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30 години български геолози в Антарктида – началото

„Влез в Антарктида като в светилище,
а не да търсиш слава, власт или изгода.“

Юхан Галтунг

...Накичваме се като коледни елхи с всички въз-
можни катерачески железарии по нас – карабине-
ри, жумари, хамути, котки, въжета, пикели и какво 
ли още не. Слагаме на гърбовете си тежките ра-
ници и с тъмните глетчерни очила, ленти за чело-
то, два чифта ръкавици, шапки, гети и „вентайл“ 
– гащеризоните и анораците се устремяваме бавно 
напред. Тежи ни екипировката и с нея се ходи теж-
ко, но пък, както казват английските колеги, щяло 
да ни бъде безопасно. Мърморим си с Христо, 
че това сигурно е някаква игра на геология, коя-
то няма да ни позволи да взимаме много образци, 
но се подчиняваме на правилата. Към всичките си 
джунджурии по мен, аз прибавям и един родопски 
чан, който ми го бяха подарили родопските гео-
лози и го връзвам така, че да дрънка при ходене-
то и той. Докато стигнем до скалното разкритие 
и преодолеем само едно разстояние от 3–4 km се 
задъхваме и двамата. След това се завързваме с 
въжетата по двойки и се спускаме в основата на 
хълма. Наблюдаваме чудесни вулкански скали, а 
долу блести едно петно от син лед. Там се е стича-
ла водата от напечените от слънцето черни скали и 
след това е замръзвала.

Прехвърляме са на другото разкритие, но вре-
мето става още по-неприятно. По жаргона на ан-
глийските метеоролози, то се характеризира вече 
като „маймунско време“. Видимостта на запад към 
височините Елгар е до 5 km, ограничена орограф-
ски от подножието на планината в ниската ѝ част, 
а по-високо се ограничава от ниските слоести об-
лаци, закрили върховете. Облаците изпълват ця-
лото небе и по-голямата част от тях също са за-
страшително ниски. Контрастът е лош, вятърът се 
усилва и духа от северозапад, а температурата е 
минус 14 °С. Снегът е твърд, а усещането за студ и 
влага е всепроникващо. Не е много приятно да се 
работи при такова време навън, но няма как – ще 
продължим. Отправяме се пеша към съседния от 
юг скалист хребет. Изкачването по много стръм-
ния склон, покрит с непрекъснато свличащи се 
остроръбести парчета от шисти и пясъчници, съз-

дава емоции. Каменопадите прошумоляват и само 
на около десетина метра от нас увличат неспоения 
скален материал, който тече като река. Отделни 
парчета камъни придобиват надолу шеметна ско-
рост и се въртят бясно по прекалено стръмния 
склон, отскачайки на моменти от удари в скала и 
свирейки шумно във въздуха. Особен вид сняг, с 
тънка около 10 cm по-твърда фирнова покривка 
отгоре и под нея със слой от несвързани късоприз-
матични ледени кристали, покрива здравия син-
кав и твърд лед. Слоят със сипещи се като едър 
пясък ледени кристали е идеална смазка върху 
леда. Фирновата кора много лесно се разкъсва от 
стъпките и условията за свличането ни надолу са 
идеални. Всеки един от нас не успява на момен-
ти да се задържи и се смъква с по няколко метра, 
пързаляйки се по леда. Вързани по двойки с алпий-
ските въжета и чукащи с пикелите, пръхтящи и с 
изплезени езици от напрежението да се задържим, 
копираме техниката на английския ни водач Пит 
за движение по ледника. А ако се откъснем – ще се 
пързаляме по склона поне 500 m, докато се спрем 
накълцани от камъните в основата на хребета или 
ще се сгромолясаме в някоя дълбока ледена пукна-
тина. Може да сме с каски, но няма никаква гаран-
ция, че при такова свличане няма да разбием гла-
вите си в канарите. Мъглата е гъста и ни обхваща 
отвсякъде, лишила ни от представа за опасностите 
около нас. Измерваме температурата, защото ни 
се струва, че е застудяло прекалено много, но тя 
изненадващо не е прекалено ниска – само минус  
16 °С. Усещането обаче е съвсем друго заради вла-
гата от мъглата и студения северозападен вятър. 
Вчера на тази температура се изкъпахме с Христо 
голи навън, а днес облечени с шапки, вълнени 
жилетки, двойни ръкавици и анораци изпитваме 
смразяващ студ. Такава е логиката на антаркти-
ческия климат – далеч само от обективните из-
мервания на температурата и силно повлияна и 
от други фактори. Въртим се на хладния вятър и 
се опитваме да извлечем професионална полза от 
маршрута чак до към 13 часа. И след това започва 
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едно изключително опасно слизане. Траверсираме 
фирновия сняг и преминаваме през пукнатините 
на съседния хребет. Смъкваме се с приплъзва-
ния по потоците от движещи се камъни под нас. 
Създаваме опасност във всеки момент за тези, кои-
то са под нас да получат удар по главата от по-
големи или по-малки камъни, излетели от краката 
ни. Изчакваме се на кратки интервали, забиваме 
при свличане пикелите с учестено дишане и под 
извикванията на Пит, който ни наблюдава и кори-
гира с викове техниката ни. Опасността да се про-
дъним в снежната бездна отдолу е толкова реална, 
че дори и най-опитните не са застраховани от зло-
полука. Напрежението и усилията да се задържаме 
ни затоплят, но прехвърчащите камъни около нас 
и предупреждаващите викове на слизащите отгоре 
ни изправят на моменти косите. Подхлъзвам се и 
падам върху снега, свличайки се няколко метра. 
Остра болка пронизва лявата ми ръка, която е по-
паднала под тялото ми върху леда. Свалям ръкави-
ците и виждам, че кутрето ми се е подуло, посиня-
ло и леко изкривено. Дали не се е счупило? 

