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До Хеопсовата пирамида и назад в България

И така, на 29 април от 
Хургада потеглих към 
Кайро /500 км/, за да 
видя едно от седемте 
чудеса на света - Хеоп-
совата пирамида. Спо-
ред световно известния 
историк Херодот, фара-
онът Хеопс е управля-
вал 23 години, от 2589-
2566 г. пр. н. е. При 
неговото управление 
е имало мощно строи-
телство. Доказателство 
за това е построената 
в Гиза пирамида, наре-
чена на неговото име – 
Хеопсова.
Основата на Хеопсова-
та пирамида има дъл-
жина 230,4 м., сега е 
висока 138,8 м. , като ѝ 
липсва върхът. В про-
дължение на 3 800 г. е 
била най-високата из-
куствена постройка. 
Била облицована, но 
облицовката отдавна 
я няма, защото е била 
използвана са строежи 
в Кайро. Сега в основа-
та ѝ има малко облицо-
въчни плочи.
Съседната пирамида е 
на Хефрен, който е уп-
равлявал 26 г.от 2532-
2558 г. пр.н.е. Неговата 
пирамида е с основа 
215,5 м и височина /
сега 136, 4/ Тук ори-
гиналната облицовка е 
по-запазена. 
Третата пирамида е 
тази на Микерон и е 
най-малка: 260 кубиче-
ски метра-една десета 
от обема на Хеопсовата 
пирамида. 
И трите пирамиди со-
чат четирите посоки на 

света и имат наклон 51 
градуса. Какви архите-
кти е имало и какви ин-
женери още тогава!
Същата вечер отидох 
на светлинно шоу на 
пирамидите и сфинкса. 
Но то е бледа сянка на 
нашето светлинно шоу 
във Велико Търново. 
На другият ден влязо-
хме в района на пира-
мидите при много строг 
рентгенов контрол. 
Веднага те заобикалят 
продавачите на сувени-
ри и трябва да си про-
биеш път, за да стиг-
неш пирамидите. След 
около час отидохме до 
тази на Микерон. От 
там се наблюдават и 
трите пирамиди и има-
хме време и за големия 

сфинкс. Той е построен 
от фараона Джедафре в 
чест на баща си Хеопс, 
щото фараонът е въ-
плъщение на Бога и на 
Слънцето. Висок е 20 м, 
дължина 73 м, ширина 
19 м. Носът на сфинкса 
е счупен от фанатик, а 
брадата му се намира в 
Лондонския музей. 
Дори от известни егип-
толози се смята, че 
сфинксът е по-стар от 
пирамидите. Така се 
стига до 2004 г. кога-
то французинът Васил 
Добрев /с български ко-
рени, както е видно от 
името/ предлага нова 
революционна теория 
в египтологията, която 
се споделя и от  други 
световни египтолози, 

че Хеопсовата пирами-
да е построена от Дже-
дафре, наследникът на 
Хеопс. Друг известен 
египтолог е българинът 
проф. Сергей Симео-
нов Игнатов, ректор в 
гр Вилнюс- Литва, сега 
в Нов български уни-
верситет. 
Веднага по автобусите 
и в Египетския музей-
времето напредваше с 
една мощна обиколка 
при невъобразим шум 
от останалите турис-
ти, не можеш да чуеш 
нищо от нашия екскур-
зовод- Валери Иванов. 
Тържествен прощален 
обяд в плаващ ресто-
рант на река Нил, бла-
годарение на фирмата 
ни „Абакс“. По пътя за 

летището минахме край 
Египетската военна 
академия, техния щаб 
на ВВС, пред паметни-
ка на незнайния воин, 
където са убили техния 
президент Ануар Садат.
Една стара арабска по-
говорка гласи, ни каза 
екскурзоводът на сбо-
гуване:
„Всички се страхуваме 
от времето. А времето 
се страхува от пирами-

дите...“
Хаджи Георги 
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