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Такъв празник почувствах 
по време на посещението 
си в страната на фараони-
те – Египет / Екскурзията 
е наречена „Перлите на 
Египет“. 
Кацнах със самолет в гр. 
Хургада на Червено море, 
което става червено при 
цъфтеж на водораслите, а 
те са редки и доста нерав-
номерни, иначе морето е 
бистро и наситено синьо. 
Хургада е град също като 
Балчик - морски град, със-
тавен от три части, като 
нас, но на 11 метра над 
морското равнище, има и 
летище като при нас, но 
е международно, видях 
паметник- монумент на 
боен самолет МИГ- 21 П 
Ф М, както в нашия град, 
срещнах и много румън-
ци, подобно в балчишкия 
дворец, но Хургада има 
250 000 жители. Червено 
море е по - солено от на-
шето двадесет пъти пове-
че, като и тук морето не 
е до колене. Естествено 
и голяма джамия на Абдул 
Хасан Елшази. Минах край 
коптската църква на  египет-
ски християни. От Библията 
се знае, че нашият Иисус е 
прекарал част от детството 
си тук, за да се скрие от цар 
Ирод. Може би християн-
ството е нахлуло чрез Св. 
Марко през първи век, ко-
гато са превели Библията на 
коптски език, който произ-
лиза от древноегипетския. 
Най-известните египетски 
светци са Антоний, който 
бил преследван от демони 
и Атанасий- написал веру-
юто, което сега се използва 
в много черкви. Коптското 
изкуство е популярно с пре-
красните си изображения 
върху тъкани. Християнски 
Египет е бил част от Ви-
зантийската империя и като 
такъв бил управляван първо 
от Рим, после от Константи-
нопол, когато са построени 
много манастири. През сед-
ми век арабите превземат 
Египет и го ислямизират. 
Коптският език се чува още 
при църковни служби в мал-
кото останали религиозни 
храмове. 
Както в Израел срещнах ро-
дената в Русе екскурзоводка 
Катерина Михнев, която жи-
вее в Ейлат, и тук имах къс-
мет, след като се запознах с 
младите и много информи-
рани варналийчета Антония 
и Христо, които до края на 
екскурзията ми помагаха 

Празник за душата в Египет

да се ориентирам бързо в 
обстановката. Придружени 
от инструктор и оператор, 
те се потопиха с акваланги 
на близо 10 метра морска 
дълбочина и после ми пока-
заха филм с красотите, които 
крие Червено море, неговата 
флора и фауна. Щастието ми 
се усмихна още на два пъти, 
когато се запознах с моите 
екскурзоводи от туристиче-
ска фирма „АБАКС“ в Еги-
пет - натуралния бургазлия, 
пълен с подробни обяснения 
за всеки исторически факт 
- Стоянчо Мирчев/ с него 
пресякохме Източната пус-
тиня, река Нил, посетихме 
гр. Луксор/ и привидно спо-
койния Валери Иванов, кой-
то ни съпроводи и запозна 
с пирамидите в Гиза и Еги-
петския Исторически музей. 
Пресичайки Източната пус-
тиня, от обстоятелствения 
Стоян Мирчев запомних, че 
10-те най-важни фараони са: 
1.Клеопатра /седма- всички 
знаем нейната история, не 
само заради Елизабет Тей-
лър, но тя оглавява класа-
цията. 2.Камбис втори /бил 
персиец/. 3. Рамзес втори- 
най- плодотворният стро-
ител, който властвал 66 
години на престола, почи-
нал на 98 г., като имал над 
100 деца. Негови врагове 
са били нубийците, хана-
анците, либийците и най-
вече хетите, които победил 
при битката при Кадеш. 4. 
Тутанкамон- син на Ехна-
тон /или по- малък брат/- 
поел трона 9-годишен и 
починал на 18 г. Неговата 
слава е постигната 3300 г. 
по- късно, когато англича-
нинът Хауърд Картър през 
ноември 1922 г. в долината 
на царете открива първа-
та неограбена гробница. 
По- късно има съдружник- 
Карнарвън... Тук са изва-
дени над 5 000 предмета, 
сред които златната маска, 
непокътнат саркофаг и му-
мията му, кама, изработена 
от метеорит и др., които 
ни обърнаха мирогледа 
за фараоните. 5.Ехнатон. 
6.Хатшепсут- жена фара-
он, с най-продуктивно уп-
равление, в Египет имало 
мир, била е и строител, 
организирала търговски 
експедиции,изкуството по 
нейно време било най-из-
тънчено. Нейната смърт 
е обвита в тайнственост. 
Завареният ѝ син Тутмос 
Трети се опитал да заличи 
спомена за нейното цару-

