от тях 
обаче беше много неприятен: навярно в миналото е бил колхозник, а сега се 
правеше на баровец и се държеше като новоизлюпено парвеню. Ни в клин, 
ни в ръкав взе да ни размахва пръст, че не сме пуснали руските самолети да 
прелетят над България, за да кацнат първи в Косово по време на войната в 
този размирен регион на бивша Югославия. Сякаш ние с жена ми сме 
решили това, а не българското правителство! Плюеше България, макар че 
преди години се е излежавал на плажовете в Албена и в Златни пясъци. 
Беше запомнил вкуса на прекрасните ни слънчеви домати, та когато 
донесоха салатата се навръщи на пластмасовия зеленчук и измърмори 
колко по-хубави били българските „помидори”. 

На сутринта,в 06:00 часа, корабът акостира на пристанището в Хайфа. 
Вече бяхме на изралеска територия и пътешествието ни из Светите земи 
можеше да започне. 
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ХАЙФА – БАХАЙСКИТЕ ГРАДИНИ 
Долу, на кея, ни очакваха няколко автобуса. На рецепция ни 

раздадоха някакви картончета за удостоверяване на самоличността, тъй 
като паспортите ни оставаха на кораба. В автобуса, с който щяхме да 
пътуваме, се паднахме с руснаци и поляци, което носи и съответното 
неудобство. 

 
На пристанището в Хайфа 

 
С автобусите на кея ще поемем към Светите земи 
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Събирането на туристи от тези две националности в автобуса е 
равносилно да смесиш сърби и косовари. Толкова се ненавиждат! За това си 
има стари причини, но да не навлизам в национални междуособици. На 
всичко отгоре екскурзоводката, която щеше да ни води, се оказа полякиня, 
която през целия път говореше много повече на полски и това изнерви 
руснаците до краен предел. 

Хайфа е най-голямото израелско пристанище и честа спирка на 
круизните кораби, обикалящи из Средиземно море. Самият град е 
разположен по склоновете на планината Кармел. В превод от иврит 
означава „красив град”. В тази планина френски монаси основават 
манастир, който по-късно полага основите на известния Орден на 
кармелитите. Този орден, който се е отличавал с много строги правила на 
монашеския живот, бил основан през XII век, по време на кръстоносните 
походи. И името му произхожда от планината Кармел. Тук е живял един от 
най-известните християнски проповедници – пророк Илия. На мястото на 
пещерата, в която пророкът е прекарвал дните си, днес се намира олтарът 
на манастира. 

 

 
Бахайските градини в Хайфа 
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Популярността на Хайфа идва най-вече от обстоятелството, че градът е 
световен център на бахайската религия. Години по-късно можахме да 
посетим бахайски храмове в Чикаго и Делхи. Гордостта на Хайфа са 
Бахайските градини, включени в Списъка на ЮНЕСКО за световно културно 
наследство. Както и се очакваше, по програма можехме да ги зърнем само 
от автобуса, пътьом, така да се каже. Но това наистина е шедьовър на 
парковото изкуство, на майсторството да подредиш хармонично на голямо 
пространство цветя, храсти, дървета, водоскоци и пр., така че да приличат 
на един прекрасно изтъкан огромен килим. Цялата тази композиция се 
спуска надолу през 18 тераси, а на върха й, до който отвеждат цели 1000 
стъпала, се издига разкошен бахайски храм с позлатено кубе. Тук се 
намират и гробниците на двамата основатели на бахайската вяра: Баб и 
Бахаулла, но в тях не се допускат посетители, за да не се нарушава покоят 
им. 

Пътят ни продължава край морето, на юг в посока Тел Авив. Всъщност 
ние се движим по древния път Виа Марис, който свързва израелската 
страна със Сирия и Ливан. Наоколо се точат гори с евкалиптови дървета, 
блата, около които пърхат птици. Скоро достигаме друга историческа 
забележителност – градът- музей Кесария. Полякинята, на която така и не 
запомних името, ни разказва, че този град е основан по времето на 
римското владение от цар Ирод Велики през I век пр.н.е. на мястото на 
малко финикийско пристанище. През II век тук са живеели 125 000 души! 
По-късно попада под властта на араби, кръстоносци, войските на Египет и 
Сирия... Интересно е, че по времето на Исус Христос Кесария била столица 
на римската провинция Юдея, резиденция на небезизвестния римския 
наместник на Юдея Пилат Понтийски, пряко замесен в ареста и смъртта на 
Спасителя. В този град апостол Петър е проповядвал християнството и то не 
къде да е, а в дома на римския центурион Корнелиус. От епохата на 
римското владичество по тези земи е останал римският амфитеатър, който 
след реконструкция днес се използва за различни обществени прояви: 
концерти, оперни спектакли. Запазена е и старата византийска улица с 
мраморни колони. 

Кесария остава зад гърба ни. Спирам поглед върху обработваемата 
земя по протежението на Виа Марис. Редят се портокалови горички, 
бананови дръвчета, маслинови насаждения. Когато в края на деня се 
връщаме обратно, впечатлението ми, че северната част на страната е по-
благоустроена, по-озеленена/доколкото това е възможно/ се потвърждава. 
Тук хората вършат истински подвиг, за да се справят със сухата земя. В 
целия Израел липсата на достатъчно вода е огромен проблем. На много 
места виждаме как почвата е опасана с тънки маркучи за капково напояване 
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И прави чест на израелците, че макар и с много усилия успяват да превърнат 
пустинята в рай. 

 
Римският театър в Кесария 

 
Един от многобройните кибуци в Израел 
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Екскурзоводката ни сочи за пример в това отношение много 
популярните в Израел кибуци. Най-общо казано кибуците са нещо като 
селскостопански комуни, общини, изградени на принципа на общата 
собственост и равенството на всичките й членове в труда и потреблението. 
Намирисва малко на постулатите, добре познати у нас от времето на 
социализма, но няма да навлизам във философията на този чисто израелски 
икономически продукт. Един от първите кибуци в Израел се появява през 
1909 година, в него живеят и работят в дървени бараки и при много трудни 
условия 8 човека. Пикът на кибуците е в края на 80-те и началото на 90-те 
години на миналия век, когато в страната е имало над 270 такива комуни с 
близо 129 000 души. Най-важната мисия на кибуците е била да осигурят на 
населението достатъчно за изхранването му земеделски продукти. И са се 
справили много добре, въпреки безводната земя! Те имат основна заслуга 
за създаването на високопродуктивно земеделие в Израел, което не 
отстъпва на страните с вековни традиции в тази област.  

Малко по-нататък настигаме покрайнините на Херцлия, малък град с 
население от 90 000 жители, който носи името на Теодор Херцл, един от 
основателите на ционисткото движение в Израел. Херцлия е основан през 
1924 година от американски евреи. 7 души се заселват в бараки и започват 
да се занимават със земеделие, улеснени и от това, че новото селище се 
пада сред сравнително плодородната долина Шарон. Тези седем 
първопроходци са в основата и на герба на града, изобразен със 7 звезди. 

Херцлия е вторият по значение финансов център в Израел. Много 
компании, особено в областта на високите технологии, са се установили тук 
и неслучайно градът носи и прозвището „Силиконовата долина на Израел”. 
Силно се развива туризмът – градът притежава яхтено пристанище и летище 
за малки частни самолети. Разгръща се голямо жилищно строителство – на 
скъпи вили и частни домове. Тук живеят и много дипломати. На приморския 
район Херцлия Петах се носи славата на „селището на милионерите”. Тук са 
най-хубавите плажове и ресторанти в региона. 

Вече сме преполовили пътя до Йерусалим (от Хайфа до Свещения 
град са около 150 км) и ето че стигаме до първите предградия на Тел Авив. 
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ТЕЛ АВИВ И ПРИСТАНИЩЕТО НА ПОКЛОННИЦИТЕ 
Коя е столицата на Израел? Обичайният отговор би бил Тел Авив. Е, 

да, ама май не съвсем. През 1950-та, две години след създаването на новата 
им държава, израелците обявяват Йерусалим за своя столица и установяват 
тук всички държавни институции начело с Кнесета – израелския парламент. 
Източната част на града обаче остава на територията на Йордания. След 
победата им в т.нар. Шестдневна война през 1967 година, израелците 
установяват пълен контрол над Йерусалим, като привличат и Източната част 
на града, стигайки до западния бряг на река Йордан. По време на тази 
война, в която израелската армия разгромява обединените арабски военни 
сили на Египет, Йордания, Ирак и Сирия,Израел окупира територии с над 
600 000 араби в ивицата Газа, Синай, Западния бряг и Голанските 
възвишения. Това създава нова конфликтна геополитическа ситуация в 
района и едва в началото на 90-те години на миналия век воювалите страни 
отново възстановяват дипломатическите си отношения. 

 

 
Пристанището Яфа, откъдето поклонниците са тръгвали към Йерусалим 

 
През 1980 година със закон Израел обявява Йерусалим за своя единна 

и неделима столица. ООН и страните от международната общност обаче не 
приемат анексирането на Източен Йерусалим. И вече дълги години смятат 
Тел Авив за столица на страната, разполагайки своите дипломатически 
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мисии там. И днес въпреки установяването на държавните и 
правителствени учреждения в Свещения град, там няма нито едно 
чуждестранно посолство. 

 
Плажът на Тел Авив – един от най-чистите в света 

 
Крайбрежната алея 
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Както и в Хайфа, така и в Тел Авив програмата ни не предвижда 
спиране, затова ще прекосим града и ще го разгледаме в движение. 

Тел Авив, както и самата израелска държава (родена през 1948 
година), е млад град. Основан е през 1909 година, но за близо век се 
развива като модерен и динамичен мегаполис. В превод от иврит означава 
„Пролетен хълм”. Заедно с предградията населението му е почти 4 
милиона. 96% са евреи, останалите араби. Тук се намира международното 
летище Бен Гурион, което носи името на един от основателите на 
държавата Израел Давид Бен Гурион. 

Често в пътеводителите и географските карти може да видите 
названието Тел Авив – Яфа. От 1950 година тези две населени места са 
обединени в една община. А всъщност става дума за най-стария квартал на 
Тел Авив, изключително важно пристанище в древността, за което има 
исторически данни още от преди 4000 години! В Яфа са пристигали 
корабите с поклонници, които след това се отправяли към Йерусалим. 
Смята се дори, че именно тук Ной е построил своя ковчег! През това 
пристанище след 1948 година са преминавали и заселниците в новата 
държава Израел. Част от тях са и наши съотечественици, затова наричат Яфа 
и „Градът на българските евреи”! Днес това е един от атрактивните 
туристически райони около столицата, популярен с многобройните си 
ресторанти, клубове, галерии и магазини за сувенири. 

Впрочем, създаването на Тел Авив започва тъкмо от Яфа. Жители на 
този сегашен стар квартал започнали интензивно да застрояват местата 
около плажната ивица край морето и така стъпка по стъпка се появява 
днешният шумен и космополитен град, икономически, финансов, 
образователен и културен център на Израел. 

Тел Авив се простира по брега на Средиземно море. Плажната му 
ивица е дълга над 12 км и се смята за една от най-чистите в света. От ранна 
пролет до късна есен плажовете му са изпълнени с хора. Край тях са 
построени първокласни хотели (днес градът разполага с повече от 10 000 
стаи в над 90 хотела) , има и голямо яхтено пристанище. Крайбрежната алея 
е чудесна придобивка за любителите на джогинга, велосипедния спорт или 
просто на лежерната разходка на чист въздух край морето. 

С автобуса прекосяваме централната част на града. Много от сградите 
изглеждат като кубчета, с боядисани в бяло фасади, невисоки – само на 
няколко етажа, с балкони. Екскурзоводката ни обяснява, че това е „Белият 
град”, който няколко години по-късно, през 2003-та, бе обявен за обект на 
ЮНЕСКО. Строителството на тези сгради е започнало през 30-те години на 
миналия век и те въплъщават станалия модерен по онова време стил в 
градската архитектура Баухаус. Той се заражда през 1919 година в Германия 
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и по-специално във Ваймар, където е открито висше училище по 
строителство и художествено конструиране. Това училище съществува до 
1933 година, когато – вече с ново седалище, в Берлин – е закрито под 
натиска на настъпващия нацистки режим. Заплашени от преследване, 
германски архитекти от еврейски произход бягат от Берлин и се заселват на 
територията на днешния Тел Авив, пренасяйки творчеството си тук. Така 
днес Тел Авив разполага с най-голямата концентрация на сгради в стила 
Баухаус, като броят им в израелската столица достига 4000! 

 

 
Сграда в някога модерния архитектурен стил Баухаус 

 
Стилът Баухаус като ново, модерно течение в архитектурата и дизайна 

се развива в период, когато в Европа навлиза ерата на новите технологии и 
приложението им в масовия продукт: комуникации, производство, 
транспорт, строителство и пр. Продукт, който за сметка на националните 
особености и традиции, налага унифициращи средата архитектурни 
решения. Може би и затова този стил намира приложение не само в 
Германия, но и в други страни, включително Израел. Далеч съм от мисълта 
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за някаква строителна конфекция сред няколкото хиляди сгради, запазени 
до днес в централната част на Тел Авив, въпреки очевидното им сходство. 
Такава универсалност в градската архитектура се случи у нас по време на 
социализма, когато панелното строителство заличаваше идентичността на 
градовете ни. Фактът, че такава авторитетна световна организация като 
ЮНЕСКО е оценила значимостта на израелския модел на Баухаус, е 
достатъчно красноречив и убедителен. Още повече, че новият стил е успял 
умело да се вплете в традиционния облик на един еврейски град и така е 
издържал изпита на времето. 

През април 2019 година се очаква да бъде открит посетителски 
център, който ще организира специализирани турове на тази тематика. 

 

 
Комплексът от небостъргачи Азрели център 

 
В противовес на „Белия град” Тел Авив не е могъл да избяга от 

характерното за всеки по-голям град високо строителство. Шалом Меир е 
неговият първи небостъргач. Построен е през 1965 година и точно 30 години 
е най-високата сграда в Близкия Изток. Докато обикаляме града, 
екскурзоводката ни посочва един гигантски комплекс от три кули с различна 
форма: триъгълна, кръгла и квадратна. които съставляват т.нар. Азрели 
център. Кулите са строени по японска технология, което предполага висока 
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издръжливост при евентуално земетресение. Най-висока е кръглата кула – 
186 м, най-ниска квадратната – 154 м. На 49-тия етаж на кръглата кула се 
намира Обсерваторията с наблюдателна площадка, от която посетителите 
могат да съзерцават града и морето. Обикновено такива сгради съчетават 
офиси, жилищни площи, търговски център, места за забавления и пр. Да не 
забравяме, че Тел Авив е най-големият делови и бизнес център на Израел, 
тук са съсредоточени офисите на големи индустриални и финансови 
компании. 

 

 
Площад Ицхак Рабин 

 
Стигаме до площад „Ицхак Рабин”, край който се намира кметството 

на града. Този площад дълги години е сцена на големи публични прояви: 
митинги, демонстрации, тук е празнуван Денят на независимостта на 
Израел, провеждани са военни паради. На 4 ноември 1995 година по време 
но такъв митинг е убит министър- председателят Ицхак Рабин. Хиляди 
евреи са потресени от убийството и заливат лобното място на своя премиер 
с цветя. Сега тук се издига негов паметник. 

Тел Авив не може да се похвали като Йерусалим с историческо 
наследство от дълбока древност. Вече стана дума, че това е млад град, с 
кратка история. Но за сметка на това е място, където едва ли може да се 
скучае. През прозореца на автобуса виждам, почти на всяка крачка, 
ресторанти, кафенета, бистра, луксозни бутици. Както и много млади хора. 
Тел Авив е известен с престижните си университети, в които студентите 
получават солидно образование, в тях се учат и много младежи от други 
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страни. По улиците се разхождат семейства, майки с деца, изглеждат 
спокойни, а и няма никакво притеснително полицейско присъствие. От 
заведенията се разнасят аромати на вкусотии – изглежда повече от сигурно, 
че тук никога няма да останеш гладен. Но ако жадуваш и за нещо повече от 
приятните часове в ресторантите, градът предлага и много други 
алтернативи за свободното време: галерии, базари със сувенири и изделия 
на народните занаяти, а музеите са повече от 20. Един от най-известните от 
тях в Тел Авив е Музеят на еврейската диаспора, който представя историята 
и наследството на еврейския народ, разпръснат из цялата планета, неговите 
обичаи, традиции, фолклор. Евреи има в 80 държави по света, говорят над 
100 езика! 

За съжаление разполагаме с ограничено време, нямаме възможност 
дори да поостанем на плажа, да изпием на крайбрежната алея по чашка чай 
или кафе, дори да пошетаме малко из източните пазари. Особено базарът 
Кармел, за който екскурзоводката твърдеше, че е олицетворение на 
Ориента. Трябва да тръгваме, защото имаме още 90 км до Йерусалим. А 
програмата ни там е доста натоварена... 

 
Тел Авив е и град на младите хора 

В заключение няколко красноречиви оценки в чуждестранните медии 
за Тел Авив като туристическа дестинация. Списание „Форбс” обяви през 
2016-та Тел Авив за дестинация на годината. В-к „Телеграф” – за най-добрия 
парти град в света. CNN класира Тел Авив на едно от челните места в света, 
подходящи за вегани. Мастер кард постави Тел Авив сред най-посеща-
ваните градове в Близкия Изток, а National Geographic – крайбрежието на 
израелската столица в Топ 10 на най-добрите плажове в света. 
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ЙЕРУСАЛИМ – ХРАМЪТ НА ГРОБА ГОСПОДЕН 
Йерусалим и до ден днешен си остава Свещеният град в Обетованата 

земя. Град, в който преди стотици години са се случили събития, дълбоко 
променили историята на човечеството. Град – мечта за милиони вярващи, 
независимо дали са християни, мюсюлмани или евреи. 

