
Що цікавого можна побачити в Бейруті?

      

Від поїздки в столицю Лівану мене все відмовляли: мовляв, там неспокійно,
ортодоксально і нічого дивитися. Шкода, що тільки цим останнім часом “славиться”
унікальне місто.
Не буду заперечувати – на Близькому Сході таки неспокійно: буквально через два дні
після мого відльоту в Бейруті знову почалися заворушення. Але під час візиту – повна
тиша, і тільки військові пости біля держустанов нагадували про “зони ризику”. В іншому –
звичайний метушливий мегаполіс. Великий, багатолюдний, контрастний і … світський, що
для мене стало найбільшим відкриттям – я-то представляла строгу країну, яка живе за
законами ісламу. Але Бейрут мало чим відрізняється від світових столиць. На околиці –
все ті ж спальні райони з символом сучасності – безликими висотками. У центральних
районах – суцільні банки і бізнес-центри в стилі хай-тек, знак “світлого майбутнього”. У
самому центрі – старовинні особняки з химерною ліпниною і розкішними фасадами, що
залишилися після довгого французького протекторату. Набережну, природно,
заполонили фешенебельні готелі, ресторани і клуби, де щосили вирує нічне життя. До
порядку – ніяких зауважень: іноземці для місцевих жителів – звичайне явище. Чоловіки
не поїдають очима, як, наприклад, у Єгипті, на кожному розі – офіційний обмін валют. І
вдень, і ввечері ми спокійно гуляли по місту і здригалися лише від одного: гучних
клаксонів проїжджаючих повз таксі – у них така манера зазивати пасажирів.

Історія Бейрута не поступається багатьом древнім містам. Він був закладений в центрі
середземноморського узбережжя ще до нашої ери. Його гавані і порти використовували
фараони Стародавнього Єгипту, а вдале розташування – стародавні фінікійці для
торгівлі. Розцвів Бейрут після завоювання римлянами. Тут була створена знаменита
правознавчих школа Юстиніана, зведені амфітеатри і грандіозні колонади, залишки яких
зараз стоять просто посеред вулиць поряд з міськими будівлями. Потім – вісім століть
Арабського халіфату з невеликою перервою під захистом хрестоносців.

Схід і красуні
Не повірите, але в мусульманському Лівані в своїх спідницях в підлогу і закритих блузах я
виглядала … старомодно. Місцеві дівчата, звичайно, не ходять по вулицях в
мікрошортах, але і не ховаються з голови до п’ят, як наказують ісламські звичаї і показує
мій “арабський” досвід. Чорні довгі Абай і густо декоровані блискітками хіджаби я бачила
тільки на зрілих жінках, молоденькі сміливо хизуються в декольтованих футболках і
розвіваючимися на вітрі сукнях до коліна. Вони обожнюють H & M і Zara, яскраві вбрання,
високі підбори та великі прикраси. Знають декілька мов і активно працюють. Бейрутки,
на диво, сучасні та стильні. А ще – дуже красиві. Я була майже у всіх арабських країнах,
але тільки в Лівані побачила справжніх східних красунь. Дивовижні особи! Очі древніх
фінікійок, овал правильний, як у берберок, точені французькі носики, а губи – рельєфні,
пухкі, немов у африканок. До речі, Шакіра і Сальма Хаєк – ліванка за походженням, про
що я, наприклад, не знала, але місцеві про це нагадують гостям при будь-якому зручному
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випадку. Притому що кожна дівчина тут – копія зоряних співвітчизниць.

Старовинний центр Бейрута чимось схожий на паризький квартал Маре: вулички
затишні, тихі, витончена архітектура, різнокольорові віконниці, кафе з терасами, ковані
ліхтарі. На жаль, тут заборонено фотографувати, і він часто закритий для прогулянок –
в аристократичних особняках розташовані диппредставництва і держструктури. Нас
насилу пропустили – в неймовірної краси будівлі засідали східні міністри.
Грот Джейта в путівниках значиться скромно: “найбільш відома природна пам’ятка
Лівану”. Можливо, укладачам, як і мені зараз, не вистачило слів, щоб описати містичну
глибину його печер, фантастичний вид велетнів-сталактитів і сюрреалізм підводного
озера … Грот утворений гірською річкою мільйони років тому, в доісторичні часи служив
притулком первісним людям. Виявив його в минулому столітті якийсь місіонер і пара
спелеологів-ентузіастів. Завдяки їм туристи з усього світу тепер мають змогу милуватися
багатокілометровим лабіринтом, пропливати вздовж найбільшого у світі сталактита і
перевіряти ехо печерних склепінь стометрової висоти.