ване. Много нейни неща 
били унищожени, но след 
като открили храма ѝ в 
Деир ел- Бахри, тя заела 
своето заслужено място. 7. 
Ментухотеп Втори. Египет 
не бил обединен, но той 
става известен с борбата 
си да го обедини. 8. Хуфу /
Хеопс/- неговата пирамида 
е едно от седемте чудеса 
на Света. В платото Гиза, 
извън Кайро, заедно с тази 
на Хефрен и Микерин се 
издигат в противоречие с 
евфимерната Природа на 
човечеството.Тук е и Го-
лемият сфинкс /затова- по- 
късно/.
9.Джосер-първата пирами-
да в Египет /най- оцеляла-
та каменна структура/. 
10.Нармер /Менес/- пър-
вият фараон, обединил 
земите на Горен и Долен 
Египет и основал първата 
династия, преди повече от 
5000 г.
В древния Египет има 31 
династии, плюс една нуле-
ва, но затова има египтоло-
зи, те да му мислят. Преди 
да влезем в Луксор, Стоят 
Мирчев ни каза и кои са 
били най-влиятелните еги-
петски фараони, а те са : 1- 
Менес. 2- Тутмос Трети. 3 

Хатшепсут. 4- Аменхотеп 
Трети. 5- Рамзес Втори. 
Когато стана въпрос за же-
ните- фараонки, лицето на 
нашия водач светна като 
ни съобщи за Нефертити 
/в превод „красотата е до-
шла“, главна съпруга на 
Ехнатон/, Клеопатра /била 
от гръцки произход, дори 
ни каза, че е македонско 

девойче и в превод означа-
ва „бащина слава”, умира 
на 12 август 30 г. пр. н. е 
край Александрия/, други 
фараонки са Творсет, Мер-
нейт, Филопатор...
Най-после в Луксор /гръц-
кото название е Тива, наз-
ванието Луксор идва от 
първите араби, които като 
видели останките на огро-
мните храмове, ги нарекли 
„ел- Уксур“- „замъците“, 
после дошъл и английски-
ят вариант „Луксор“, пре-
минахме река Нил с мотор-
ни лодки/ най-дългата река 
в света, където най- значи-
телни са нейните притоци 
- Бели Нил, който започва 
от езерото Виктория, прос-
тиращо се по границите на 
Уганда, Кения и Танзания. 
Другият приток-Синият 
Нил, е пълноводен само 
през пролетта, когато вода-
та се стича от Етиопските 
планини. И така в Карнак- 
големият храмов комплекс 
на Бог Амун, Мут и Хон-
су. Той е най- големият и 
най- почитаният. Първият 
храм бил построен от Не-
бхепетре Ментухотеп, а 
през следващите 2000 г. 
всеки владетел давал своя 
принос най- вече запомних 

имената на Рамзес Втори и 
Аменхотеп Трети. Внуши-
телният пилон, висок 24 
метра, издигнат от Рамзес 
Втори, е с изображения от 
неговия успех при Кадеш, 
както и  Голямата хипо-
стилна зала със 128 коло-
ни. 
През римско време Кар-
нак е пръснато място от 