Откровено казано, след пейзажите, на които се любувахме по пътя 
край морето, първата ни среща с Йерусалим ни хвърли... в смут. 
Покрайнините на Свещения град се оказаха почти голи и пусти. Камъни 
ограждат изкуствено оформени тераси с очевидната цел да се върши 
някаква селскостопанска дейност. В библейската епоха Йерусалим е бил 
обгърнат с гори от бадеми, маслини и борове. През вековете всичко това е 
било унищожено и земеделците от околностите на града са градили тези 
тераси, за да спрат ерозията на земята. Липсата на вода пък още в 
древността е принуждавала хората да съхраняват всяка живителна капка, 
строейки акведукти, водоеми, подземни резервоари. Свикнали на зелените 
гори и поля в България, тук виждахме съвършено друга картина и 
започнахме да се питаме „За тая ли пустош са се водили безмилостни битки 
толкова столетия?”. 

 
Йерусалим – изглед откъм Маслиновия хълм 



 

 1390

Пустош или не, от векове тази земя събира християни, евреи и 
мюсюлмани под едно небе. Старият град, сърцето на Йерусалим, е приютил 
зад високите си крепостни стени основните етноси и религиозни общности в 
четири квартала: християнски, еврейски, мюсюлмански и арменски. Смята 
се, че тук е намерена може би най-простата формула на съжителство между 
хора с етнически и религиозни различия: те живеят отделно, всеки със 
своите нрави, обичаи, традиции и вярвания, но не си пречат взаимно. Така е 
постигнато равновесието, което е потушило огъня на вековната 
враждебност. 

Йерусалим е разположен на хълм, част от Юдейската планина, и на 
това обстоятелство се отдава голямо значение. Т.е. Свещеният град винаги е 
бил близо до Бога. Първите данни за живот по тези земи датират от 
II хилядолетие пр.н.е. Библейската история на Йерусалим започва след 
завладяването на крепостта Йевус (мястото на днешния град) от юдейския 
цар Давид през 1000-та година пр.н.е. Той превръща тази крепост в 
средище на евреите, а делото му продължава неговият син, цар Соломон, 
който не само разширява града и го прави пищна столица, но на един от 
хълмовете в Стария град, наричан днес Храмовият хълм, построява храм за 
чудо и приказ. За съжаление през 587 година пр.н.е. вавилонският владетел 
Навуходоносор превзема града, разрушава храма и откарва в плен 
еврейските му жители. Едва през 539 година пр.н.е., когато персийският цар 
Кир Велики разгромява вавилонците, пленените евреи получават с негов 
указ правото отново да се върнат в родния си град. 

В цялата си история Йерусалим е падал в ръцете на десетки 
завоеватели: гърци, римляни, византийци, араби, монголи, кръстоносци, 
османци, британци... В сайта pravoslavieto.bg попаднах на една 
красноречива статистика: в продължение на повече от 3500 години 
Йерусалим е преживял 20 разрушителни обсади, два периода на пълно 
запустение, няколко тежки земетресения, 18 възстановявания, 11 
преминавания от една религия в друга! Но не само че остава на картата на 
света, но продължава да е жив и да привлича като магнит милиони хора от 
цялата планета. 

Днес най-напред ще посетим Стария град. Уж не е голям празник като 
Великден, когато тук настава истинска лудница, а непрекъснато пристигат 
туристически групи. Това се вижда на паркинга, където напускаме автобуса. 
Екскурзоводката ни предупреждава стриктно да следим къде се движи, за 
да не се загубим из тълпата. 

Крепостните стени са строени още по библейско време, тогава в града 
се е влизало през четири порти. Как е изглеждал Йерусалим в онова 
далечно време се вижда, например, и от прочутата гигантска мозаечна 
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карта от VI век в йорданския град Мадаба. Тя се намира в гръцката църква 
„Св.Георги” и когато обикаляхме светините в Йордания, можахме да видим 
тази знаменита карта и най-впечатляващото изображение на нея – 
Свещеният Йерусалим. 

 
Стената на плача 

 
Евреите са най-настойчиви в молитвите си пред Стената на плача 
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През XVI век, по времето на османския владетел султан Сюлейман 
Великолепни, се извършва преустройство на крепостните стени и като дар 
от султана на тях се появяват седем порти, шест от които са отворени и днес. 

 

 
Пред Стената на плача 
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Някои като Лъвската порта с изображенията на лъвове по стените й 
или като Дамаската порта са истински образци на ислямската архитектура. 
Най-известната – Златната порта, обаче е зазидана и това е станало най-
напред още през VII век. За нея има много интересна легенда. Оттук Исус 
Христос е влязъл в града на бяло магаре, приветстван с възгласи „Осанна” от 
жителите на Йерусалим. Столетия по-късно през същата порта поискал да 
влезе в Свещения град и византийският император Ираклий. Облечен в 
празнични одежди, той се готвел точно така да отбележи победата си над 
персийците и връщането на похитения Христов кръст обратно в Йерусалим. 
Когато императорът достигнал с коня си Златната порта, животното спряло 
като заковано и отказало повече да върви. Намесил се и йерусалимският 
патриарх, напомняйки на владетеля, че Исус не е носел кръста си на кон и с 
лъскави доспехи. Тогава Ираклий слязъл от коня си, захвърлил царските си 
одежди, събул се бос и така с кръста в ръце влязъл в Йерусалим. След това 
обаче наредил незабавно Златната порта да се зазида – след като веднъж 
вече е минал Христовият кръст, повече никой няма право да пристъпва 
оттук в града. Отогава тя е отваряна веднъж по време на кръстоносците, 
затваряна от пълководеца Саладин и чак през 1538 година е зазидана 
окончателно.  

В Стария град влизаме през Западната порта, известна още и като 
Портата Яфа. Наречена е така, защото отттук са влизали в града 
поклонниците, пристигащи с кораби на пристанището Яфа. Най-напред ще 
посетим Стената на плача. Това е свещеното място за евреите. Тук, още от 
XII век, те извършват най-важните си религиозни обреди. Винаги има много 
хора да се молят- жените отдясно, мъжете отляво. И въпреки че се тълпят 
поклонници и туристи от всякакви националности, евреите са най-
настойчиви: и в молитвите (сякаш са в синагога на открито!) , и в 
блъсканицата да стигнат първи пред стената и да пуснат до Него своите 
съкровени желания. По стар обичай хората слагат в процепите на стената 
бележки с желания, отправени към Бога. Това сторихме и ние с Мария, 
пожелавайки си да ни се случат хубави неща. 

Историята на Стената на плача датира още от библейската епоха. След 
като вавилонците разрушават Храма на Соломон, няколко века по-късно 
юдейският цар Ирод Велики, известен и като най-големият строител в 
Йерусалим, изгражда на същото място втори храм, много по-внушителен. За 
да укрепи огромната за мащабите на времето постройка, царят изгражда 
допълнително подпорни стени. Една от тях, т.нар. Западна стена /Стената на 
плача/ оцелява и до ден днешен, за да бъде една от най-важните спирки на 
поклонническите маршрути в Израел. Над тази стена, където е бил Вторият 
храм, разрушен през 70-та година от римските легиони на пълководеца Тит, 
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новите завоеватели на Йерусалим с ислямска вяра изграждат две джамии с 
изключително значение за мюсюлманския свят. Едната от тях, Ал Акса, е 
построена през VIII век. Славата си този храм дължи на поверието, че 
именно оттук пророкът Мохамед се е възнесъл с коня си в отвъдното. 

 
Джамията Ал Акса. Оттук пророкът Мохамед се е възнесъл в отвъдното 

 
Джамията на Омар (Куполът на скалата) – третото свещено за 

мюсюлманите място след Мека и Медина 
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Другата джамия – джамията на Омар, известна и с названието 
Куполът на скалата, е третата по значимост ислямска светиня в света след 
храмовете в Мека и Медина. Тя носи името на халифа Омар (VII век) и е 
разположена на площада, където е бил Вторият храм на Ирод Велики. Има 
осмоъгълна форма, мозайките й са оригинални, по стените са изписани 
стихове от Корана. Външната облицовка обаче е правена в по-ново време, 
през 60-те години на миналия век. Куполът й е обновен със сплав от 
алуминий и злато, дарено от тогавашния йордански крал Хюсеин. Твърди 
се, че в тази джамия се пазят коси на пророка Мохамед. По време на 
мюсюлманскинте празници се стичат огромни тълпи от вярващи, както се 
казва няма къде яйце да се хвърли. 

 

 
Изображение на Йерусалим в древната мозаечна карта  

в църквата Свети Георги в Мадаба, Йордания 
 
Напускаме Стената на плача и се отправяме към главната ни цел – 

Храма на Гроба Господен. Той се намира недалеч от Портата Яфа, в края на 
Виа Долороса – улицата, по която Исус изминава последния си път до 
Разпятието. Това е мястото на хълма Голгота, където Христос умира на 
Кръста, където е погребан и после възкръсва. В библейско време Йерусалим 
е бил значително по-малък, така че лобното място на Спасителя е било 
извън стените на града, където преди това е имало каменоломня. 
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Тук майката на римския император Константин Велики – царица 
Елена, построява през 326 година първата църква на Разпятието и 
Възкресението. Тя два пъти е разрушавана- веднъж от персите при 
нашествието им през 614 година, и втори път от арабите на халифа Хаким 
през 1010 година. 

 
Храмът на Гроба Господен 

 
В очакване да влезем в нишата на Божи гроб 



 

 1397

Погромът над Божия храм предизвиква остра реакция сред 
християните в Западна Европа и поставя началото на кръстоносните походи. 
Оттогава главната мисия на тази въоръжена инвазия на изток става 
защитата на Гроба Господен. Така още на първия кръстоносен поход през 
1099 година, когато Свещеният град става столица на Йерусалимското 
кралство под властта на крал Балдуин I. е възстановен и Храмът на Божия 
гроб. 

Вече сме пред входа на църквата. Тук се тълпи дълга опашка, но 
чинно изчакваме реда си. Множеството е обичайна картина пред храма – 
тук всеки ден идват стотици хора от цял свят. Това е най-важната 
дестинация в Светите земи! 

Църквата е поделена между три религиозни общности: католическа, 
православна и сборна (арменска, коптска и сирийска). Най-голямата част от 
храма обаче принадлежи на Йерусалимската православна църква. Всеки 
ден шест християнски общини извършват богослужения в църквата. 
Интересно е, че ключат за нея се пази вече десетилетия наред от... 
мюсюлманско семейство, което предава тази си всекидневна роля от 
поколение на поколение. 

Разбира се, първенство по посещаемост църквата държи по време на 
Страстната седмица и Великден, когато тук се случва чудото – слизането на 
Благодатния огън, за да запали свещите на поклонниците. У нас винаги на 
Велика събота очакваме Благодатния огън да пристигне със самолет от 
Йерусалим, за да бъде пренесен на тържественото богослужение в 
катедралния храм „Св.Александър Невски” в София. 

Гробницата на Исус Христос се състои от два притвора – външен и 
вътрешен. Това са малки ниши, в които, особено вътрешната, има място 
само за един човек. И това е логично –влизането тук е много лично! 

Ето, че идва съкровеният миг: първо Мария, после аз прекрачваме в 
нишата на Божия гроб. Самият гроб е под мраморен саркофаг, заобиколен 
от метални свещници, икона на Спасителя и икона на Света Богородица. 
Странно е,че в тази семпла и в същото време възвишена среда изведнъж 
погледът ти попада на... банкнота от 1 долар, оставена незнайно защо точно 
тук, от неизвестен поклонник! Да сложиш така пари на това място никак не 
се връзва! Това да не ти е като да оставяш бакшиш! 

Чувството да застанеш пред тази светиня е трудно да се опише. Нека 
не звучи като клише, но наистина се изправяш в молитва пред символ на 
вярата, който драматично е преобърнал съдбата на много народи. Тук си 
далеч от суетата и слагаш ръка върху мраморния саркофаг с едничката 
мисъл да измолиш от иконата с Неговия лик простички човешки неща: да 
сме живи и здрави, да ни преуспява бизнеса, децата ни да се развиват 
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добре в училище, старите ни родители да не ни създават ядове с разните им 
болести, да се върнем у дома благополучно след това пътешествие из 
Светите земи. Какво да искам още, мълвейки „Да се свети името Божие...” 

 

 

 
Пред саркофага на Божия гроб 
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През април 2017 година завърши почти шестмесечната реконструкция 
на Божия гроб. Гръцки специалисти, които са били наети да извършат 
възстановителните работи, свалиха мраморната плоча, покриваща Гроба 
Господен. Това е безпрецедентен случай в историята на храма – Божият 
гроб за първи път се отваря! Укрепването на камерата, в която се 
предполага, че Божият син е погребан и възкръсва, както и почистването на 
мраморните плочи в нишата, за да се възвърне автентичният им цвят, е 
била главната задача на археолозите. Както бе съобщено, разходите по 
реконструкцията на гроба възлизат на около 4 милиона долара. Тя обаче 
може в бъдеще да продължи, тъй като гробът допълнително се нуждаел от 
солиден дренаж. 

 

 
Виа Долороса 
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Излизам от гробницата спокоен, с усещането за духовно пречистване 
и надежда за по-добри дни, като съм сигурен, че и Мария се е почувствала 
така. Смесваме се с останалите туристи от нашия автобус и екскурзоводката 
ни повежда по Виа Долороса, Пътят на страданието. Тя ще ни покаже някои 
от местата, където Исус е спирал по пътя към Голгота. А това е улица на 
различни нива, дълга около километър. Започва от някогашната крепост на 
Антоний, строена от цар Ирод Велики в чест на неговия приятел и наставник 
Марк Антоний. И завършва пред Храма на Гроба Господен. Още през XIV век 
представителите на католическата общност – францисканците, започват 
всеки петък да провеждат религиозни шествия по Виа Долороса. 
Кулминацията на такова шествие може да се види на Разпети петък, когато 
по Пътя на страданието се люшка огромна тълпа, понесла на ръце Светия 
кръст. 

Известни са 14 спирки по пътя на Исус към Разпятието, по тях се 
движи и част от маршрута на поклонниците, посещаващи Йерусалим. Девет 
от тези спирки са по Виа Долороса, а останалите пет - в Храма на Гроба 
Господен. Три от спирките на улицата, например, са свързани с места, 
където Исус е падал под непосилната тежест на Кръста. Друга пък е мястото, 
където Мария среща осъдения си син. Има спирка, където Исус се подпира 
на каменна стена и дланта му оставя следа върху нея. Още една спирка е на 
мястото, където Вероника избърсва потта от лицето на Исус. В църквата на 
Божия гроб са последните мигове, когато Спасителят е прикован и издъхва 
на Кръста, когато е свален от него и погребан. 

Остава ни още малко време в Стария град и екскурзоводката ни 
насочва да се разходим из един от тукашните базари. Това си е жива 
атракция и бяхме много впечатлени, защото за първи път попадахме на 
типичен ориенталски пазар. Бяхме омаяни от ароматите на лакомства и 
източни подправки, от шаренията по сергиите за сувенири, от гласовитите 
търговци, които не спират да си хвалят стоката. 

Време за повече няма. Нито да разгледаме Маслиновия хълм, където 
се намира и най-старото действащо гробище в света, нито Гетсиманската 
градина, където Исус се моли преди да бъде арестуван, нито Двореца на 
цар Давид или друга по-значима забележителност в Свещения град.Толкова 
за Йерусалим. Сядаме в автобуса и потегляме към последната част от 
програмата ни през днешния ден – посещението на Витлеем.  
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Пазарът в Стария град 
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ВИТЛЕЕМ – РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 
Разстоянието от Йерусалим до Витлеем не е голямо, по-голяма е 

разликата между двата града. Ако Свещеният град е повече християнски, 
Витлеем е преобладаващо мюсюлманска територия. Въпреки че тук се 
намира още една светиня за християнския свят – храмът „Рождество 
Христово”. Градът, докато вървяхме пеш към църквата, ми се стори не 
толкова приветлив, колкото Йерусалим – изглежда по-разхвърлян, по-
нехигиеничен на фона на стърчащите наоколо минарета. 

 

 
Витлеем 

 
Църквата „Рождество Христово” е построена през 329 година от 

царица Елена. Мястото, на което се намира тя, е над пещерата, където се 
смята, че се е родил Исус. Затова по време на Коледните празненства 
хиляди поклонници се стичат тук за да отбележат раждането на Спасителя. 

Мястото на раждането е обозначено в храма с голяма звезда, 
наречена Витлеемската звезда. От Евангелието на Матей е известно, че тя 
(няма единно тълкувание дали е била небесно тяло или не, видимо или 
невидимо) е показала пътя на влъхвите към дома на Исус, тя е спряла там, 
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където той се е родил. И затова има толкова голямо значение в библейската 
история за раждането на Божия син.  

 

 
Пред храма Рождество Христово 
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През вековете църквата е следвала съдбата на повечето християнски 
храмове в Светите земи. Била е повреждана от нашественици, а мозайките 
на тримата влъхви, облечени в персийски дрехи, на практика спасили храма 
при завладяването на града от персите през 614 година. Кръстоносците 
възстановяват църквата през 1099 година. Тук е коронясан и първият 
владетел на Йерусалимското кралство Балдуин I по време на Първия 
кръстоносен поход. 

 

 
С пасхална и рождественски свещи в църквата Рождество Христово 
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Храмът разполага с две важни ниши: в едната е изобразена 
Витлеемската звезда, а в другата се намират Яслите Христови и мястото за 
почивка на Святото семейство. 

През този ден в храма се случиха много посетители. Оттук се 
снабдихме с по една голяма пасхална свещ и снопче от по-малки свещи за 
Рождество. И до днес на тези празници палим свещите, донесени от 
Витлеем. 

 
Витлеемската звезда в храма Рождество Христово 

 
Мястото на Христовите ясли 



 

 1406

Някогашните хаджии са се връщали в България и с много армагани за 
близките си. Ние също не направихме изключение – за всеки е въпрос на 
чест да получи дар от Светите земи. Така донесохме на семейството ни 
иконки на Исус Христос и Света Богородица, светена вода и др. С Мария си 
взехме и по едно златно кръстче, 14 карата, като символ на посещението ни 
в Йерусалим и на Божи гроб. Инкрустирах си го на една златна плочка и до 
днес си го нося, да ме пази от зло и да ме подкрепя в живота. 