Головне багатство
Ще мені здавалося, що Ліван – майже пустеля, за аналогією з його найближчими
сусідами. Виявилося, суцільний оазис – з заростями маслин, кедрів, фруктових дерев і з
гірськими хребтами, вистеленими снігом і хвоєю. Не думала, що потраплю в клондайк
еко-, спелеотуризму та морських розваг.
Бейрут стоїть в середземноморські затоці, але лінія узбережжя тягнеться ще далі – дві
сотні кілометрів з цілком цивілізованими, але платними пляжами і білосніжним піском. На
дні моря – велика галька рідкісного кремового кольору, вода від цього здається
неймовірно чистою, кришталевою, як аквамарин, немов штучна. Мені взагалі ліванська
природа іноді здавалася неправдоподібною: занадто гарні краєвиди, дуже густі ліси,
занадто чисте повітря. Але природа дійсно приголомшлива – не кожна країна може
похвалитися шістьма (!) Заповідними зонами. Заміське повітря порівняти хіба що з
альпійським високогір’ям – від свіжості хвойних і терпкості фруктових ароматів
паморочиться голова.

Ліванський кедр зображений на національному прапорі. З його деревини споруджували
тури для фараонів, його масло – натуральний антисептик, про його божественне
походження і силу складають легенди. Цей вид кедра приживався в деяких країнах, але
росте він тільки в Лівані – в спеціальних заповідниках Танурін і Аль-Шуф.
Дивно, але в неспокійному Бейруті люксових готелів більше, ніж у спокійному Києві. І в
них, на відміну від європейських варіантів, панує справжня розкіш, східна – з золотом,
парчею і “сваровськи”. Самий шикарний – Intercontinental Phoenicia Beirut з
фешенебельними номерами, високою кухнею, елегантними барами і лаунж-зоною з
фонтаном. Щовечора я спостерігала, як в його бальному залі збиралася місцева еліта на
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черговий прийом: по червоній доріжці, в сукнях в підлогу і в многокаратних діамантах.
Рівень, не частий навіть для Європи.

Вперед, у минуле
Я дивуюся ліванцям: вони абсолютно не рекламують свою унікальну античну спадщину!
Про афінський Парфенон і римський Колізей знає весь світ, про ліванський храм
Юпітера – лише археологи та історики. А він, між іншим, набагато красивіше і більше – в
порівнянні з ним європейські аналоги мініатюрні. Храм Юпітера вважався найбільшим у
всій Римській імперії, будувався два століття на гігантських кам’яних терасах. Їх
походження – нерозгадана таємниця. Кожна – по тридцять метрів у довжину, чотири в
висоту, три в товщину і вагою п’ять сотень тонн – покладена з найбільшою точністю. Як
таке можливо? Секрети грецьких, фінікійських і єгипетських зодчих, які будували храм,
назавжди канули в Лету і лише породжують чудові легенди. Кажуть, коринфські капітелі
бачив Нерон, під могутніми пілонами колись гуляли Клеопатра з Антонієм, ліпні карнизи
оцінював сам Цезар. На жаль, туристи про це майже не знають. Як і про найдавніший
місті Біблос – не меншою архітектурної та історичної цінності в тридцяти кілометрах від
Бейрута. Колись найбільший центр торгівлі папірусом – “Біблос” – поклав початок Біблії:
“книгам” і лінійному письму, був знаменитий храмами Ваала і культом бога Адоніса. Але
туристам часто він підноситься лише як милий приморське містечко з тихими вуличками і
рибними ресторанчиками.
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