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азабланка е най-
модерният град на 
Северна Африка. 

Много европейци прекарват 
тук уикендите си - от Париж се 
стига за по-малко от 3 часа, от 
Ню Йорк - за малко повече от 7. 
Разстоянието от София зависи 
от връзките. Добри са варианти-
те от Истанбул и от Рим, както 
и от Париж и Мадрид. Могат да 
се ползват и нискотарифни ави-
окомпании. „Мароко Еър“ не е от 
тях. 

В рамките на един следобед 
европеецът излиза от офиса си 
в модерния град и се озовава в 
пустинен оазис или в берберска 
казба в Атласките планини. 

Моят приятел Жак, който 
върти своя бизнес в Лион, ми 
каза, че за него, както и за 
много френски бизнесмени, е 
съвсем естествено в петъчния 
следобед да вземат самоле-
та и след няколко часа да са в 
Казабланка. Може да остане 
да се забавлява в града - въз-
можностите са много. Може да 

К
вземе влак, автобус, самолет 
или кола под наем и след още 
няколко часа да е в Маракеш, в 
пустинята или в Атласките пла-
нини. Французите много обичат 
Мароко. За това си имат и ко-
лониални причини. Но не е за 
подценяване фактът, че францу-
зите тук се оправят с единстве-
ния език, който повечето от тях 
знаят. Жак е полиглот, който се 
шегува със сънародниците си. 
Той ми разказа няколко вица 
по този повод. Има 2 държави 
в света, в които се знае само по 
един език. Това са САЩ и Фран-
ция. И в двете държави нарича-
ли човека, който говори втори 
език „турист“. 

Вярващите първо се упътват 
към 

джамията  
„Хасан II“

Гордостта на Мароко е сред 
най-големите и най-известни 
джамии в света. Тя е постро-
ена между 1986 и 1993 г. Впе-
чатлява по същия начин, както 
Статуята на свободата пред 
Ню Йорк. Издигната на другия 
край на Атлантическия океан, 
тя е едновременно страж и 
посрещач, може да се приеме 
като символ на гостоприемство, 

но и като заплаха. Може да се 
приеме и като цитат от Корана, 
че „божият трон е върху вода-
та“. Влязохме с моя приятел 
Ертан, който е професионален 
гид в истанбулските джамии. 
Попита ме дали нещо ми пра-
ви впечатление. Много неща 
ме впечатляват, особено раз-
мерите - му отговорих. Тогава 
той ми обърна внимание на 
особената геометрия на сгра-
дата. На пръв поглед всичко си 
беше наред - мрамор, мозайки, 
стъклописи, арабските букви, 
които никой не може да проче-
те днес... Но във вътрешността 
ги нямаше спокойните извивки, 
характерни за исляма. Стени-
те се съединяваха чрез остри 
ъгли, типични за християнски-
те храмове. Това не се дължи 
единствено на френския архи-
тект Мишел Пинсо. На него му 
е било наредено така да плани-
ра сградата, че дори римската 
базилика „Св. Петър“ да се чув-
ства удобно вътре. Друга важна 
особеност е свободният вход и 
за немюсюлманите. В подзе-
мието е огромен хамам, който 
днес има само „представителни 
функции“ - да му се възхищават 
чуждестранните туристи. Екс-
курзоводите не знаят или не 
искат да обясняват в детайли 
значението на многото му стаи, 
строго разпределени за владе-
теля, жените му, най-близкото 
му обкръжение и за останали-
те, също строго разделени на 
мъже и жени с дебели стени, 
а някъде и с метални решет-
ки, които дори със сила трудно 
биха били разбити. 

„Хасан II“ е създаден, за да 
поразява друговерците и да 

удивлява правоверните. Мрамо-
рът е доставян от Агадир, кедъ-
рът - от Атласките планини, гра-
нитът - от Тафрауте, и стъклата 
(единствената вносна стока) - от 
Венеция. За строежа мосю Пин-
со е разполагал с огромен 

бюджет от  
$750 милиона

По-голямата част от тях са 
волни пожертвувания на вярва-
щите мюсюлмани. 

Казабланка е типичен кос-
мополитен град с огромни бу-
леварди. Символ на търговския 
център са двете 28-етажни 
кули близнаци в цвят „слонова 
кост“. До лъскавите сгради от 
стъкло и стомана може да се 
видят елегантно остаряващи 
жилища в колониален стил. В 
широк диаметър около кулите 
са стотици съвременни сгради, 

пълни с офиси. Над 60 на сто от 
предприятията в страната имат 
клонове тук. Всички важни ев-
ропейски банки имат свои пред-
ставителства. Градът консумира 
30% от мароканското електро-
потребление.

Казабланка е истинско пир-
шество за сетивата и за стома-
сите. Тук има заведения за все-
ки вкус. Мароканците твърдят, 
че само три нации разбират от 
добрата храна: французите, ита-
лианците и... мароканците. По 
разнообразие на използваните 
подправки третата изпреварва 
първите две.

Ако тръгнете да търсите за-
димени салони в затънтени 
улички, т.е. ако търсите Каза-
бланка на Хъмфри Богард, ще 
се разочаровате. Много заве-
дения се опитват да копират 
историята, но безуспешно. Е, 
ще ви упътят към „Рикс кафе“, 
но разликата между копието и 
оригинала е чувствителна. Она-
зи Казабланка е мъртва. Няма 
ги мъжете като холивудското 
видение Хъмфри Богард, нито 
жените като абсурдно красива-
та Ингрид Бергман. Иначе мъже 
и жени има достатъчно и те са 
като всички жители на големите 
градове по света. И Казабланка 
не е краят на света. По-скоро е 
входът към Африка. И най-вече 
към Мароко - към зелената сто-
лица Рабат, към архитектурното 
бижу Фес, към града приказка 
Маракеш, към модерните ку-
рорти Агадир, Исасуара и мн. 
др. 

събота, 8 март 2014 г.

На път

Изкушението 
на Северна 
Африка

Казабланка

Пламен Старев

Джамията „Хасан Втори“ в Казабланка е строена от французин.

Пазарите в Мароко са пъстри и екзотични.

Мраморът е в изобилие в джамията „Хасан Втори“, за която мароканците пре-
тендират, че е третата по големина в света. Улиците на „белия град“ са с широки булеварди.