Стана време за обяд. Организаторите ни настаниха в един ресторант 
на открито, с дълги дървени маси и пейки, очевидно за изхранване на 
туристически групи. Мария си спомня, че са ни сервирали пилешко с ориз и 
ядки. Още тогава разбрахме, че израелската кухня е доста специфична. Тя се 
подчинява на правила, регламентирани от т.нар. кашрут (закони за 
подходящото хранене), а самата храна се нарича кашерна.Така например 
евреите не смесват месото с млечни продукти, не консумират свинско и 
заешко – за тях те са нечисти меса. Когато животно се коли за храна, трябва 
да се обезкръвява, за да се премахват вредните вещества в кръвта му. Този 
принцип спазват и арабите – месото обезателно трябва да е обработено по 
посочения начин и това се означава с термина халал. 

 

 
Израелската кухня е вкусна, но и доста специфична 
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На израелската трапеза се консумира само риба и хайвер, но не и 
морски дарове: скариди, октопод, калмари , миди и пр. Не се допуска 
консумация на диви птици, както и пържене на месо в масло /само в 
растително олио/. На масата хлябът не се реже с нож, това се счита едва ли 
не за израз на агресия, а се разчупва с ръце. По време на обичайния съботен 
ден Шабат не е позволено да се готви, затова храната се приготвя предния 
ден. За евреите съботата е седмият ден от Сътворението на света, тогава Бог 
сяда да си почине, затова в събота те не работят. 

След обяда посетихме един от най-големите диамантни центрове в 
Израел, казва се „Каприс” и е собственост на едноименната компания, 
основана през 1969 година. Тя е член на Националната диамантена борса, 
има правата да продава своите изделия без посредник и разполага с 
няколко филиала, един от които е в Йерусалим, както и с представителства в 
Русия и Китай. Това е водеща израелска компания по производство, дизайн 
и продажба на ювелирни изделия със скъпоценни и полускъпоценни 
камъни. Тези изделия се славят с високо качество, красота и надеждност, 
като всеки диамант има съответния сертификат от специализирана 
лаборатория в САЩ. 

 
На шопинг в Диамантния център Каприс в Йерусалим 

 
След кратка филмова презентация разгледахме музея към центъра, 

където ни запознаха с историята и технологията на тази популярна в целия 
свят индустрия. После, както се и очаква, влязохме в търговската част, 
където наистина бяхме впечатлени от страхотната бижутерия: пръстени, 
обеци, гривни, колиета и пр. от злато и сребро с малки или по-големи 
диаманти. 

При такова посещение домакините разчитат туристите да 
поразвържат кесиите, поддавайки се на невероянтно красивите изкушения 
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и сладкодумието на придружаващите ги фирмени консултанти. Но едно е да 
искаш, друго е да можеш да си го позволиш. По онова време, в края на 
миналия век, такива покупки не бяха по джоба ни. Едно малко пръстенче с 
инкрустиран елмаз върху златна основа струваше, доколкото си спомням, 
над 1300 долара! Нямаше как да ги извадим... 

На евреите обаче им свалям шапка – търговци са си отвсякъде! След 
диамантения магазин има втори салон, посветен на поклонниците. Там има 
разнообразни религиозни артикули, копия на древни монети, скулптури от 
маслиново дърво, сувенири, козметика от Мъртво море и т.н. Така че ако не 
си купиш бижу, можеш да се бръкнеш за по-евтини стоки, от които ще ти 
остане спомен. Ако и тук портмонето ти е тънко, тогава можеш да влезеш в 
кафенето и да изпиеш поне едно кафе. И един долар да оставиш, пак е 
добре! 

Качваме се в автобуса и потегляме обратно за Хайфа. По пътя отново 
се връщам към видяно и преживяно през този паметен ден, към кратките 
мигове пред саркофага на Спасителя в Храма на Гроба Господен. Сещам се 
за нашите възрожденци, които с месеци са пътували по суша (с волските 
каруци), по море и пак по суша с керваните на поклонниците, за да стигнат 
(обезателно по Великден!) до Свещения град, да застанат пред Божия гроб, 
да се поклонят пред светинята и след това да ги запишат в светите книги 
като поредните нови хаджии. Да се върнеш у дома с тази титла е било 
въпрос на изключителен престиж. Това ти е печелело обществено уважение 
и респект до живот!  

В наши дни само за няколко часа си в Йерусалим. А пък да се 
прибереш вкъщи с титлата хаджия не е толкова сложно. Израелското 
Министерство на туризма и Йерусалимското кметство издават т.нар. 
„поклонническо свидетелство”, което се дава на всеки туроператор, а от 
него на туриста, посетил Йерусалим и Божия гроб. Безплатно е! Има и 
вариант да получиш свидетелство „Поклонник на Божи гроб” от 
Йерусалимската патриаршия. За него се плаща такса, но се отнася само до 
православни поклонници, а и процедурата е по-сложна. 

За нас нямаше такава чест – организаторите на екскурзията из Светите 
земи не бяха и помисляли да ни удостояват с титлата хаджия. Но в сърцата и 
душите ни, със златните кръстчета от Витлеем , бяхме приели, че ако не де 
юре, поне де факто сме в правото си да се наречем хаджии. Някой може ли 
да оспори това? 

Около 18:30 се качихме на кораба. Предстоеше ни отново нощно 
плаване из Средиземно море, а утре, живот и здраве, вече трябва да сме на 
египетска земя,за да видим столицата Кайро и прочутите египетски 
пирамиди. 
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От цялата ни смесена група липсваха трима руснаци. Те бяха останали 
нелегално в Израел. Такива случаи имахме по-късно и с нашенци, докато 
все още пътуването до Израел ставаше с визи. 

Круизът Кипър- Израел- Египет се превърна в хита на програмите ни за 
пътувания на българи в чужбина. След като се върнахме в България, с 
Мария и колегите от фирмата ни Бояна-МГ разработихме този продукт и той 
се продаваше много добре. Дори за един новогодишен празник изпратихме 
група от над 45 човека! При обиколките им на сушата в Израел и Египет се 
движеха сами, без туристи от други националности, в автобуса. Водеше ги 
специално нает от нас гид на български език. За съжаление последвалите 
размирни събития в региона съсипаха програмата и този прекрасен круиз 
отиде в историята. 

А какво се случи с нашата круизиера „Саламис Глори”? Този кораб е 
построен през 1962 година и започва своя път из морета и океани под 
името „Anna Nery”. После няколко пъти сменя собственика и името си : 
„Danaos” (1979), „Constellation” (1982), „Morning Star” (1992), „Regency Spirit” 
(1995). От 1996 година собственик на кораба става кипърската компания 
Salamis Cruises и круизиерата вече носи името „Саламис Глори”. Плава не 
само от Кипър до Израел и Египет, но и до Гърция, Сирия и Ливан. През 
2009-та, 10 години след нашето пътешествие из Средиземно море, 
„Саламис Глори” е продаден в Индия за 530 000 евро. На следващата 
година е нарязан за скраб. 

 
С автобусите обратно към Хайфа 
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ТУРЦИЯ – МИСТИЧНАТА КАПАДОКИЯ 
(Февруари 2010 година) 

По света има много творения, дело на човешката ръка, на 
природата или (навярно) и на някакви неземни сили, които и до днес 
остават загадка за науката и съвременната цивилизация. Кападокия, 
разположена сред обширна равнина в Централна Анатолия, в сърцето на 
Турция, е един от ярките примери за това. За намеса на извънземни сили 
тук още не съм чувал, но природата и човекът доста са си поиграли, за 
да сътворят мистичния образ на една от най-интересните 
туристически забележителности в южната ни съседка. 
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Ден първи: БАСЕЙН ДО... БРАЧНОТО ЛЕГЛО 
Да се стигне до Кападокия има различни възможности. Колеги от 

туристическите фирми организират почти едноседмично пътуване с автобус, 
с отбивки в Анкара и Коня, тъй като разстоянието от София е доста голямо – 
почти 1400 км. С Мария избрахме по-щадящ вариант – със самолет през 
Истанбул до Невшехир, откъдето до Кападокия са само някакви си 
трийсетина километра. Вярно, по-скъпо излиза, но е по-удобно с оглед 
намерението ни да отседнем в Долината на скалните чудеса само за един 
уикенд. 

Тук хотели има най-различни: от класическия Новотел до малки 
семейни пансиони. Ние избрахме обаче нещо нестандартно: пещерен 
хотел, вкопан в скалите. Хотелът ни предложи превъзходни условия: храна, 
сервиз,СПА процедури. Има и други пещерни хотели, даже по-късно 
разгледахме и един, където ни впечатли апартаментът за младоженци: 
обзаведен в характерния за региона етно стил и с малък вътрешен басейн, 
едва ли не до... брачното легло в спалнята! 

  
Младоженците може да се къпят в басейн направо в брачната им стая 

 
Когато сутринта излязох на терасата на хотелския ресторант, пред 

очите ми се разтвори почти цялата долина на красивите коне, както са 
нарекли Кападокия едни от най-ранните й заселници – хетите. Тази долина 
преди 10 милиона години е била поле на вулканични туфи, върху които 
усърдно е работил неуморният труженик – ерозията, подхранвана от вятъра 
, слънцето, влагата, от непонятни за мен, неспециалиста, геоложки процеси 
и от усилията на човека. За да се получи накрая този уникален феномен от 
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надупчени като швейцарско сирене скали, гигантски скални гъби и комини, 
каньони и лабиринти от пещери и тунели, в които и до днес живеят хора! 

С Мария наехме един колега от местна туристическа агенция за 
екскурзовод, казваше се Али, с който съставихме маршрута на обиколката 
ни в Кападокия. Ще започнем с музея на открито Гьореме, ще продължим в 
Зелве и Пашабаг, където са т.нар. приказни комини, ще се спуснем в 
древния подземен град Деринкую, ще стигнем до каньона в долината 
Ихлара, а в Аванос ще се запознаем с изкуството на местните грънчари. Ако 
времето е подходящо, може да направим и едно кръгче над долината с 
балон. 

 
В обиколката на Кападокия ще ни води колегата Али 

 
Изглед към Кападокия от терасата на нашия хотел 
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Ден втори: ЗЕМЯ НА СКАЛНИ ЧУДЕСА 
Музеят на открито Гьореме се намира в триъгълника Невшехир – 

Аванос – Юргуп, на около 3 км североизточно от селцето Учхисар. В 
покрайнините му, на 1345 м надморска височина, се издига известната 
учхисарска цитадела. Това е гигантска скала, нашарена с пещери и галерии, 
в които казват, че някога се е помещавало почти цяло село. От тази скална 
крепост се вижда като на длан цялата кападокийска равнина. Долината на 
Гьореме пък е най-известната дестинация в Кападокия, най-посещаваното 
монашеско селище и център на християнството в продължение на цели 
девет столетия. Днес е музей на открито под закрилата на ЮНЕСКО, 
комплекс от скални християнски църкви, пирамиди и комини. Има два 
манастира – мъжки и девически, който бил издълбан в скалите на цели 7 
етажа. А в миналото църквите били 365 – по една за всеки ден от годината! 

 
Цитаделата в Учхисар 

 
Входът за Музея на открито в Гьореме 
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Кападокия е населявана от древни времена. Археологическите 
разкопки са открили свидетелства за живот тук още от праисторическата 
епоха. Когато областта е била под влиянието на асирийската цивилизация, 
от този период датират и първите находки на писменост: открити са голям 
брой глинени плочки с клиновидно писмо, т.нар. кападокийски плочки. 
Цивилизацията на хетите (1900 – 1200 г. пр.н.е.) оставя много трайни следи 
в историята на Кападокия. Както и завоеванията на перси, римляни, 
византийци, на селджукските и османските турци... Та чак до 1920 година, 
когато по силата на международни спогодби гърците – християни напускат 
Кападокия и на тяхно място се заселва турско население. Интересен е 
периодът на Римската империя. Тогава Кападокия се оказва идеалното 
укритие за оцеляване на прохождащите християнски общности, 
преследвани от Рим. Известно е, че още апостол Павел е довел тук първите 
християни. Исторически свидетелства сочат, че жители на Кападокия са 
присъствали в Йерусалим в деня на Петдесетница, когато апостол Петър са 
обърнал към тях с благослов. В Кападокия е роден и Св.Георги 
Победоносец, с нея се свързват и имената на мъченици, страдали от 
гоненията на римските легиони по времето на император Диоклетиан. 

Кападокия става известна в Европа едва през XVIII век, когато 
пътешественикът Пол Лукас, изпратен по тези земи от френския крал Луи 
XIV, описва през 1704 година странните пирамиди, скални жилища и 
църкви. Подобно описание след него прави друг пътешественик – 
С.Тексиер, който в записките си отбелязва възторга си от Кападокия, 
пишейки, че „природата никога не се е разкривала пред очите на един 
чужденец така удивително, необичайно”. През 1844 година той сътворява и 
великолепни рисунки с пейзажи от Кападокия. 

Без съмнение значимостта на Гьореме идва от наличието на 
многобройните църкви – ярко свидетелство за развитието на ранното 
християнство в този регион на света. Хората, които бягали от 
преследванията на римляните, още през II век устроили в скалните ниши и 
пещери не само своите жилища, но и църкви и манастири. Повечето от тях, 
запазени до днес, са от периода между IX и XII век и притежават 
забележителни стенописи. И в архитектурата им, и във фреските личи 
силното влияние на византийското църковно изкуство. В някои от 
стенописите може да се видят сравнително по-рядко срещани библейски 
сюжети. Едни от най-известните скални храмове са Църквата на ябълката, 
прокопана в скалите, с колони според църковната традиция,Тъмната 
църква, наречена така заради липсата на слънчева светлина в нея , Църквата 
на сандалите(името й е заради отпечатъка от стъпалото на Исус), Църквата 
на Св.Варвара (заради образа на светицата на една от стените й), Църквата 
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на змията, в която е изобразен Св.Георги Победоносец, поразяващ змея, 
Църквата на катарамата с четирите сцени на Възкресението: Свалянето от 
Кръста, Погребението, Светите жени на Гроба Господен и самото 
Възкресение... 

 
Скалните църкви са давали убежище на християните 

 
Перфектно запазените фрески в Тъмната църква 
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Разбира се, да видим всичко това не е възможно. Али предлага да 
посетим Тъмната църква.Изкачваме няколко стъпала, за да влезем в нея. 
Наистина, достъпът на слънцето в храма е изцяло изолиран, но за сметка на 
това фреските са запазени перфектно! Те представят различни библейски 
сюжети, истории из житието на Христос и се отличават с изключително 
художествено майсторство. 

От Гьореме се насочваме към Зелве – Долината на монасите, и 
Пашабаг, където е царството на каменните гъби и скалните приказни 
комини, издигащи се на височина от 30- 40 метра, също обект на ЮНЕСКО. 
Тук някъде се намира и килията на отшелника Св.Симеон, прекарал живота 
си на една каменна колона. Природата хилядолетия е ваяла огромните 
конусовидни кули и гигантски гъби, на върха на които се крепят 
разноцветни „калпачета”, за да създаде образа на тези чудати творения. 
Нещо повече, част от тези „калпачета” представляват фигури, каквито сме 
виждали и по Белоградчишките скали у нас. И докато бродим из пътеките 
край този невероятен пейзаж, изваден сякаш от някоя приказка, оставаме и 
с чувството, че сме на друга планета! 

 

Зелве – Долината на монасите 
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Гигантските каменни гъби в Пашабаг 

Природата е изваяла и фигури върху „калпачетата” на каменните гъби 
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И тук ранните християни са намирали убежище от преследванията на 

Рим. А днес в комините още продължават да живеят хора. И макар че не са 
останали встрани от достиженията на съвременната цивилизация: ток, 
канализация, телевизия, интернет,те пазят традиците и обичаите, завещани 
от древните им предци, като тях се занимават със земеделие и 
животновъдство, отглеждат лозя и правят хубаво вино. Разказвайки за тези 
скални жилища се сещам за домовете на т.нар. троглодити, каквито преди 
години срещахме с Мария и децата ни из подземните галерии в пустинята 
край градчето Матмата в Тунис. А що се отнася до ландшафта на Кападокия, 
той създава измамната илюзия, че тук земята нищо не ражда. Но съвсем не 
е така – тъкмо обратното! Вулканичните туфи са направили почвата 
плодородна, зеленчуци и плодове дал Господ колкото щеш! 

В Кападокия сме посред зима. Сняг няма, но е студено и когато в 
късния следобяд се прибираме в хотела, турската баня ни идва дюшеш. 

 

В студеното време турската баня ни дойде направо дюшеш 
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Ден трети: 30 ЕТАЖА ПОД ЗЕМЯТА 
Днес обиколката ни продължава към една от най-интересните 

забележителности на Кападокия – подземния град Деринкую. Заедно с 
Каймаклъ това са двете най-добре запазени подземни поселения в 
областта. Смята се, че Деринкую вероятно възниква през II хилядолетие 
преди новата ера. Това е цяла каскада от тунели и галерии, свързващи 
подземни помещения на различни нива: църкви, жилища, резервоари за 
вода, складове за зърно и вино, конюшни, оръжейни, дори тъмница и 
изповедалня. Предполага се, че тук са живеели над 20 000 души! 

Градът е открит случайно през 1969 година, когато някакъв местен 
жител разкопавал една от пещерите и попаднал на мистериозна стая, 
изсечена в скалата до него. Деринкую е най-добре проученият подземен 
град в Кападокия, обект е на ЮНЕСКО. До момента археолозите са 
обработили площ от 1500 кв.метра. Градът е конструиран на 8 етажа на 
дълбочина 55 метра. Предполага се, че далеч под това ниво, на височина 
колкото... 30-етажна сграда, е имало над 50 вентилационни шахти и 
кладенци, пътища за евакуация, тунели, водещи извън града. Отделните 
нива са били изолирани с големи дебели дървени врати. Иначе местните 
власти са се погрижили за осветяването на отделните пасажи и за нормална 
вентилация в тях. Нямахме никакви проблеми да се придвижваме из 
тунелите на подземния град, стига да са ми... в габаритите. Нали под 
палтото си нося цели 100 килограма „живо тегло”! 
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Из подземния град Деринкую 
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Излизаме на повърхността, за да се насочим към мястото, за което 
казват,че е било декор на мегапродукцията „Междузвездни войни” - 
долината Ихлара. Преди да стъпим в нея, спираме за снимки пред едно 
красиво езеро – Нар Гьол, разположено в кратера на някогашен вулкан. 
Още едно доказателство за вулканичния произход на скалните чудеса в 
Кападокия. Странно е, че слагат на един кантар долината Ихлара с... 
големия каньон в Колорадо, САЩ. Малко пресилено звучи подобно 
сравнение, може би заради високите 100- метрови скали, които са се 
проточили в продължение на 14 километра по поречието на Червената 
река. 

