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която освен за пари е мислила 
и за култура. Представители на 
Александрия са обикаляли по 
целия свят, а по панаирите на 
книгите по онова време са купу-
вали книги на килограми - това 
съвсем не е метафора, по оно-
ва време една книга е тежала 
повече от килограм. Всеки ко-
раб, който акостирал в местно-
то пристанище, бил задължен, 
освен да си плати таксата, и да 
предостави книги от своята ро-
дина на местната библиотека. 

Постепенно тя станала най-го-
лямата книжна съкровищница 
на древния свят. Превърнала 
се във водещ световен произво-
дител на папируси, а малко по-
късно и на книги.

Птоломеите, умните управ-
ници на града, известили целия 
свят, че дават стипендии на уче-
ни от всички краища на земното 
кълбо, за да идват и да работят 
в библиотеката. В залите рабо-
тели стотици учени, които се 
отблагодарявали със забеле-

жителни творби по математика, 
астрономия, физика, естествени 
науки и други.

Не е ясно колко свитъци и 
книги е имало в библиотеката. 
Според исторически източни-
ци само Птоломеите са имали 
500 000    свитъка. Според леген-
дите Марк Антоний подарил на 
Клеопатра 200 000 папируса 
като сватбен подарък.

Римлянинът, за когото исто-
рията твърди, че е бил „неподра-
жаем“ в секса, е направил още 
един изключителен подарък на 
любимата си - отнел е легендар-
ните балсамови плантации от 
цар Ирод и Ӝ ги подарил. Там са 
се произвеждали най-прочутите 
аромати на древния свят, ненад-
минати чак до появата на „Ша-
нел“. Според някои историци от 
Клеопатра се е носело вълшеб-
но ухание, на което никой мъж 
не можел да устои. Но рецепта-
та на това ухание вече я няма. 

На два пъти Александрий-
ската библиотека била изгаря-
на до основи. Според Плутарх 
първото опожаряване е дело на 
Юлий Цезар, който, без да иска, 
улучил библиотеката, докато се 
опитвал да се опази от своите 
врагове. Според други източни-
ци великият Цезар завидял на 
Марк Антоний за Клеопатра и 
искал да им развали любовното 
спокойствие, но погрешка огъ-
нят улучил не спалнята, а биб-
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Знание

якога Алексан-
дрия е била един 
от най-славните 
градове на света. 

Днес е белязана от бедност и 
мизерия. И въп реки това е уди-
вителна.

Най-голямата Ӝ гордост е 
нейният основател - Алексан-
дър Велики. Създателите на 
митове сънуват тълпи от турис-
ти към гроба на великия пълко-
водец и несметните съкровища, 
които 100 на 100 се крият там.

Връх в триъгълника Евро-
па - Африка - Арабския свят и 
простиращите се зад него ми-
тична Индия и богат Египет, 
Александрия бързо станала 
най-важният град в античния 
свят. Той постигнал не само тър-
говска слава, но се превърнал и 
в център на науката, изкуствата 
и културата. 

Според писмени свидетел-
ства през IV век пр.н.е. Деме-
трий, ученик на Аристотел, 
основал Александрийската биб-
лиотека, която е едно от Седем-
те чудеса на света. Не се знае 
как точно е изглеждала библи-
отеката. За прототип е служило 
училището на Аристотел. Освен 
стаи с книги вътре е имало сто-
лова и зали за срещи. И много 
градини, където ученици и уче-
ни се разхождали и споделяли 
възгледите си за света и за лю-
бовта. Разказва се, че над ета-
жерките с натрупани безцен-
ни манускрипти и папирусови 
свитъци е бил издялан надпис 
„Място за лечение на душата“.

Библиотеката станала цен-
тър на световното знание. За 
това спомогнала мъдрата по-
литика на градската управа, 
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лиотеката. През III век от новата 
ера император Аврелий унищо-
жил до основи целия район на 
града, част от който е била и 
възстановената библиотека. 
Нито една книга не е останала 
според историците. Според ле-
гендите стотици безценни папи-
руси лежат на морското дъно и 
чакат откривателя си. 

През 2002 г. библиотеката е 
възстановена на място, което е 
много близо до оригинала. Сега 
тя се помещава в много красива 
сграда, декорирана в двата най-
важни местни цвята - синьо (на 
морето) и зелено (на реката). От 
едната Ӝ страна е кристалното 
Средиземно море, от другата - 
величественият Нил. За студен-
тите от региона тя е културният 
оазис в арабския свят.

Днес градът се стреми да си 
върне предишната слава. Но 
на фона на верски размирици 
и липса на икономика това не 
е лесно. В духа на традициите 
Александия редовно е обявя-
вана за културна столица на 
Египет и на Африка, за столица 
на египетския, а и на средизем-
номорския туризъм. Туристите, 
които идват тук, търсят легенди-
те, старата слава и атмосфера. 
Но не ги намират. През лятото 
градът живва. Основната при-
чина са десетките затворени 
комплекси по северното край-
брежие на Средиземно море. 
Комплексите са първокласни, 
морето е мечта за всеки летов-
ник - тихо, чисто, спокойно. Пла-
жът съперничи на най-добрите. 
През деня градът прелива от 
оживление. Вечер туристите се 
прибират в затворените компле-
кси. Те са много строго охраня-
вани. По пътищата има специал-
на пътна полиция. Входовете на 
комплексите, които са на поне 
200-300 метра от хотелите, се 
пазят от военизирани части. 

С подсилена доза оптимизъм 
би могло да се каже, че тури-
змът може да върне славата на 
Александрия. 

Градът,
който 
лекува 
души

Градът,Градът,
Александрия

Част от стената на възстановената Александрийска библиотека.

Градът изобилства с останки от древна архитектура.