светилища, зали, пилони, 
алеята на сфинксовете, 
статуи, обелиски, на площ 
повече от три квадратни 
километра, като се разде-
лял отначало на три части: 
тази на Амун, на съпругата 
му- Мут и Монту- местния 
Бог на войната. Главният 
подстъп към Карнак бил 
свързан към Нил с канал, 
по който се движели ла-
дии, /на входа при влизане 
в комплекса има два техни 
макета-модели.Тук множе-
ство туристи суеверно оби-
колиха три пъти най- раз-
пространения египетски 
амулет- тази на скарабея, 
който има формата на аф-
рикански торен бръмбар. 
Тук от нашия водач се 
спомена Бога Хепри, който 
бил Бог на изгрева и Бог на 
преображението. Скарабеят 

станал символ на вярата, че 
който премине през смър-
тта, ще се превърне  в дух...
След това преминахме през 
долината на царете, където 
имало 64 техни гробници /
естествено преди хиляди 
години ограбени/, но бяха 
отворени три, тези на : Рам-
зес Първи, Рамзес Девети /
аз влязох в нея/ и Мерноп-

тах Десети /Най- стръмна-
та/, в непосредствена бли-
зост тук е и гробницата на 
Тутанкамон, но беше затво-
рена. Рамзес Единадесети 
бил последният владетел, 
положен в скална гробница. 
Тези гробници се състоят 
от серия зали и наклонени 
коридори, завършващи с 
погребална камера нарече-
на „Дом на златото“. Тук се 
полагала мумията на фара-
она с различни скъпоцен-
ности. Стените и тавана са 
покрити с изображения на 
богове и богини,  с основ-
на цел да помогнат на царя 
в неговото пътуване към 
отвъдния свят. Към края на 
XII век пр. Хр.имало ико-
номически проблеми, до-
вели до срив в законността 
и реда. Царските гробници 
били ограбени, а храмовете 

опустошени от банди ли-
бийци.
Следващата ни изненада 
беше храмът на Хатшеп-
сут при Деир ел- Бахри- 
внушителен мемориален 
комплекс на три нива. Не-
обичайният разкошен ди-
зайн е хрумка на нейният 
архитект Сененмут, който 
бил настойник на дъще-

ря ѝ. Предпоследната ни 
спирка бе, когато спряхме 
да се възхитим на колоси-
те на Мемнон-две огромни 
статуи на Аменхотеп трети, 
които са на входа към Доли-
ната на царете и цариците, 
храма на Хатшепсут. При 
едно силно земетресение 
през 27 г. пр. Хр. статуите 
били повредени, тази вдя-
сно личеше,че после е ре-
монтирана. Именно едната 
започнала да издава стран-
ни звуци. Това привличало 
естествено тълпи от гръцки 
и римски  посетители, кои-
то нарекли статуята „Мем-
нон” по името на сина на 
Еос- гръцката Богиня на 
изгрева. Тези  колоси ста-
нали популярни и през III 
век след Христа римският 
император Септимий Се-
вер заповядва да се ремон-

тират. Оттогава  колосите 
замлъкнали  /имам снимка 
с тях/. Последната спирка 
беше една работилница за 
обработка на албастър, къ-
дето весела компания егип-
тяни ни приветства весело 
с радостни възгласи, щото 
някои от нас си купиха су-
венири от тези светли хора.
Трябва да отбележа, че ев-
ропейците са също сред  
„любителите“, като казват, 
че са приютили египет-
ските ценни неща и то в 
национален мащаб: част от 
египетските обелиски се 
намират в Италия, „иглите 
на Клеопатра“- единия  сега 
е в Лондон, другия- в Сент-
рал парк, Ню Йорк. Тези „ 
игли“ били издигнати от 
Тутмос Трети, през рим-
ския период са намерили 
място в Александрия, а 
сега са в Англия и Амери-
ка. Много от египетските 
арт факти се намират в 
Германия и Ермитажа...
Другия път ще продъл-
жа с преживяното в Гиза 
и Египетския историче-
ски музей, защото изне-
надите, предложени от 
„Абакс“бяха много.

Хаджи Георги ЙОВЧЕВ