 
Езерото Нар Гьол 

 
Каньонът на долината Ихлара 
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Тук някъде е и селцето Белисърма, където водачът ни Али предложи 
да обядваме. Селото не е голямо, с накацали по хълмовете каменни къщи, с 
потънали в прах тесни улици. Пейзажът ни връща няколко века назад. 
Неугледна е и кръчмата, в която трябваше да хапнем, с печката от „бабино 
време” в средата, с ковьорчетата по стените и с масите, наредени като за 
банкет. Но ей Богу, ако опитате от храната му: от разкошния гювеч, от 
топлия хляб с коричка, намазана с масло, поне пет пъти ще си оближете 
пръстите! 

 

 
Кападокийското селце Белисърма 
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От храната в кръчмата на Белисърма ще си оближеш пръстите 
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В края на деня идва редът и на Аванос. Това е центърът на местната 
керамична школа. Целият този район е осеян с малки грънчарски 
работилници, от които излизат в магазините и по сергиите прекрасни 
произведения на това традиционно за Кападокия изкуство. Майсторите 
грънчари използват местната червена глина от реката Къзълърмак, така, 
както са правели далечните им предци още по времето на хетите. А след 
като се върнем в Гьореме, ще опитаме от местното вино, от сушените 
кайсии, черниците и дребното, но много сладко черно кападокийско 
грозде. Ще посетим и центъра за производство на бижутерия от 
полускъпоценни камъни „Гьореме оникс”. 

 
В Аванос грънчарите творят великолепна керамика 

 
В Кападокия произвеждат и хубаво вино 
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А вечерта ще посветим на странния танц на дервишите – един от най-
популярните развлекателни спектакли в Кападокия. Този танц има стари 
традиции в Турция. Домакините го предлагат в един от местните 
кервансараи – такива е имало на всеки 30-40 километра, а да не 
забравяме,че Кападокия е била столетия наред кръстопът на търговски 
кервани, оттук са минавали хиляди натоварени със стоки коне и камили. 

 

Кервансараят, където танцуват дервишите 

Традиционният танц на дервишите 
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Накрая за полета с балона. Това е черешката на тортата в Кападокия. 
Атракция, която си заслужава парите – между 175 и 250 евро на човек за 
полет от 45 минути или час. Цените, както се вижда, не са от най-ниските, но 
удоволствието да полетиш по изгрев слънце над тази истинска земя на 
чудесата, е несравнимо. Обикновено полетите с балон са рано сутрин, 
тогава се смята, че условията са най-подходящи. Стига времето да е хубаво 
и да не духа силен вятър. Нещо, което за съжаление ни попречи да 
завършим визитата ни в Кападокия по този атрактивен начин. Но хайде, не е 
беда – и видяното ни стига да се върнем у дома с пълни очи и с още едно 
ново познание за удивителния свят, събрал в едно природата и борбата за 
живот и вяра. 

 

 
Полетите с балон са една от най-популярните атракции в Кападокия 
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АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ 
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АВСТРАЛИЯ – ЗАГАДЪЧНАТА ЮЖНА ЗЕМЯ 
(Октомври 2010 година) 

От януари 1788 година, когато британската флота докарва на 
австралийския бряг каторжници с намерението да го превърне в 
затворнически лагер, до ден днешен са изтекли няколко века. Южната 
земя, както често я наричат, си остава обаче все така загадъчна, 
мамеща за приключения, удивително различна. Австралия е 
единствената в света страна – континент (7, 7 милиона кв. километра 
площ!). Единствено тук представители на фауната и флората са 100% 
”Made in Australia” – спомнете си кенгуруто, коалата, птицата ему... Тук 
се намира Големият бариерен риф – най-крупният коралов риф на 
Земята, включен в списъка на ЮНЕСКО за световно природно наследство. 
Културата на местните аборигени няма аналог никъде другаде на 
планетата. И още нещо: от времето на капитан Джеймс Кук (1770 г.) та 
до днес върховенството на страната е в ръцете на британската 
корона. 
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СИДНИ – ПРИВЕТ ОТ Г-ЖА МАККУАЙЪР 
Малко преди да кацнем в Сидни, се загледах през люка на самолета. 

Отвън се виждаше само океанът, а летяхме толкова ниско, сякаш всеки 
момент ще се... приводним. После разбрах, че летището на Сидни е 
изградено върху изкуствен остров – земя, отвоювана от морето. Мястото се 
нарича Ботани бей. 

Беше рано сутринта, около 06:00, когато се приземихме в най-големия 
град на Австралия. Посрещна ни една млада рускиня – Юлия, с табелка в 
ръка, на която грееше логото на нашата туристическа компания БОЯНА-МГ. 

В Сидни има само едно международно летище. Намира се съвсем 
близо до центъра на града (има – няма десетина километра), сред гъсто 
населен район, и както ни разказа Юлия, не работи нощем, за да не 
безпокои съня на живеещите наоколо хора. Противно на очакванията ни за 
хладно и дъждовно време, Сидни ни посрещна с чисто небе и силно слънце. 

Въпреки че населението му е едва 5 милиона, Сидни е класиран сред 
Топ 10 на най-големите градове в света. Заема площ от 12 000 кв. километра 
и в състава му влизат 600 микрорайона. 

 
Изглед от Сидни 
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Часът е вече 07:45, автомобилният трафик навлиза в своя пик и по-
бавното придвижване на автобуса с нашата група ни дава възможност по-
детайлно да се вгледаме в града. Първите впечатления не са особено 
розови – ниски тъмни сгради с беизразни фасади, като работническите 
квартали в покрайнините на Лондон. Чак в центъра пейзажът става по-
интересен – изникват небостъргачите, сред които сполучливо се вплита 
старата колониална архитектура. 

 

  
Небостъргачите в Сидни сполучливо се вплитат в старата колониална 

архитектура на града 
 
Всъщност точно заливът Ботани бей, край който се намира летището, 

е мястото, където през ХVІІІ век дебаркира знаменитият британски 
откривател и пътешественик капитан Джеймс Кук. Тук той провъзгласява 
новата територия, открита от него, за собственост на британската корона. 
Преди него тук са стъпвали мореплаватели от Холандия, Португалия, 
Франция, Китай, но именно Джеймс Кук поставя финалната точка и слага 
началото на нова британска колония. 

Заселването на Австралия започва от Сидни, когато британската 
империя изпраща тук на заточение 1500 каторжници. Довежда ги капитан 
Артур Филип, на чието име е назован и един от заливите край Сидни – 
Филип бей. Когато пристигнал с корабите със затворници, Артур Филип не 
харесал Ботани бей. Било горещо по това време, а нямало прясна вода. 
След като проучил брега, се спрял на днешния Филип бей. Години наред 
затворниците се трудели да изградят първото селище на новия континент, а 
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после, когато трябвало да се връщат обратно в Англия след изтичане на 
наказанието им, много от тях решили да останат в Австралия, да създадат 
семейства. Още тогава започва и смесването на белите англичани с 
местните аборигенки. А на петима мъже се е падала една жена. 

 
Пристанището на Сидни 

 
В Сидни често акостират огромни туристически лайнери 
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Австралия, със своята уникална флора и фауна, с чудноватите си 
скални образувания в пустинната й част, с примитивната култура на 
аборигените – коренното население, е една от най-забележителните страни 
в света. Територията й граничи с Индийския океан и е най-голямата в цялото 
Южно полукълбо. Към континенталната част принадлежи остров Тасмания и 
още множество прилежащи малки островчета. Дължината на бреговата й 
ивица е над 37 000 километра! Най-високият връх в Австралия носи името 
на полския национален герой Тадеуш Косцюшко – 2230 метра. Средните 
части на страната са заети от пустиня, а най-гъсто населените територии са 
на югоизток, където са и големите градове като Сидни, Мелбърн, столицата 
Канбера... 

В Австралия живеят около 35 милиона души. Това са хора от над 80 
националности от цял свят. Официалният език е английският, но за нас, 
българите, той е трудно разбираем. Всяка година тук пристигат около 
200 000 имигранти. Затова и контролът на имиграционните служби на 
летището е драконовски по отношение на новите желаещи да станат 
граждани на Австралия. Конкретен пример стана и проверката на 
документите на двете ни деца – Гери и Марги. Разпитваха ги сума време, 
бавейки цялата група. 

 

В Австралия се отглеждат 130 млн овце, които дават 700 хил. тона 
мериносова вълна 
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До 30-те години на миналия век Австралия се е считала за аграрна 
страна. И до днес тя е сред най-големите износители на вълна в света – 
около 130 милиона овце дават годишно по 700 хиляди тона мериносова 
вълна. Австралия е и голям износител на пшеница, на захарна тръстика. 
След откриването на златните залежи през 1851 година в Нов Южен Уелс, 
Австралия добива големи количества злато. Тя разполага с най-големите 
ресурси в света от никел, олово и цинк. В неин актив е и 9/10 от световното 
производство на бижутерски опал. 

 

 
Плажът Бондай бийч 
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С автобуса се движим в посока източното крайбрежие, където ще 
бъде и първата ни спирка – известният в цяла Австралия плаж Бондай бийч. 
Кварталът около плажа е наситен с жилища на богаташи и това е логично – 
навсякъде по света имотите край морето са най-скъпи. А по начало цените 
на недвижимостите в Австралия са доста високи. Да купиш собствен дом в 
страната на кенгуруто струва много пари – от 2 милиона австралийски 
долара нагоре. 

Бондай бийч означава „звукът на вълната”. И наистина – тук 
постоянно има вълни и това привлича изключително много любителите на 
сърфа. Плажът е широк, с много ситен пясък. Край него се простира широка 
алея, по която все някой тича, а и много хора си разхождат домашните 
любимци. Юлия казва, че австралийците много спортуват и използват всяко 
свободно време за това. На Бондай бийч рядко се появявали акули. 
Температурата на водата е около 17-19 градуса. 

Пихме по едно кафе в заведение на плажа, изкефихме се на морето и 
чистия въздух и хайде в автобуса, за да продължим нататък. Скоро спираме 
пред входа на залив, през който корабите влизат във вътрешността на града. 
Този вход се образува между две големи скални образувания, наричани 
Северната и Южната глава. През ХІХ век точно на това място става голямо 
корабокрушение. От 122 души на борда остава жив само един! Сега близо 
до лобното място има паметник с голяма котва, който напомня за тази 
трагедия. Това са били златотърсачи, пристигащи от Европа да си опитат 
късмета след откриването на златните залежи в Австралия. 

 
„Столът” на г-жа Маккуайър 
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Вълните и сега се блъскат яростно в скалите, докато в пристана 
навътре в сушата всичко е спокойно. Скалите са доста високи и за 
съжаление често стават арена на самоубийства. Въпреки високия стандарт 
на живот, много и то предимно млади австралийци, повлияни от лични или 
други проблеми, търсят сами фаталния изход. 

Сидни носи името на един от генерал-губернаторите, който преди да 
стане такъв отговарял в местното правителство за жилищната политика. 
Австралия и до днес е в т. нар. съдружество с Великобритания и държавен 
глава на страната-континент е британската кралица Елизабет ІІ. 
Представител на короната и по онова време, и днес е именно генерал-
губернаторът. Най-известният генерал-губернатор в историята на Австралия 
е сър Маккуайър, който имал изключителен принос за развитието на града. 
Много по-широка популярност от него обаче има... съпругата му Елизабет. 
Тя често седяла на стол на брега на океана, вперила поглед в морската шир, 
очаквайки да се покаже някой английски кораб в залива. Днес това място е 
известно като „столът на г-жа Маккуайър” и там се тълпят за снимки десетки 
туристи. Ние също не направихме изключение от това. 

Продължаваме край китни домове на заможни австралийци, 
разположени край залива Рос бей, където се намира най-голямото яхтено 
пристанище в страната. Следва един от най-популярните шопинг райони в 
Сидни – Дабъл бей, изпълнен с бутици, магазини, ресторанти, кафенета и 
барове. Тук всичко е доста по-скъпо заради богатата клиентела от квартала. 
По този повод шеговито наричат Дабъл бей Дабъл пей именно заради 
високите цени на стоките и услугите там. Постепенно стигаме до 
пристанищния район Дарлинг Харбър, а след него влизаме в квартала на 
нощните забавления – Кингс Крос, където е пълно с нощни клубове и 
дискотеки. Много известни личности населяват тези богаташки квартали на 
Сидни. Един от тях например е моят любим холивудски актьор Ръсел Кроу, 
който тук, в Сидни, е и собственик на ръгби клуб. Мислех, че по 
националност е австралиец, но се оказа, че е роден в Нова Зеландия. 

Най-старата част на Сидни е кварталът Рокс (Скалите). Тук е станало 
първото заселване на града. Типичен британски пристанищен район с 
множество пъбове. 

Ето, че стигаме до главната забележителност на Сидни – на фона на 
небостъргачите се белеят „платната” на Операта, а през река Парамата, 
която се влива в залива, се е „протегнал” знаменитият железен мост Харбър 
Бридж. 

Наричат операта в Сидни „осмото чудо на света” заради оригиналната 
й архитектура, която я е превърнала в един от символите на Австралия. Тя е 
дело на датския архитект Йорн Унцен, който спечелва обявения от местните 
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власти конкурс. Конкуренцията била убийствена – участвали мощни 
компании с дългогодишен опит в това направление. 

 
Символите на Сидни: Операта и Харбър бридж 

 
Операта отблизо 
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Първоначално проектът на Унцен бил отхвърлен от журито, но 
впоследствие отново се върнали на него и му дали благословията си. Унцен 
спечелил заради простичката идея сградата да наподобява няколко 
разперени платна на лодка. Първоначално замисълът на общината бил 
операта да бъде построена за 4 години и да не струва повече от 7 милиона 
австралийски долара. Да, ама не, както казваше нашият известен журналист 
Петко Бочаров. В крайна сметка строежът се проточил цели 14 години и 
били похарчени... 102 милиона австралийски долара! Операта била открита 
през 1973 година. Има 5 основни зали с различен капацитет, най-голямата 
побира 2800 души. 

Що се отнася до Харбър Бридж, този впечатляващ мост е открит за 
експлоатация през 1932 година. Висок е 134 метра, 508 метра е само 
дължината на дъговидната му част, иначе с добавката на пътните платна от 
двете му страни общо става 1300 метра. Заради формата му местните 
жители се шегуват, че прилича на... закачалка за дрехи. 

И операта, и мостът са разположени един до друг и са идеалната 
двойка за снимка, особено на фона на скупчените зад тях небостъргачи. В 
повечето рекламни брошури неизменно фигурира именно този пейзаж. 
Изглед към тази своеобразна визитка на Сидни ни даде и позицията от 
палубата на корабчето, с което направихме кратък обеден круиз из реката. 
Беше много приятно преживяване, за което голям дял имаше и прекрасното 
слънчево време. 

Сред двучасовата разходка с корабчето поехме към хотела. 
Удобствата в стаите и умората от дългото пътуване (да не забравим и 
увеличената часова разлика) не ни оставиха много шансове за други 
забавления освен здравия и укрепителен сън. Все пак оставихме време за 
вечеря на Дарлинг Харбър в един от ресторантите на веригата Nick’s. Това са 
заведения предимно с морска кухня – риба и морски дарове. Такова беше и 
менюто ни за вечеря: скариди, сьомга на грил, за десерт разкошен крем 
брюле с пълнеж от банани. Имаше и телешки стек за онези, които не 
харесват ястията с риба. Аз почерпих групата с бяло австралийско вино, 
защото (за кой ли път) ми се пада да празнувам рождения си ден в чужбина. 
Персоналът на заведението е само от азиатци. Приятно ме изненадаха, 
когато ми поднесоха десерта като торта – с бенгалски огън и популярния 
рефрен „Hapy birthday to you”… 
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СИНИТЕ ПЛАНИНИ – НА СРЕЩА С КЕНГУРО И КОАЛА 
Днес пътуваме за Сините планини. Намират се на около два часа път 

западно от Сидни и са под закрилата на ЮНЕСКО. Това е обширен и много 
красив планински район, който включва 7 национални парка и няколко 
града. Най-високата точка е връх Werong – 1215 метра над морското 
равнище. Географските описания споменават за клисури, понякога дълбоки 
до 760 метра, които прорязват планината на много места. Има и уникални 
скални образувания, които подобно на нашите Белоградчишки скали 
разпалват човешкото въображение. Така от три една до друга изникнали от 
планината скали се е родило наименованието им „Трите сестри”. Името си 
този район дължи на синкавата мъгла, която отдалеч изглежда, че е 
обхванала в прегръдка гористите зелени хълмове. Всъщност това е оптична 
измама – капки евкалиптово масло върху листата на дърветата пречупват и 
разсейват слънчевата светлина, създавайки илюзията за синя мъгла. Сините 
планини са били обитавани още преди няколко хилядолетия. Легенди 
разказват за митични същества – полуриби, полувлечуги, които са бродили 
по тези места. Аборигените също са част от историята на планината. За 
тяхното присъствие в Сините планини говорят скални рисунки в някои от 
пещерите. 

 
Паркът в Сините планини, където ще видим марковите представители на 

животинския свят в Австралия 
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Излизайки от Сидни, преминаваме покрай нови забележителности на 
града: рибната борса, от която всяка ранна утрин тръгват към ресторантите 
стотици килограми прясна риба и морски продукти, и Олимпийския 
комплекс, построен специално за проведените в Сидни летни олимпийски 
игри през 2000-та година. Стадионът е побирал близо 100 000 зрители, но 
след приключване на състезанията местата са намалени с около 25%. Тук 
след това са гастролирали поп звезди като Елтън Джон, Бритни Спиърс и др. 
Апартаментите в Олимпийското село били своевременно продадени. 

 

  
Кенгуруто е символ на Австралия.  

Негов „роднина” е албиносът с бялата козина 
 
Шофьор на автобуса за днешното пътуване е... жена, казва се Шани. 

Една симпатична дунда, която на волана се оказа перфектна. Транспортната 
фирма, която ни обслужваше в Сидни, е Murrays Coach, всички шофьори 
носят униформа – бели ризи със зелени пагони, и това прави приятно 
впечатление. Като прибавим и чудесната магистрала, ето защо не усетихме 
кога сме стигнали пред входа на Featherdale Wildlife Park, където ще видим 
на живо марковите представители на животинския свят в Австралия. 
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В този парк повечето животни са в клетки, но има и възможност за 
директен контакт с тях. Така можехме да се порадваме и да нахраним цяло 
стадо кенгурчета и да видим отблизо поспаланата коала. Наричам я така, 
защото това пухкаво дребно животинче будува само... 4 часа в 
денонощието, през останалото време спи, излегнало се сред клоните на 
дърветата. Храни се изключително с листа от евкалиптово дърво, почти не 
пие вода – с две думи живее „икономично”. Кенгурчетата са друга бира – 
ако могат, ще ти изядат ушите. Кенгуруто в Австралия се радва на 
изключително развита популация. Ако австралийците са 35 милиона, почти 
двойно – около 57 милиона, са кенгурата в страната! Размножават се 
особено активно по време на дъждовете. За първи път в този парк видяхме 
и кенгуро-албинос, плод на генетично нарушение след кръвосмешение, 
както ни обясниха служителите в парка. Има 60 разновидности на 
кенгурото, но само 4 от тях са разрешени за отстрел. Месото им влиза в 
австралийската кухня. 

 

  
Коалата – австралийската „спяща красавица” 

 
За първи път видяхме как изглежда и птицата ему. Тя е доста едра, 

като щрауса, и също като него не може да лети. Впрочем, след щрауса тя е 
втората по големина птица в света. Може да достигне и до 2 метра височина 
и тегло над 60 кг! За сметка на летенето, емуто тича много бързо – на кратки 
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разстояния може да развие скорост от 50 км/час. Казват, че е „най-
грижовният баща сред птиците” и има защо: за разлика от кокошките, 
например, яйцата на емуто се мътят от... мъжкарите и то повече от 60 дни! 

 

 
Кучето динго 

 
От папагалите най-известен е видът какаду – едра бяла птица с жълт 

гребен. В парка се среща и чисто бял паун, а се знае, че обикновено това са 
птици с много пъстри цветове. Накрая дойде ред и на най-популярният 
австралийски хищник – кучето динго. Козината му е рижава и хем прилича 
на куче, хем на лисица. Описват го предимно като нощно животно, тогава 
излиза на лов, храни се със зайци, кенгура, овце и други животни. Казват, че 
е старохотен ловец. По-едрите екземпляри може да достигат скорост на 
бягане до 45 км/час. Това са диви животни, но се поддавали на 
опитомяване и дресура. В такива случаи ги използват да пазят стадата и 
дворовете. В парка няколко екземпляра се излежаваха на слънце, явно бяха 
сити и не ни обърнаха никакво внимание. Но и от тези кръвожадни животни 
се срещат с бяла козина. 

В парка прекарахме доста време – тръпка е да се докоснеш до света 
на толкова уникални животни. Оттам поехме към селището Катумба, където 
някога е имало голяма мина за добив на въглища. Сега тук домакините се 
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измислили екстремна атракция. Няколко открити вагона, побиращи до 20-
тина туристи, са в състава на зъбчата железница, която под наклон от 52 
градуса главоломно се спуска в тунел, след което излиза отново на 
повърхността. Адреналин и още как!  

 
Пред входа на някогашната мина за добив на въглища 

 
С тази зъбчата железница се спускаме в стръмен тунел 
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За да се върнеш обратно, се качваш на кабинков лифт, който пълзи по 
кабел на поне 100 метра височина, а панорамната гледка е невероятна! За 
да стигнеш след спускането в тунела до тази въздушна гондола, минаваш по 
много приятна горска пътека, край която местните служители са поставили 
макети на мината, фигури на миньори с коне, тикащи вагонетки с въглища и 
пр. Ето как един излет сред природата може да носи приятни емоции и 
спомен от чудесно прекарано в активен отдих време. 

Обядвахме в много живописен хотел-ресторант. На връщане за Сидни 
обаче се разрази страхотна буря, от небето се изсипа истински потоп. Слава 
богу, докато стигнем в града дъждът премина и по предложение на Юлия се 
отправихме към пристанището. Тук беше акостирал огромен лайнер – 
„Сапфирената принцеса”, изпълняващ рутинен круиз със спирка в Сидни. Да 
си призная такъв огромен кораб виждах за първи път. Послушахме и 
музика- някакъв нашарен като абориген бял музикант свиреше на 
диджеридо. Това е най-популярният местен аборигенски музикален 
инструмент. Представлява дълга тръба, която се изработва главно от 
евкалиптово дърво. Музикантът духаше яко в нея, издувайки бузи, досущ 
като свирнята на флигорна. Мелодията е приятна за слушане, особено 
когато е придружена с ритмичен съпровод. В магазините за сувенири има 
различни по калибър видове диджеридо, но това е тежък на тегло сувенир и 
не е удобен за носене в самолет. По-късно виждах на пазара Виктория в 
Мелбърн по-къси тръби, но те си бяха откровени китайски ментета. 

 
“Езда” на макети, имитиращи тикането на вагонетките с въглища 
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УЛУРУ – СВЕЩЕНИЯТ МОНОЛИТ 
За разлика от вчерашния хубав ден, днес утрото в Сидни ни изпрати 

на летището с дъжд и температура на въздуха 15 градуса. Ще летим до 
Айерс Рок с австралийската авиокомпания Quantas. Тя ни изненада с 
операцията за индивидуално чекиране на монитор, от който си вадиш сам 
бордната карта с място по избор, а на гишето за чек ин остава само да ти 
претеглят и вземат багажа. Това беше новост за нас, в България много по-
късно въведоха тази технология за самообслужване, но дъщеря ми Гергана 
бързо се справи. От днес с Quantas щяхме да извършим всички вътрешни 
полети в Австралия, оттам до Нова Зеландия и Хонг Конг. Австралийската 
компания е стабилна марка в световния авиобизнес и още от самото начало 
останахме доволни от сервиза и качеството на самолетите й. Между другото 
стюардесите са облечени в рокли с аборигенски мотиви – главно кръгове и 
бумеранги, и са много чаровни. 

 

 
Улуру – природният феномен,  

вписан в Книгата на Гинес, обект на ЮНЕСКО 
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До Айерс Рок полетът трае около 3 часа и половина, като там местим 
часовниците си с час и половина назад. Юлия ни беше предупредила, че за 
разлика от хладния въздух в Сидни, в Айерс Рок температурата през деня 
достига 33 – 35 градуса. Каза ни да не сме настойчиви за снимки с 
аборигени – ако не им харесва това дори могат да са агресивни. Трябва да 
пием повече вода и да си мажем откритите части на тялото със 
слънцезащитен крем, защото именно в тази част на света озоновата дупка е 
най-силно изразена. Неслучайно в Австралия е широко разпространен ракът 
на кожата. 

По програма след кацане на летището в Айерс Рок имаме трансфер до 
хотела – Desert Gardens Hotel 4*, настаняване и около 14:00 започва първата 
част от гостуването ни в този район – посещението на резервата Ката Тюта. 
Следва малко почивка и към 18:00 потегляме за вечеря на открито в 
пустинята. Там ще посрещнем залеза и ще наблюдаваме какво ще се случи 
по това време със свещената скала Улуру. 

Природният феномен Улуру е включен в списъка на ЮНЕСКО за 
световно културно и природно наследство. Това е огромно скално 
образувание, нещо като планински остров, възникнал от продължилата за 
огромен период от време ерозия на първоначална планинска верига. Улуру 
е най-големият скален монолит на Земята, вписан и в Книгата за рекордите 
на Гинес. Висок е 318 метра, като по-голямата му част е под земята, и има 
обиколка над 9 километра! Улуру беше и сред кандидатите за новите 7 
чудеса на природата в света. Известно е, че номинациите за тези чудеса 
бяха достигнали 430 от близо 230 държави, като сред тях се оказаха и 
нашите Белоградчишки скали. 

Улуру е аборигенското име на скалата. На 19 юли 1873 година тя е 
посетена от европейски картограф, който й дава името на тогавашния 
главен секретар на Южна Австралия – сър Хенри Айерс. Така тя става 
известна и с името Айерс Рок. През 1993 година в Австралия е прието т. нар. 
двойно именуване, което позволява този забележителен феномен да се 
нарича както с английското, така и с аборигенското му име – Айерс 
Рок/Улуру. 

Монолитът е част от националния парк Ката Тюта. Провеждайки 
независими една от друга експедиции, изследователите Ърнест Гилс и 
Уилям Гос са първите европейци, проучили и картографирали Улуру и Ката 
Тюта. В превод от местното наречие Ката Тюта означава „множество глави”. 
Става дума за група от 36 огромни заоблени скали, разположени на около 
25 км от Улуру. Най-високата от тях е връх Олга (1066 м н. м. р.) и се 
извисява над останалите скали с цели 546 метра. 
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Националният парк Ката Тюта 
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На летището в Айерс Рок ни посрещнаха двама млади мъже: гидът ни 
Мик и шофьорът на автобуса Джон. Оказаха се много приятни и 
дружелюбни момчета, много добри професионалисти. Натовариха ни 
багажа в ремарке към автобусчето и потеглихме към хотела. Мик ни обясни, 
че сме попаднали в истинска пустиня и за първата ни разходка трябва да си 
вземем обезателно вода (наистина беше много горещо), да си носим шапки 
и да се намажем със слънцезащитен крем. 

 

 
Пътеката, по която се движим в Ката Тюта, създава усещането,  

че бродим из угаснал вулкан На горната снимка – екскурзоводът ни Мик 
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Бързо се приготвихме в подходящо леко облекло и автобусът ни 
отведе в подножието на Ката Тюта. Тръгнахме по добре очертана широка 
пътека към огромния скален масив. Скоро навлязохме сред скалите, които 
природата беше „боядисала” в канелен цвят. Процесите на тектонична 
основа, които са се извършили преди повече от 500 милиона години, са 
предизвикали разцепването на планинската верига, част от която са били 
Улуру и Ката Тюта. Така са се обособили тези феноменални образувания, 
като на всичко отгоре при разделянето им са се наклонили – Улуру с цели 
80%, Ката Тюта – с 20. 

Пътеката е дълга около 2 километра в едната посока. Ту се издига, ту 
се спуска, но е лесна за ходене. Имах чувството, че бродим през застинал 
вулкан. Според легендата, Олга е домът на змията Уанаби, която през 
дъждовния период остава свита на кълбо в дупка на върха. Ако се разгневи, 
вятърът в клисурата е нейното дихание и може да се превърне в истински 
ураган. Затова и местността около Олга се нарича Долината на ветровете. 
Освен вятър, през годината се появява и дъжд. Според Мик валежите са се 
появили през последните десетина години и това обяснява наличието на 
зелена растителност. Иначе през тукашната зима – месец юни, например, 
температурите достигат 45 градуса и е адски горещо. Отваряйки дума за 
зеленината и дъжда, се досетих за впечатленията ми когато се 
приземявахме със самолета. Накарах дори дъщеря ми Марги да погледне 
през люка – виждаш ли, казах й, отдолу препускат... камили! Да, бе, отвърна 
ми тя, тук пък откъде камили! Оказа се, че тези добре познати от други 
географски ширини животни са се заселили и в Австралия. Даже наброявали 
около 1500 глави! Внесли ги навремето от Афганистан, бързо се наплодили 
и ето ти резултата. Сега ги използват и като туристическа атракция. 

 
Почивка след прехода в Ката Тюта 
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Прибрахме се в хотела (за сведение много приличен!) след куп 
направени снимки из Ката Тюта, приготвихме си „официалното” облекло и 
хайде за прословутата вечеря – спектакъл, наречена „Звуците на тишината”. 
Качиха ни в друг, по-голям автобус заедно с още туристи от други 
националности. 

 
Вечеря на открито в очакване „хамелеонът” Улуру да си промени цвета.  

Тази вечер носи названието „Звуците на тишината” 

 
Националният музикален инструмент на аборигените - диджеридо 
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Скоро слязохме на открито, прецапахме през една пътечка, осеяна с 
червеникав пясък, и се озовахме на площадката за началото на вечерта. Тук 
млад австралиец, облечен като каубой, свиреше на диджеридо. Сервитьори 
ни предложиха по чаша шампанско и хапки с... крокодилско и кенгурско 
месо. Пуснаха и суши, така че не останах капо, защото с пистолет да ме 
караш няма да хапна от споменатите мръвки. Гнуслив съм, това е! 

 
Лошото време рано сутринта ни попречи да снимаме обичайния изглед на 

Улуру по изгрев 

 
Бумерангът е запазена марка на Австралия. Най-хубавите модели се 

произвеждат от занаятчии – аборигени 
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Скоро ни отведоха до масите за вечерята – покрити с идеално 
колосани бели покривки. Те са разположени на открито, сред пустинята, с 
чудесен изглед към скалата Улуру. Бях виждал подобна сцена на корицата 
на някаква рекламна брошура, а ето, че това е действителност и за нас. След 
малко щеше да започне залезът и на фона на напевите от диджеридото 
очаквахме да видим и заснемем превъплъщението на най-големия монолит 
на планетата. 

 
На места скалният монолит Улуру има формата на змия 

 
Зрителна измама – това не е сняг по скалите на Улуру 
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Поради минералния й състав и в зависимост от атмосферните 
условия, скалата Улуру може драстично да променя цвета си подобно на 
хамелеон – от почти виолетовосиньо до огненочервено! Това най-добре се 
виждало по залез и при изгрев слънце. Казват, че имало фотографи, които 
оставали тук с дни, за да уловят с обектива си тези нюанси. 

 

 
Пещерите крият тайни от хилядолетия 



 

 1453

Домакините бяха приготвили вечеря на блок маса. Първо разсипаха 
по масите супа от тиква, след което всеки можеше да избира от 
разнообразното меню: естествено месо от крокодил и кенгуро, агнешки 
котлетчета на скара, печена риба барамунди, печени на фурна картофи, 
пилешко, сладкиши и плодове за десерт. Всичко това полято с австралийско 
вино. 

Хапнахме добре, но за съжаление се разминахме с магията на залеза. 
Появиха се облаци, притъмня, почна да гърми, мълнии взеха да раздират 
небето. Едва успяхме да изгледаме спектакъла, който бяха приготвили 
любезните домакини – някаква игра за разпознаване на небесните 
съзвездия. И заваля. Слава богу, че успяхме да се шмугнем в автобуса и да 
се приберем в хотела сухи. Имахме обаче малко време за сън, защото рано 
сутринта, в 04:30, трябваше да станем, за да наблюдаваме цветната игра на 
Улуру при изгрев. Уви, и тук ударихме на камък. Още снощи Мик изрази 
съмнение, че при тези метеорологични условия надали ще има изгрев, ама 
нали се надяваш до последно. Валеше си, но въпреки всичко се 
натоварихме на автобуса в ранната утрин и се отправихме към 
наблюдателната площадка. А там – куп народ, чакат хората да изгрее 
слънце, някои дори си бяха донесли сгъваеми столчета, че да им е по-
удобно. Няколко пъти слънцето опита да пробие облаците, но безуспешно. 
Виждаха се само тъмните контури на скалата и толкова. Е, здраве да е. 
Просто малшанс... 

За закуска отидохме в кафе „Ининти”, което се намира в културния 
център за аборигенско изкуство. Тук са изложени сувенирни предмети – 
ръчно производство на местните жители. Снабдих се с малък бумеранг, 
много красиво инкрустиран. Имаше и по-големи, които например могат да 
се използват за лов, но на мен ми трябваше сувенир, а не ловно или бойно 
оръжие. С Мария пък си избрахме разкошна картина на австралийски 
залез – типичен аборигенски арт. Оттук поехме на предвидената обиколка 
на Улуру. 

Погледната отдалеч, скалата има най-различни причудливи форми. От 
една страна наподобява муцуна на делфин. На друго място има вид на 
змия, свита на кълбо. От разстояние изглежда, че е посипана със... сняг! А 
всъщност от дъжда по гънките й се бяха образували вади, които дават тази 
илюзорна представа. Мик ни каза, че само 2% от туристите (и ние 
попаднахме в тях) имат шанса да видят през годината това явление – 
водните бразди. Нещо повече, снимахме се и пред много живописен 
водопад с малко езеро. 

Австралия е пълна с мистерии, което до голяма степен се дължи на 
коренното население – аборигените. Те например вярват, че под 
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повърхността на Улуру има огромна кухина, където се намира силен 
енергиен източник. Наричат го Тюкюрпа (Времето на сънищата). Те смятат, 
че обикаляйки около скалата, човек сънува. Времето на сънищата за тях е 
времето на миналото, което те боготворят и което предначертава живота им 
днес. Затова и сега продължават да спазват ритуалите от старите времена. 
За Времето на сънищата се разказват истории и предания, творят се 
рисунки, които могат да се видят най-добре в пещерите. 

 

 
Пещерите са запазили скални рисунки от древни времена.  

Този мотив (с кръгчетата) е част от дизайна на фирменото облекло  
на стюардесите от авиокомпанията Quantas 
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Тези свещени скални рисунки и знаци според легендите са издълбани 
от праотците. Рисунките по скалите датират от десетки хиляди години, като 
са били обновявани многократно през поколенията. Така са се запазвали и 
продължавали живота си. Такива рисунки видяхме в една от пещерите, в 
която ни заведе Мик. Някои от пещерите са предназначени само за мъже, 
други – само за жени. Табу е било да се поглежда към пещера, 
„резервирана” за противоположния пол. 

За аборигените Улуру е свещено място. Има и пътека, по която можеш 
да се изкачиш до най-горната част на скалата. За аборигените това 
изкачване е важен ритуал, но те не приемат да се върши от туристите, 
защото смятат, че навлизането на чужди хора на това свещено място го 
осквернява. Често за изкачването се използва въже, но катеренето по 
стръмната скала не е за всеки. Пред подстъпите към пътеката сега има цял 
куп табели на различни езици, които призовават туристите да не изкачват 
скалата. Но колко ли от тях се вслушват в това? 

Тръгваме си респектирани от свещеното място, от мистиката, която 
цари през цялото време, докато се докосваш до тайните на един съвършено 
различен свят. Вземаме си сбогом с момчетата и поемаме с Quantas към 
следващата точка на нашето пътешествие из страната на кенгурото – 
Мелбърн. 

 
Тази пътека отвежда до върха на монолита. Много туристи се изкачват по 

нея, което не се харесва на местните жители – така се нарушава техния мир. 
Въпреки забранителните табели изкачванията продължават 
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МЕЛБЪРН И ПАРАДЪТ НА ПИНГВИНИТЕ 
В Мелбърн кацнахме около 19:00. Не трябваше да се бавим, защото 

същата вечер имаме по програма много интересна атракция – обиколка на 
нощен Мелбърн с вечеря в колониален трамвай. На летището ни посрещна 
екскурзоводката Ирина – понапълняла рускиня с дрезгав глас, издаващ 
силна пристрастеност към цигарите и твърдия алкохол.  

 

 
Една чудесна атракция в Мелбърн: вечерна разходка из града с вечеря на ретро 

колониален трамвай - ресторант 
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В началото госпожата ни стресна, като заяви, че пристигайки толкова 
късно, като нищо ще си изпуснем вечерята в трамвая. За наша радост 
нямаше задръстване по пътя, а и шофьорът – македонче от Кичево на име 
Александър, се постара да вземе разстоянието по магистралата бързо. И 
когато стигнахме началната спирка на трамвая, трябваше дори да го чакаме 
повече от 15 минути. Под светлините на най-известното в града казино 
Crown, за което Ирина разказваше, че се славело и със своите вътрешни 
пеещи фонтани. Та общо взето не скучахме. 

Не бяхме само ние мераклии за такава разходка. До нас се строи цяла 
група бабички, наконтени в официално облекло като за прием при Обама. 
Зарадвах се на самочувствието им на тези години да могат да се поглезят. 
Де да имаха такъв късмет и нашите пенсионерки... 

Наместиха ни в две мотриси. Обзаведени са по модата от първата 
четвърт на миналия век – с гиздави перденца на прозорците, плюшени 
седалки, маси с колосани бели покривки. Музиката е от по-късен период – 
времето на Франк Синатра. Менюто е по избор, като основното ястие е 
пилешки или телешки стек. Всичко беше много вкусно приготвено, с Мария 
и децата обърнахме и една бутилка австралийско вино. 

Този трамвай е първата подобна атракция в света. Пуснат е в 
движение като пътуващ ресторант за туристически групи през 1983 година. 
Прави нощна обиколка на Мелбърн за около 3 часа – с добро мезе и вино 
на масата градът изглежда още по-хубав! Между другото Мелбърн има най-
добре развитата трамвайна мрежа в света! 

 
Виктория Маркет – рай на евтините стоки... от далечен Китай 
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Когато после се прибрахме в хотела – много добър, в центъра, близо 
до ред места за шопинг, с ужас открих, че ми няма фотоапарата. Рових в 
багажа и къде ли не, няма го! Забравил съм го или в трамвая, или в автобуса 
на връщане за хотела. Опитах да потърся помощ от Ирина – рускинята си 
беше изключила телефона. На другия ден нищо не можахме да направим. И 
край! Майната му на фотоапарата, язък за снимките, които с толкова мерак 
и старание бях направил досега – в Сингапур, в Сидни, в Айерс Рок и в 
колониалния трамвай в Мелбърн. Добре, че Мария снимаше паралелно с 
мен, с нейния нов „Панасоник”, който купи преди заминаването ни, та не 
останахме без снимки за семейния архив. Оттогава до ден днешен винаги и 
двамата носим фотоапарати и снимаме едновременно, за да не се повтори 
този гаф. 

Отначало с Ирина се бяхме договорили до 14:00 на следващия ден да 
имаме свободно време – жените от групата ревнаха за шопинг. В този 
смисъл тя предложи друг вариант, който приехме за разумен – така и така 
автобусът е ангажиран от 12:00, да го използваме да ни закара на Виктория 
маркет, там цените били ниски, имало и какво да се купи. Ок, бързо се 
намериха мераклии, от нашето семейство само аз реших да отида, за да 
видя какъв е този пазар, та да го предложим в програмите си за следващи 
групи. 

Виктория маркет представлява подобие на нашия пазар в Илиянци. 
Стоки на цени на едро, с „топ качество”, както пише на един от провесените 
на пазара рекламни транспаранти. Какво качество, какви 5 австралийски 
долара! Та тук всичко е китайско производство! Жълтури са дори и по-
голямата част от търговците. А цените наистина са повече от конкурентни. В 
Улуру купих оригинален аборигенски бумеранг за около 40 австралийски 
долара, тук подобен струва... 4.90! Нали разбирате обаче, че става дума за 
пълно менте. Бижута, съновници и всякакви други кичовини от рода на куче 
касичка пълнят сергиите, а качествогто им е толкова „топ”, колкото аз съм 
премиер на Танзания. Виж, на сергиите за плодове и зеленчуци е друго. Там 
не видях компромиси с качеството, още по-интересно беше поведението на 
търговците. От няколко места предлагаха манго, но гръмогласно играеха с 
цените досущ като брокерите на фондовата борса. В един от съседните на 
пазара магазини за алкохол купих за семейството по една бутилка 
австралийско вино. За децата избрах специална поставка за винени бутилки 
с формата на метално кенгуро-рицар. Или простичко казано – вместо 
кенгурче в „торбичката” на майка му – шише с вино. Хем сувенир, хем 
практично за спомен от Австралия. 

В 14:00 цялата ни група се натовари на автобуса и потеглихме за 
обиколката на Мелбърн. Да си призная, градът е толкова красив и 
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привлекателен, че ми хареса повече от Сидни. И тук има много 
небостъргачи, но зеленината преобладава и придава друг колорит на града 
заедно със сградите от колониалната епоха. В Мелбърн има разкошни 
паркове, пък и цялостната му атмосфера е причина цели 7 години 
(включително и през 2017-та!) да е носител на престижното звание „Най-
добър за живеене град в света”! 

 
Изглед към Мелбърн 

 
Градът умело съчетава високото строителство с колониалната 

архитектура и много зеленина 
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Названието си градът получава когато е основан през 1835 година и 
носи името на Джон Мелбърн – един от губернаторите му, реформатор, с 
основни заслуги за превръщането на тогавашното рибарско селище във 
важен търговски и политически център в страната. Обособява се като 
колония в Нов Южен Уелс през 1850 година. А когато четири десетилетия 
по-късно се откриват златните залежи, градът се увеличава цели 6 пъти! 
Златото се добивало лесно, защото било на сравнително малка дълбочина, 
близо до повърхността на земята. Златотърсачи пристигнали от Италия, 
Гърция, Китай и други страни. Днес в Мелбърн има много голяма гръцка 
диаспора. След Атина и Солун Мелбърн е третото място в света с най-голям 
брой живеещи в него гърци. 

 

  
Това подобие на Айфеловата кула (вляво) е Викторианският арт център в 
Мелбърн. На другата снимка – Еурека Тауър, най-високата сграда в града 

 
Мелбърн е най-големият град в щата Виктория и втори по големина 

след Сидни. Разположен е във вътрешната част на залива Порт Филип, през 
него протича и река Яра, двата бряга на която се съединяват чрез 
популярния сред местните жители мост Уестгейт бридж. В Мелбърн живеят 
почти 4 милиона души. Бил е столица на Австралия от 1901 до 1927 година. 
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Определят го като космополитен мегаполис, с висок жизнен стандарт и 
привлекателен за туристите имидж. Развива силна икономика на основата 
на високите технологии, финансовите услуги, производството на различни 
видове стоки, туризма. Отличава се с подчертано европейски облик с 
широките и елегантни булеварди, с модните бутици и ателиета – поле за 
изява на много млади дизайнери, с многобройните ресторанти, клубове и 
барове, в които не стихва нощният живот. Само в центъра на града 
ресторантите надхвърлят 400! На голяма популярност се радват и 
ателиетата за шоколадови изделия, които създават истински шедьоври на 
сладкарското изкуство. Разбира се, гастрономията и нощните клубове не 
изчерпват забавленията в Мелбърн. Напротив, кипи богат културен живот в 
многото театри, кина, художествени галерии. Едно от най-забележителните 
културни средища в града е Викторианският арт център, събрал в едно 
театър, опера, балет и симфоничен оркестър. Архитектурата на този център 
е уникална с формата си, наподобяваща символа на Франция и нейната 
столица – Айфеловата кула в Париж. 

 

 
Тази модернистична сграда, наречена Фед, изградена от стъкло, цинк, 

пясъчник и стомата, е в пълен контраст с архитектурата на града 
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С автобуса преминаваме край китайския квартал (къде ли не са 
китайците!), Изложбения център, Централната библиотека на Мелбърн, 
стария затвор. През 1964 година е екзекутиран последният осъден на смърт 
затворник, година по-късно пък умира и съдията, издал тежкото му 
наказание. Следват Музеят на пожарната, католическата катедрала Сейнт 
Патрик, Противораковия институт. 

 

 
Градините Фицтрой. Тук често идват да се снимат младоженци 
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Направили сме снимки и на централния площад в Мелбърн Federation 
squaer. Тук се намира неоготическата англиканска катедрала Сейнт Пол, но 
от другата страна на площада са модернистичните сгради със странни 
геометрични форми от стъкло, цинк, пясъчник и стомана, които играят 
ролята на средища за изложби и различни представления. Това чудо на 
нестандартната архитектурна мисъл, наречено Фед, е родено през 2002 
година, абсолютно контрастира с характерния за Мелбърн облик, според 
Ирина не се и приема еднозначно от местните хора. 

Спираме пред Градините на Фицтрой – един от най-хубавите паркове 
в Мелбърн, с близо 150-годишна история, превърнал се в любимо място за 
отдих на жителите на града и особено на младоженците. Павилионът-
оранжерия е истински оазис на цветята и място за снимки през сватбения 
ден. Сред вековните дървета, потънали в зеленина, често може да се видят 
влюбени двойки, разхождащи се приятели, дори хапващи набързо сандвич 
чиновници от околните офиси по време на обедната им почивка. Интересно 
е, че дънерите на дърветата в парка са „превързани” с метална лента – 
Ирина ни обясни, че това е предпазна мярка срещу лакомите опосуми, 
които тук се въдели като мишки. Паркът е забележителен и с миниатюрата 
на автентично английско село от епохата на Тюдорите. Дело е на 
лондонския пенсионер Едгар Уилсън, който превърнал в свое хоби 
изработването на макети на къщи. 

 

 
Макетът на английско село в градините Фицтрой 
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Така сред Градините Фицтрой може да се види цяло село с къщите му, 
със селската черква и училището, със стопанските дворове и т. н. 
Миниатюрата е дар на общината в Мелбърн от английския град Ламбет като 
знак на признателност за изпращаното от Австралия продоволствие по 
време на Втората световна война. 

 

 
Къщата-музей на капитан Джеймс Кук 
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На метри от оранжерията се намира пък къщата на капитан Джеймс 
Кук. Това е малка тухлена постройка, изградена в типичния британски стил, 
разположена сред градина с цветя. Къщата е на два етажа – има работен 
кабинет, кухня, дневна, стая с едно легло и небрежно разхвърляни дрехи в 
нея, сякаш току-що капитанът е съблякъл домашното си облекло и се е 
пременил във военните си доспехи. За капитана не знам, но с военен 
мундир и перука се премених лично аз, за да се изправя за снимка до 
бронзовата скулптура на Джеймс Кук. Подобно на руския цар Петър І, 
капитан Кук се оказва доста висок мъж, над 190 см. До паметника му има 
закачалка с мундири, перуки, шапки и други атрибути на облеклото от ХVІІІ 
век, за да могат туристите да се дегизират и да си правят ретро снимки като 
мен с капитана. Интересно е, че в тази къща знаменитият мореплавател... 
никога не е живял. Тя е била дом на неговите родители в Англия. Сто години 
след откриването на колонията Мелбърн, в 1935-та, богат бизнесмен купил 
къщата, след което я развалил и тухла по тухла я пренесъл в Австралия. 
Оттогава тя е със статут на музей. 

 
Ретро фото с капитан Джеймс Кук 
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И този парк, рай на багрите и ароматите, носи името на поредния 
мелбърнски губернатор, а и шеф на австралийските колонии – сър Чарлз 
Фицтрой, заемал отговорната си длъжност през периода 1851-1855 година. 
И понеже отворих дума за парковете в Мелбърн, един от най-известните 
редом с Градините Фицтрой е Албърт парк. Намира се южно от центъра на 
града, край красиво езеро, и носи славата си като арена на автомобилните 
състезания за наградата Гран при от Формула 1. Пистата му е открита през 
1996 година и е сравнително по-лека от някои трасета в Европа, превърнали 
се в трудно изпитание за много от автомобилните състезатели. Ще напомня 
и за още две важни състезания от спортния календар на Мелбърн: 
Откритото първенство на Австралия по тенис и конните надбягвания за 
купата на града, които се превръщат в голямо събитие за региона. 

Постепенно навлизаме и в центъра на града с многобройните му 
небостъргачи. Най-високата сграда в Мелбърн е кулата Eureka Tower, 290 
метра, на 88 етажа, която на върха си има наблюдателна платформа, от нея 
се открива великолепна панорамна гледка към града. Тази платформа се 
изнася на около 6 метра от основния фундамент на сградата, подът й е 
стъклен и пространството надолу изглежда твърде стряскащо за хора с 
клаустрофобия. 

Следващата спирка от обиколката на Мелбърн се оказа един от най-
популярните музеи в страната, наречен Храмът на възпоменанието. Това е 
своеобразен пантеон на загиналите австралийски бойци през двете 
световни войни. Само през Първата световна война на страната на 
Антантата са се сражавали 140 000 австралийци! Вътре, в този мемориален 
храм-паметник са изложени 45 000 военни ордена. Има и зала с експозиция 
на бойните австралийски знамена и крипта, а на 11 ноември всяка година 
австралийците честват Деня на паметта. 

Храмът на възпоменанието, от площадката пред който се открива 
чудесна панорама към града, се намира в непосредствена близост до 
Кралската ботаническа градина. Тя представлява истинско райско кътче за 
отмора сред невероятно красива природа, чиято основа е поставена още в 
далечната 1846 година от губернатора на Виктория Чарлз Ла Туб. 

След панорамния тур на Мелбърн се насочваме към остров Филип, 
където ни очаква любопитна атракция – парадът на пингвините. До острова 
се стига с автобус за около 2 часа, толкова са и по обратния път. Имахме 
вечеря с морски дарове: скариди, лобстер и други лакомства. Но за 
съжаление спектакълът, който очаквахме, определено ни разочарова. По 
принцип започва всяка вечер в 20:00. Провежда се на плажа на острова, има 
изградени и трибуни за туристите. На влизане раздадоха на хората от 
нашата група билети, а на мен и Мария, вероятно като водачи, ни лепнаха 
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на дланите печат с надпис PINP GUIDE. Не дават обаче да се снима, за да не 
се стресират животните, препоръчва се и да се пази тишина. Това добре, но 
героите на вечерта така и не се появиха на плажа. Шмугнаха се някъде в 
полумрака и от трибуните беше абсолютно невъзможно да се видят. Едва 
когато си тръгнахме, попаднахме до пътеката, по която пингвинчетата се 
прибират по дупките си и можахме да ги зърнем отблизо. 

 
Мемориалът „Храмът на възпоменанието” 

 
Мемориалът съхранява 45 000 ордена на автралийски бойци 
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Тези малки животинки с походка на „алкохолици” растат максимум до 
33 сантиметра. Всяка сутрин, след като излязат от дупките, изминават около 
километър и половина до морето, плават почти 100 км през деня, вечерта 
пак излизат на сушата и се прибират. Може да е тъмно като в рог, но си 
намират леговището безпогрешно. 

Иначе о-в Филип е доста приятно място за почивка. Тук разбрахме, че 
идват много сърфисти. Мощен генератор осигурява ток за острова, където 
има и доста хотели, дори шоколадова фабрика и музей за участието на 
австралийците във. . виетнамската война като съюзник на САЩ. Островът 
разполага и със собствено, но сравнително малко летище. 

Тази нощ почти не ни се отвори парашута за нормален сън. В 03:00 
местно време беше насрочен трансфера ни до летището за полета на 
групата ни до Нова Зеландия. Това беше и последният ни ден на 
австралийска земя. 

 

 
Парадът на пингвините на остров Филип така и не се състоя 
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НОВА ЗЕЛАНДИЯ – РОДИЛНИЯТ ДОМ  
НА КИВИТАТА 

(Октомври 2010 година) 

Обикаляйки по света, забелязвам една отчетливо повтаряща се 
тенденция при възникването и развитието на повечето бивши 
колониални страни. Някъде в средата на второто хилядолетие на 
тяхната сегашна територия пристигат португалци или холандци, но не 
се задържат дълго. След тях идват французите, стоят повече, докато 
дойдат англичаните и ги изгонят, пришивайки новите земи към дела на 
британската корона. Това се случва и в Африка, и в Азия, и в Австралия, и 
в Америка, и естествено в Нова Зеландия, за което ще разкажа сега. 
Съдете сами: първият европейски изследовател, достигнал Нова 
Зеландия през далечната 1642 година, е холандецът Абел Тасман. 100 
години по-късно тук акостира и британският мореплавател капитан 
Джеймс Кук. Само че докато на Тасман дори и не му е идвало на ум да 
забие байряка на страната си и така да разшири територията на 
Холандия и с тези земи в Южното полукълбо, капитан Кук сторил тъкмо 
обратното: провъзгласил Нова Зеландия за собственост на 
Великобритания. Оттогава до днес държавен глава на островната 
държава си остава Нейно Величество британската кралица. 
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ПОД БРИТАНСКА „ЗАКРИЛА” 
Нова Зеландия е разделена на два острова – Северен и Южен, като 

ние ще гостуваме само в северните територии. 23 км по море в рамките на 
пролива Кук делят Нова Зеландия от континенталната Австралия. Още през 
люка на самолета прави впечатление ширналата се зеленина на северния 
остров. В основата на тази черта в ландшафта на острова е влажният 
океански климат. Вали много, има даже места, където падат дъждове в 
порядъка на 4000 мм на кв. метър! Наричат страната истински природен рай 
и доказателства за това се срещат почти на всяка крачка: езера, вулкани, 
тучни пасища, глетчери, гейзери, пясъчни ивици, пещери и какво ли още не. 
Най-интересното е, че има много растения и животни, които не могат да се 
видят никъде другаде по света. Причина за това е, че страната е откъсната 
от големия континент преди около 80 милиона години, вследствие на което 
природната среда се е развила в изолация. Затова почти 70% от всички 
растителни видове се причисляват към категорията ендемити. Само в Нова 
Зеландия са разпространени дървета като южния бук, кипарисът риму, 
боровете каури, които достигат 60 метра височина. 

 
Почти 76% от растителните видове в Нова Зеландия са ендемични 
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Може би звучи странно за нашите географски ширини, но дърветата в 
тази страна не загубват листата си през зимата, а остават зелени през цялата 
година. Поради голямата сеч на гори през последните 200 години в Нова 
Зеландия са внесени и нови, бързорастящи дървесни видове, главно от 
Северна Америка. 

 

 
Кивитата – символи на Нова Зеландия.  

Едното е за зоопарка, другото – за закуска 
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Фауната не прави изключение откъм редки и типично новозеландски 
видове. Поради липсата на естествени хищници много от птиците са 
загубили способността си да летят. Такава е например емблематичната за 
страната птица киви, която новозеландците са сложили и в националния си 
герб. Това обяснява и прозвището им, с което са известни по света – 
кивитата. В Нова Зеландия няма змии и други отровни животни, прилепът 
пък е единственият местен сухоземен бозайник. Водите на морската 
акватория около Нова Зеландия са дом не само на много риби, но и на 
китове, делфини и тюлени. 

Когато капитан Кук стъпва на островите, заварва местното население – 
маорите. Пристигналите по-късно от Европа заселници бързо елиминират 
маорите от обществения живот, дори след многобройните войни с тях и 
внесените от континента болести това коренно население било заплашено 
от изчезване. Днес ¾ от новозеландците са наследници на британските 
заселници от ХІХ век. Паралелно с тях страната продължават да населяват и 
маорите, като с течение на времето двете основни етнически групи все пак 
успяват да постигнат мирно съжителство. 

 
Нова Зеландия е типична аграрна страна 

 
За маорите ще пиша по-нататък. Преди това още малко исторически 

факти. На практика Нова Зеландия в сегашния й вид е създадена през 1840 
година, когато на 06 февруари е подписан т. нар. договор Уаитанги, според 
който маорите официално предоставят управлението на страната в ръцете 
на британската корона. В този договор има колкото комична, толкова и 
драматична клауза, която гласи, че Великобритания „ще закриля” имотите 
на маорите, което впоследствие се оказва чиста проба шменти капели. Като 
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погледнем съдбата на другите британски колонии, тая „закрила” е повече от 
ясно каква е била. Но да продължим. От 1841 година Нова Зеландия е със 
статут на колония. През 1852 година се ражда първата новозеландска 
конституция. Откриването на златните залежи през 1861 година бележи 
навлизането на нова голяма вълна имигранти. През 1865 година столицата 
се премества от Окланд в Уелингтън, където е и до днес. В 1907 година Нова 
Зеландия извоюва своя суверенитет. 

  
Стригането на овце е традиционно състезание в страната.  

Но като няма овца, стрижбата става и със заек 
 
В наши дни наред с Австралия тя е сред най-развитите държави в 

света. Отличава се като типична аграрна страна с интензивно селско 
стопанство, в което водещо място заема овцевъдството. Изчислено е, че на 
1 новозеландец се падат 20 овце! Страната няма равна в света по 
консумацията на агнешко месо. След Австралия е втора на планетата по 
добив на мериносова вълна. Едни от най-хубавите покупки, които 
направихме по време на това запомнящо се пътуване, бяха изделията от 
чиста мериносова вълна: пуловери, жилетки, елечета, шапки, ръкавици. В 
Нова Зеландия са обичайни състезанията по стригане на овце. На такава 
стрижба станахме свидетели и в магазина, където правихме въпросните 
покупки, само че под ножицата се оказа... бял пухкав заек! Между другото 
по време на обиколката ни из страната на твърде малко места срещнахме 
стада овце. Виж – крави, колкото щеш! В хълмистата част на северния 
остров от години е тенденцията за увеличаване на едрия рогат добитък. 
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Нова Зеландия е и един от най-големите производители и износители на 
плодове в света. В земеделието доминират култури като кивито, гроздето, 
зелената ябълка, крушите и кайсиите. Новозеландските вина се превърнаха 
в сериозен конкурент на международния винен пазар. 

 
В Нова Зеландия активно се използва геотермалната енергия 

 
В Нова Зеландия основно значение за икономиката и бита има и 

използването на геотермалната енергия при наличието на многобройните 
гейзери и горещи извори. В световен мащаб Нова Зеландия заема второ 
място след Исландия по използването на естествената топлина от Земята. 

Нова Зеландия обаче е и силно изявена земетръсна територия. Още 
при първите изминати километри от летището прави впечатление ниското 
строителство, а там където световната мода да се издигат небостъргачи не е 
отминала и тази страна, технологията за строителството им по разбираеми 
причини е изцяло японска. Впрочем, когато пристигнахме в Нова Зеландия, 
същия ден на Южния остров и по-специално в град Крайсчърч 
продължаваше да друса, като две седмици преди да тръгнем насам именно 
тук бе регистрирано тежко земетресение от 6-та степен по Рихтер, с много 
разрушения, но слава Богу без нито една човешка жертва! 

Нова Зеландия е сравнително слабо населена – пада се по... 1 човек 
на кв. километър! След бума на имигранти през 50-те и 60-те години на 
миналия век, сега ситото е много голямо за желаещите да живеят и работят 
в тази страна. Особено голям е напливът от Китай и Южна Корея – всеки 4-
ти жител на Нова Зеландия е от жълтата раса. Децата ни отново, както и в 
Австралия, трябваше да преминат на летището тежка имиграционна 
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проверка. Иначе жителите на тази безкрайно красива страна се радват на 
висок стандарт. Пенсионерите получават по 200 новозеландски долара на 
седмица, работниците – по 15 новозеландски долара на час. Най-добре 
били платени лекарите и мениджърите в частния бизнес. Нова Зеландия е 
на едно от първите места в света по липсата на корупция. И това особено 
важи за полицаите на пътя, които е немислимо да подкупиш – държавата 
им отпуска достатъчно големи заплати, за да не изглеждат като нашенските 
униформени хайдути, които се крият в храстите с влажен поглед и стоп 
палка в ръка. Неслучайно доклад на Географското дружество на САЩ 
посочва Нова Зеландия като едно от най-привлекателните места за живеене 
в света. 

За да приключа с краткото общо представяне на страната ще 
отбележа, че и тук, както в Австралия, държавният глава – британската 
кралица, е представена от генерал-губернатор. Депутатите от 
новозеландския еднопалатен парламент се избират на три години. Общо 16 
са провинциите в страната, а под новозеландски суверенитет се намират и 
още две асоциирани държави: Нице и островите Кук, както и една 
територия със самоуправление – Токелау. 

 

 
Нова Зеландия е на едно от първите места в света по липса на корупция, 

особено в полицейските структури 
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ОКЛАНД – ПРИСТАНЪТ НА ПЛАТНОХОДКИТЕ 
От Мелбърн до новозеландския град Окланд са около 3, 5 часа път със 

самолет. Там местим часовниците си с още два часа напред в сравнение с 
австралийското време. 

На летището ни посрещна поредната рускоговоряща екскурзоводка – 
Наталия. Екскурзоводка е силно казано, защото въпросната госпожа по 
вероятно някакви семейни причини заместваше мъжа си (титулярния гид), 
по занаят била преподавателка в един от местните университети и си 
личеше още на пръв поглед, че няма професионална подготовка да води 
туристически групи. Бяхме принудени да поискаме смяната й от нашия 
новозеландски партньор. Колегите приеха веднага рекламацията ни и на 
следващия ден ни изпратиха друга екскурзоводка – Елена, която пък се 
оказа и най-добрата през това ни пътуване. 

 

 
Изглед към Окланд от вулканичния кратер,  

превърнат в наблюдателна площадка 
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Окланд е най-големият град в Нова Зеландия. Наброява около 1,1 
милиона жители при общо 4 милиона за цялата страна. Бил е столица на 
Нова Зеландия само четвърт столетие – между 1840 и 1865 година. 
Независимо от пренасочването на столичния център в Уелингтън, Окланд и 
днес продължава да бъде космополитната метрополия на страната. От тези 
над милион жители на града доста голям процент са маори и представители 
на други тихоокеански народи. Така че Окланд е нещо като огледало на 
държавата по отношение на етническото съжителство. 

Когато тръгнахме от летището към града, поехме по магистрала, 
около която се простират едноетажни къщички, строени преди около 40-50 
години, когато е била една от най-силните имигрантски вълни. Стари 
жилища, но добре поддържани. В по-голямата си част Окланд е съставен 
именно от такива едноетажни постройки, само в сърцето на града, в ситито, 
са разположени небостъргачите, които формират деловата част на 
метрополията. Там са банките, офисите на големите компании, висшите 
училища, луксозните хотели. 

Според туристическата ни програма най-напред спираме на една 
наблюдателна площадка, от която се открива панорамен изглед към целия 
град. Тя се намира на повърхността на отдавна угаснал вулкан, потънал в 
трева. От кратера гледката наистина е превъзходна и човек веднага добива 
представа за структурата на града. 

 
Auckland War Memorial Museum 
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Оттук се вижда и една от култовите му забележителности – почти 
километровия стоманен мост Окланд Харбър Бридж, който свързва 
пристанището Central Business District със северния бряг на града. Този мост, 
подобно на Аспаруховия във Варна, е любимо място за любителите на 
силни усещания, практикуващи адреналиновите бънджи скокове. Казват, че 
кратери като този, от който съзерцавахме града от разстояние, има много в 
района на Окланд, защото всъщност градът е разположен върху огромно 
вулканично поле. 

 

  
Из експозицията на музея: Находки от ранния полинезийски период 
 
Преди да направим традиционната панорамна обиколка на града, г-

жа Наталия ни отведе в най-популярния окландски музей – Auckland War 
Memorial Museum. Това не е военен музей, официалното му название 
заблуждава туриста, защото тук въобще темата за войната не е водеща. Той 
е открит през 1929 година, фасадата му е оформена в стила на гръцкия 
архитектурен неокласицизъм. Има три основни раздела: 1) Ранната история 
на страната – в тази експозиция изпъкват лодките на първите местни 
жители – полинезийците, тяхното оръжие и оръдията им на труда, 
предметите на местното изкуство. Може да се види например 25-метрово 
бойно кану, както и къща, украсена с дърворезба, в която са се провеждали 
племенните съвети; 2) Живата природа на Нова Зеландия – флора и фауна. 
Показани са десетки видове препарирани местни животни и птици, 
обитаващи сушата и прилежащите морски води; 3) Новата история на 
страната, като особен акцент е поставен върху участието на новозеландците 
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в двете световни войни. Жалко, че екскурзоводката ни остави много малко 
време за разглеждане на музея, което е крайно недостатъчно и трябваше да 
го обходим едва ли не на бегом. 

 
Заливът Мишън бей, от който идва прозвището на Окланд  

„Градът на платноходките” 
 
Добре, че ни отпусна повече време за другата забележителност на 

града – музеят Kelly Tarltons. Намира се в района на залива Мишън бей, 
където живеят по-богатите хора в Окланд. В този залив, чието крайбрежие е 
много красиво, е истинско стълпотворение от яхти и по-малки ветроходни 
лодки. Затова наричат Окланд „Градът на платноходките”. Самото 
пристанище е много голямо. Тук често акостират огромни като жилищни 
блокове круизни лайнери. Наоколо пък е пълно с красиви паркове, игрища 
за крикет. И новозеландците, като комшиите им от Австралия, обичат 
природата и спорта. Най-популярно в страната е ръгбито, после идват 
гребането, голфа, скуоша, конния спорт, ветроходството. Един от най-
известните празници в страната е шоуто на лодките. Футболът е по-малко 
интересен. 

Музеят носи името на своя създател, който искал да покаже на света 
подводното богатство на Нова Зеландия. Това е уникално съоръжение, 
което мигновено те хваща още след първите стъпки в него. Може би 
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главната причина е непосредственото общуване с представителите на 
морския свят, което за нас изглеждаше необичайно. Малко след входа 
попадаш на голям басейн, в който момче и момиче в неопренови костюми 
си играят във водата с... огромни скатове. Това са едни от най-страшните 
морски убийци! Сега тези опасни морски създания плуваха кротко край 
двамата младежи, оставяйки се в ръцете им да ги галят и хранят! За да се 
случи тази идилична картина, скатовете са били специално обработени, за 
да бъдат достатъчно безопасни. 

 
Скатовете – тези страшни морски убийци,  
тук са кротки и послушни, готови за игра 

 
Друга атракция – макет на гигантска акула, декор за снимки 
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В друг басейн пък плуваха редом скат и т. нар. бамбукова акула, като 
всеки посетител може сам да си поиграе с тях. Има и други атракции: 
например макет на гигантска акула, разтворила страшните си челюсти, в 
чиято паст може да влезеш... за снимка. Интересно е, че водата за 
басейните и аквариумите с най-различни представители на морския свят се 
доставя директно от океана по тръби чрез специална помпа. 

 

 
Експонати от трагично завършилата експедиция на Робърт Скот  

до Южния полюс 
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Покрай морските обитатели музеят открехва и страници от историята 
на полярните експедиции до Южния полюс, една от които е била 
ръководена от британския изследовател капитан Робърт Скот. Представени 
са няколко експозиции с предмети от бита на експедицията, както и 
верижният й трактор, бродил из ледовете. 

 
Още кадри от музея Kelly Tarltons: рибата-„асматик”... 

 
... и кралските пингвини 
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За да се проследи историята на този голям научен и за съжаление 
трагично завършил експеримент, е избран много оригинален начин. 
Качихме се на платформа, която започна да се спуска на релси в дълъг 
тунел. По стените на тунела може да се види целия ход на експедицията, 
като в същото време получихме неочакван подарък. За компенсация на 
несъстоялия се на австралийския остров Филип парад на пингвините, тъкмо 
в този тунел успяхме да се насладим от близо на тези крайно симпатични 
животни. Е, не бяха 33-сантиметровите „джуджета”, а големите, т. нар. 
кралски пингвини, представени на живо в естествената им среда. Много са 
забавни и смешни, с бяло коремче и черен гръб, сякаш са облечени във 
фракове, а жълтото около вратлетата им наподобява неизменната за 
подобно облекло папийонка. 

След като слязохме от платформата, попаднахме в подводен тунел, 
подобен на аналозите му в океанариумите, които сме виждали в Сингапур и 
Барселона. Имаше много атрактивни морски екземпляри освен акулите: 50-
килограмов калмар, огромен лобстер, както и една голяма риба, която така 
бавно и мъчително си отваряше устата, че я оприличихме на... астматик. 

Робърт Скот е един от най-известните в света полярни изследователи. 
Той ръководи две експедиции до Южния полюс. Първата завършва 
неуспешно (1904 г.), защото не е подготвена както трябва. При втората на 18 
януари 1921 година Скот успява да постигне целта си, стигайки до полюса, 
но остава разочарован, когато вижда тук норвежкото знаме и една бележка, 
написана до него от колегата му Руал Амундсен: ”Много си ми симпатичен, 
приятелю, но аз пристигнах тук преди теб. ”Настина, месец по-рано 
Амундсен достига Южния полюс и се смята за негов откривател. На връщане 
експедицията на Робърт Скот закъсва в ледената пустиня и всички загиват от 
лютия студ. 

Само 100 дни след откриването на музея умира от сърдечен удар 
неговият създател Кели Тарлтънс. Семейството му го продава на холдинг, 
който се грижи за него и до днес. 

След двата музея дойде време да се насочим към Ситито и да се 
настаним в хотела. Главната улица на Окланд е Куин стрийт и цялата е 
осеяна с магазини, ресторанти, театри, кина – все пак Окланд е и важен 
културен център на страната. Ситито силно контрастира с небостъргачите си 
на околностите на града. Тук се намира и най-високата сграда в Окланд – 
телевизионната кула Скай Тауър (325 метра), която се издига недалеч от 
нашия хотел Hyatt Regency, разположен на хълм над главната улица сред 
много зеленина и цял шпалир от палми. Както във всички големи градове, 
движението по Куин стрийт е много интензивно. Повечето коли са японски, 
както и в Австралия. 
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Центърът на Окланд – главната улица Куин Стрийт 

 
Ситито на Окланд 
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УАЙТОМО – ПЕЩЕРАТА С „НОЩНОТО НЕБЕ” 
Днес ни предстои пътуване до Роторуа. Наричат този град „Сярната 

земя” заради многобройните топли извори и гейзери. Натоварихме багажа 
в автобуса и начело с новата ни екскурзоводка Елена поехме на юг. 

Пътят се вие край животновъдни ферми, където се отглеждат овце, 
крави, коне... Най-много пред погледа ни са кравефермите. Млечното 
животновъдство е един от водещите отрасли в селското стопанство на Нова 
Зеландия. Фермите са съоръжени с най-модерна техника, компютризирани 
са, имат достъп до Интернет и мобилна връзка. Самите животни носят 
специални чипове, които дават на стопаните им необходимата информация. 
Елена казва, че кравите са станали много... интелигентни: като усетят, че 
вимето им натежава, сами се насочват към доилните апарати. Само остава 
и... да ги включват! 

В Нова Зеландия се отглеждат и... елени. Еленското месо е популярно 
в страната, а от рогата на тези животни се приготвя медицинския препарат 
velvet. Новозеландските фермери изнасят на пазара и расови коне. Това са 
отлични по качествата си жребци, които се купуват главно от арабски 
шейхове. 

Разбира се, че новозеландците не разчитат само на селското 
стопанство. Правителството стимулира малкия семеен бизнес, има редица 
поощрения за чуждите фирми, които желаят да правят бизнес с местни 
компании. Данъците обаче са много високи – стигат и до 45% от месечния 
доход. Пенсионната възраст и за мъже, и за жени е 65 години. 

По пътя научихме още интересни неща. Например в Нова Зеландия 
проституцията е официално регламентирана, жриците на любовта 
добросъвестно си плащат данъците на държавата и никой не ги притеснява. 
Имат и свой синдикат. Разрешени са и еднополовите бракове. Оказа се, че 
първият депутат хомосексуалист в света е новозеландец. 

Първият покорител на хималайския осемхилядник Еверест, наричан 
„Покрива на света”, е новозеландец – Едмънд Хилари. Той покорява не 
само хималайския първенец, но прави същото и с Южния полюс. Това, което 
едва ли се знае за него, е, че е бил запален... пчелар. Мановият мед, 
добиван от растението манука, е много разпространен в страната и Елена 
настоятелно ни препоръчваше да си купим от него. Имал невероятни 
лечебни свойства. За Хилари научихме още, че неговият лик от младите му 
години краси купюрите от 5 новозеландски долара. В столицата на Непал, 
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Катманду, Хилари е основал училище за планински водачи, известните у нас 
шерпи. 

 

 
 

 
Едмънд Хилари – покорителят на Еверест 
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Времето беше прекрасно – очите ни се къпеха в светлината на 
слънцето и безкрайната зеленина. Елена ни предупреди обаче да 
внимаваме със слънчевите лъчи, които тук съвсем не са безобидни. Както в 
Австралия, така и в Нова Зеландия слънчевите бани не са препоръчителни – 
и тук, както на континента има голяма заболеваемост от рак на кожата. 
Впрочем, климатичните условия са такива, че за 1 ден може да попаднеш 
на... 4 сезона. По времето, когато бяхме в Нова Зеландия, октомври, 
температурата на морската вода е около 11 градуса. Но има достатъчно 
хора, които я приемат нормална да къпане. Едно от най-ветровитите места 
пък е крайбрежието на пролива Кук. Елена казва, че вълнението е голямо и 
това го знае всеки, който преминава пролива с ферибота. За сметка на това 
силният вятър и големите вълни са добре дошли за сърфистите. Тук 
постоянно се организират състезания по уиндсърфинг, както и преплувания 
на пролива. Едно време плувците са се мазали с китова мас заради 
студената вода, сега се обличат в неопренови костюми. 

 

 
Посетителският център на пешерата Уайтомо 

 
Първият туристически обект за деня е пещерата Уайтомо. Тя има 

дълга история. Преди 30 милиона години този район, част от който е 
днешният пещерен комплекс, е бил под море. Останките от безброй 



 

 1488

различни морски същества постепенно с течение на времето са формирали 
варовика, от който се е образувала и пещерата. Изследванията показват, че 
съставът на този варовик е изцяло от фосили и минерала калциев карбонат. 

 

 

 
С лодка сред „пещерата с нощното небе” 
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През последните 24 милиона години земетресения и изригвания на 
вулкани са оформили днешната пещера. Между варовиковите пластове се е 
промъквала вода, под чието влияние са се оформили и причудливите и 
невероятно красиви пещерни образувания: сталактити, сталакмити и 
сталактони. Учените са доказали, че 1 куб. см от сталактитите, например, се 
образува за около 100 години. 

 

 
Езерото Таупо 

 
Пещерата е открита от маорите. Дълго време те са пазели това в 

тайна, докато през 1887 година вождът на едно от местните племена 
съобщава за пещерата. Английски учени достигат до повече подробности, 
като влизат в нея със сал и свещи в ръка. Останали обаче поразени, когато 
видели в тъмнината блещукането на хиляди малки светлинки, подобно на 
звездите из нощното небе. Това са личинки, които фосфорецират в 
тъмнината. Имат дълги „хоботчета” с които ловят мушички и други ситни 
насекоми, с тях се хранят. Всъщност цикълът е следният: яйце – ларва (тя 
свети) – пупа – муха. Същата тази мушичка става жертва на ларвите. Виж, по 
дяволите, какъв кръговрат, какво самоизяждане! 
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Пещерата е отворена за посещение още през 1889 година. За нея се 
грижи семейство маори, а голяма част от персонала са наследници на 
техните предци, работили тук през изминалите години. 

След влизането в пещерата най-интересната част е плаването с лодка 
из подземната река. Това става при абсолютна тишина и пълен мрак, 
забранено е фотографирането. Лодкарят стои прав и придвижва лодката с 
ръце по тънко въже, опънато над водата. Наближавайки изхода на 
пещерата, вече местен фотограф заснема туристите в лодките. Така все пак 
се сдобихме и със снимки от това наистина фантастично място. От което 
разбира се сме видели твърде малка част, тъй като в действителност този 
подземен дворец е далеч по-голям. Температурата в пещерата е около 5-7 
градуса. Има изумителна акустика! Тук е записан албумът на една от най-
известните маорски певици Киритикано. Дори имаше дискове с нейни 
песни, които се продаваха в магазина за сувенири. Концерти в тази пещера 
са изнасяли световни звезди в поп музиката като Стинг и Род Стюарт, чиято 
първа съпруга е новозеландска манекенка. 

Докато пътувахме към пещерата, Елена ни показа маорско гробище. 
Коренните жители на Нова Зеландия не познават кремирането като белите 
хора. Когато умира Едмънд Хилари, съгласно неговото съвещание прахът му 
бил разпръснат на две места – в един от морските заливи и в Катманду, 
откъдето започва и експедицията му за покоряването на Еверест. 

Тази вечер ще отседнем в Роторуа. Това е сравнително малко градче – 
около 56 000 жители, където нон стоп се разнася миризмата на сяра от 
близките геотермални извори. Разположено е край езерото Таупо. Сградите 
са ниски, едноетажни, но има и изключения като нашия хотел (на 5 етажа). 
Една широка главна улица „разсича” града, заобиколена от жилищни и 
обществени сгради. СПА услугите естествено са на първо място, но езерото 
предлага и много други забавления: риболов, джетове, парашут, разходки с 
яхта, каякинг, както и т. нар. вулканично въздушно сафари. Хеликоптер лети 
до един от вулканите, открит от самия капитан Кук. Казват, че покрай него 
често могат да се видят делфини и китове. От Роторуа до острова, на който 
се намира този вулкан, по въздушна линия разстоянието се взима за 45 
минути. В езерото се срещат и рядко красиви черни лебеди, които всеки ден 
навестяват пристана за радост и на многобройните гости на града. Има и 
няколко атракционни селища на маорите, които представят тяхния бит и 
изкуство. В едно от тях – Митай Маори вилидж, ще гостуваме вечерта. 



 

 1491

 
От пристана край езерото Таупо излитат хеликоптери  

на т.нар. вулканично сафари 

 
В езерото се срещат рядко красиви черни лебеди 
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МАОРИТЕ – ДА ТИ СЕ ИЗПЛЕЗИ... КАНИБАЛ 
Маорите пристигат по тези земи с големи лодки преди повече от 1000 

години. Елена казва, че вероятно са дошли от... Хаваите, нямали са платна 
на лодките и затова са се придвижвали с весла. Музеят в Окланд, който 
представих, е най-богатият на такива плавателни съдове в света. 

Беше голяма изненадата ни, когато научихме, че доскоро маорите са 
били... канибали! Последният човекоядец – жена, е починала през 1993 
година! Когато племената воювали помежду си, вождът на победителите 
бил длъжен да изтръгне сърцето и очите на загубилия битката вражески 
водач и да ги изяде! 

Днес повечето от маорите са с нисък социален статус в обществото, 
необразовани, най-често безработни. Някои от тях са на нивото на ХVІ век – 
времето на първите европейски колонизатори. Това се отнася за всички 
полинезийски племена. Въпреки това езикът на маорите е втори държавен 
език в Нова Зеландия след английския. Имат ТV канал, поощряват се 
всякакви художествени изяви на това население. Тяхното изкуство и обичаи 
са едни от най-интересните за туристите атракции. 

  
В Нова Зеландия са запазени свидетелства за високоразвита цивилизация. 

Характерен мотив е акцентът върху човешката глава, изобразена в едър план 
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Нямат обаче писменост, езикът им е само устен и текстовете се пишат 
с английски букви. Ухажват ги най-вече когато наближават избори, за да им 
вземат гласовете. Същата история като с нашите роми... 

Маорите живеят предимно на Северния остров, в Окланд и 
околностите му. През последните години културата им се възражда, 
откриват се училища и местните власти съзнателно полагат усилия както за 
приобщаването им към обществото, така и за съхраняване и развитие на 
изкуството им – главно дърворезбата и тъкачеството. 

В Нова Зеландия са запазени много свидетелства за цивилизацията на 
маорите, която е била най-високоразвитата в Полинезия. Подобно на 
аборигените в Австралия, и тяхната философия е свързана с култа към 
предците. Затова един от основните мотиви в творбите им е представянето 
на човешки фигури. Характерно за тях е промяната в пропорциите на 
тялото – акцентът е върху главата, изобразена в едър план. А тялото често е 
във войнствената стойка. Когато посетихме един от центровете за 
художествени занаяти на маорите в Роторуа, попаднахме точно на подобни 
интерпретации в произведенията от дърворезба. Характерна особеност на 
това изкуство освен персонифицирането на предците е доминиращото 
използване на червения цвят. В този център има неголям молитвен храм, 
който не само че е релефно изпъстрен с различни дърворезбовани фигури, 
но и целият е боядисан в червено. А този цвят се смята от маорите за 
божествен, на него се отдава голямо символно значение. 

 
Молитвен дом в традиционния червен цвят, смятан за божествен от 

маорите 
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Освен дърворезбата, домакините ни показаха и какви текстилни 
изделия се изработват от растението флекс. То наподобява палмовите 
листа, използват се само 4 от съществуващите 50 вида. От него например се 
изработват къси... дамски полички, които събуждат силен мъжки апетит, 
когато са на обичайното им място – на женското тяло. Такива полички 
имаше в шопинг рума, където се предлагат и бижута от нефрит и седеф, 
много разпространени в Нова Зеландия. 

 

  
Входът за селището Митай Маори. Вдясно – момичето с нашарена брадичка, 

което ни посрещна 
 
Когато вечерта пристигнахме в Митай Маори вилидж, ни посещна 

усмихнато девойче със странна татуировка на... устата и брадичката. Така се 
бяха изрисували и всички останали маори, които участваха в атракционната 
програма. 

Най-напред влязохме в голям покрит салон с много маси за хранене, 
където очевидно първо трябваше да хапнем. Храната основно представлява 
печива – месо и зеленчуци, които се пекат на огън в изкопана в земята 
дупка. Нещо подобно на приготвянето на агне по хайдушки у нас. Вече 
готова, храната се покрива, вероятно да се задуши, с... черга, върху която 
стъпваше безгрижно и местният аниматор на вечерта. Беше малко 
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притеснително от хигиенна гледна точка, но иначе храната се оказа много 
вкусна. Най-много ми харесаха сладките картофи кумари, каквито опитвах 
за първи път. 

 
Храната, приготвена като нашенското агне по хайдушки 

 
Участниците във фолклорната програма пристигат с лодки и запалени 

огньове, надавайки свирепи бойни викове 
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Както пещерата Уайтомо, така и Митай Маори вилидж се управлява от 
семейство маори. Сценарият на културната програма се опира на местни 
танци и песни, които започват след предизвикателното пристигане на 
участниците в нея с лодки и запалени факли. Тези полуголи туземци надават 
такива войнствени викове, от които направо те побиват тръпки. Нали са 
били людоеди! Когато се появиха на сцената сред запалените огньове, 
изглеждаха още по-свирепи! Елена ни предупреди, че имат обичая да си 
пулят очите (не боледували от очни болести заради тази своеобразна очна 
„гимнастика”) и да се плезят с език, стресирайки стоящия срещу тях човек. 
По този начин му внушават чувството на обречен. Затова когато се блещят 
така, е добре да ги гледаш в очите. Кривнеш ли с поглед те приемат за враг. 

Разбира се, всичко това вече е минало и съвсем не е заплаха за 
чуждоземеца, а е част от фолклора на маорите. Докато вождът им се 
плезеше страховито, дъщеря ми Гергана се снима с него широко усмихната, 
приемайки това за майтап. 

Маорите – мъже и жени, пяха, танцуваха, най-старият дори посвири 
на... саксофон. После направихме една нощна разходка из гората, сред 
която се намира селището. Беше доста захладняло и домакините осигуриха 
одеала да се наметнат по-кекавите туристи. Накрая се качихме на автобуса и 
беж към хотела. 

 
„Вождът”, който демонстрира как се плези... канибал 
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РОТОРУА – „СЯРНАТА ЗЕМЯ” 
Днес е последният ни ден в Нова Зеландия. Остана да видим на живо 

огнедишащата „сярна земя”. Качихме багажа на автобуса и поехме към 
резервата Те Пуя, където е „епицентърът” на геотермалната активност в 
района на Роторуа. Резерватът се намира недалеч от хотела ни и след около 
20 минути вече бяхме там. За гид имахме жена от маорите, която работи в 
посетителския център на резервата. Тя ни поведе по специално оформена 
пътека към мястото на гейзерите, където според нея ще се заредим и с 
позитивна енергия. 

 

 
В Те Пуя – „Сярната земя” 

 
Когато попаднахме на „сярната земя”, сякаш се намирахме на бойно 

поле, където доскоро са падали снаряди. Отвсякъде покрай миризмата на 
сяра се разнасят пушеците от изригващата земна топлина. Дотогава бях 
виждал истински гейзер само в... Сапарева баня. Тукашният не изригва 
непрекъснато, по-малък на височина е от българския. Има няколко 
наблюдателни площадки, откъдето стават чудесни снимки. Много ефектен е 
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пейзажът, когато се съчетае димящият гейзер с едно малко езеро около 
него, наречено Синята лагуна. Скалите наоколо са топли и почти всички се 
излегнахме на тях, за да поемем от благодатната земна топлина. Накрая ни 
заведоха и при лечебната кал. Тя се е оформила на конуси, от земята 
непрекъснато бълбукат мехури, подскачайки като жабчета. Тази кал се 
използва много активно за лечебни цели в местните СПА центрове. Както и 
впрочем цялата земна топлинна енергия, която е вкарана за консумация в 
бита. 

 
Димящият гейзер край Синята лагуна 

 
Лежешком да поемем от благодатната земна топлина 
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След Те Пуя се насочихме към друга забележителност на Роторуа – 
Изворите на дъгата (Raynbow Springs). 

 
Изворите на дъгата – езерото с рибите 

 
Гигантската секвоя 
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Това е парк с малко езеро, пълно с едри пъстърви. Има голямо 
разнообразие на птици, като тук може да се види например новозеландския 
гълъб, чиято перушина създава илюзията, че е... облякъл потник. Расте и 
секвоя, която е известна с гигантските си размери. Но без съмнение най-
интересна в парка е Къщата на кивито. Тук при пълна тишина и забрана за 
снимане може да се проследи процеса на раждане и развитие на тази 
необикновена птица, символ на Нова Зеландия. Описват я като плаха и 
тромава, а името й идва от кресливия вик на мъжкаря (киви-и-и, киви-и-и). 
Не лети, търси храна предимно нощем по земята, има дълга човка, но няма 
опашка. Новозеландците са я поставили под защитата на закона. 

Преди да посетя Нова Зеландия, въобще нямах представа за 
съществуването на подобна птица. Името киви свързвах единствено с 
едноименния вкусен плод, познат и у нас. Всъщност кивито е внесено от 
Китай, а сегашният му вариант е резултат от специална селекция в Нова 
Зеландия и тя е патентована, така че днес се приема именно тази страна за 
родина на сладкия плод. 

От Роторуа някъде към обяд поехме обратно към Окланд. 
Екскурзоводката ни Елена се оказа с първа професия крупие и през цялото 
време ни убеждаваше да си опитваме късмета в някое казино, дори ни даде 
ценни препоръки като на начинаещи комарджии как да играем на рулетка 
без излишен риск. 

Вечеряхме в един от ресторантите на Скай Тауър в Окланд, на 190-тия 
метър на тази кула-небостъргач. Ресторантът е един от трите на тази 
територия, но не се върти както например кафе-сладкарницата на 
Александерплац в Берлин. Казва се Скай Обсерватори, като цена в 
сравнение с останалите два ресторанта е по средата – нито евтин, нито скъп. 
Но храната е много вкусна, предимно китайска кухня. Освен панорамния 
изглед към целия Окланд в периферията си този ресторант предлага и 
малко адреналин със стъкления си под, под който зее истинска бездна. 
Стъпването по него обаче е напълно безопасно. 

След вечеря трябваше да се приберем в хотела, защото на следващия 
ден ни чакаше ранен полет до Сидни и оттам за Хонг Конг. Трябва да 
призная, че останах очарован от страната на кивито. Така си обяснявам и 
защо толкова много хора от различни краища на света жадуват да се заселят 
в нея. 
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Изворите на дъгата – в Къщата на кивито 

 
Окланд – изглед от Скай Тауър 
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