Долу времето е още по-лошо. Мъглата си е мъг-
ла, но прехвърчащият сняг вече не е от меки сне-
жинки, а от остри ледени кристалчета, които дерат 
откритите части на лицето. По долината на ледни-
ка ниско долу вече се движим по-спокойно. Малко 
преди да стигнем до мястото, в което оставихме 
шейните, започваме да пресичаме широки видими 
пукнатини в ледника. Катерим се по стръмни скло-
нове пак със сипещи се камъни и отново стъпваме 
в ронещ се сняг, свързани помежду си неизменно с 
алпийските въжета. Въпреки че пукнатините в леда 
не бяха покрити със снежни мостове, Христо успява 
да пропадне в една от тях до кръста, но го издърп-
ваме с въжето. По лицата на всички ни е изписа-
но напрежението от рисковата обстановка. Докато 
се приберем до лагера Нансеновите шейни на два 
пъти се обръщаха странично, а един път се обърна 
и Христовата моторна шейна. Успя да се измъкне 
невредим, отскачайки бързо в снега. Само на сто-
тина метра от мястото на палатките, на пътя ни се 
облещи отново една напречна и широка около ме-
тър пукнатина. Видимата ѝ дълбочина беше повече 
от 10 метра, а в тъмнозеленикавата ѝ паст стърчаха 
изумителни грамадни ледени сталактити. По съвета 
на Пит се върнахме с шейните назад и после със за-
силване на машините прелетяхме над нея. 

В лагера покриваме моторните шейни и се 
вмъкваме в палатките. Процедурата по съблича-
нето ни отнема повече от 15 минути. Вече съм 
частично мокър от снега и повече от частично из-
мръзнал. Дишам шумно, пръскам парченца сняг 
навсякъде от горните си дрехи и почвам да разтри-
вам ръцете и дланите, за да мога да си служа с тях. 
Оглеждам контузеното кутре, което продължава 
да ме боли силно и изводът ми е, че то вероятно е 
счупено наистина, но не виждам какво би могло да 
се направи тук по този въпрос с него. Ще трябва да 

се изтърпи. Окачвам над главата си най-мокрите 
си неща – ръкавици, шапки, гети, а външния гаще-
ризон и анорака ги хвърлям настрани да отлежават 
в краката ми. Кондензираната влага и мокротата 
от разтопения сняг по ръкавите и крачолите поч-
ти никога не изчезват и превръщат материята им 
в нещо като мека и лесно деформируема тенекия. 
Пия чаша горещо кафе или чай след около 30 ми-
нути – време необходимо, за да се разтопят снеж-
ните блокове на примуса и да кипнат, сдъвквам 
бавно половин блокче шоколад и чак тогава мога 
да започна да пиша в бележника си впечатления-
та от маршрута. А през това време, независимо от 
това, че си обул още един чифт сухи вълнени чора-
пи, пръстите на краката са още отчайващо студени 
и полъхът на външния вятър се прокрадва вътре, за 
да ти напомня, че се намираме в Антарктика и тук 
така се работи...

* * *
Когато човек е млад в съзнанието си непрекъсна-
то възприема и задържа разнообразни картини от 
околната среда и професионалното си битие. И 
много често след години голяма част от тези кар-
тини продължават да живеят в нас – в спомените 
ни и в сърцата ни. Особено отчетливо тези картини 
се вдълбават в паметта ни, когато са уникални и 
отдалечени на хиляди километри от привичната ни 
обстановка. Късметът да мога да работя геология в 
неповторима полярна обстановка ме споходи пре-
ди 30 години, но все още сънувам често безбрежни-
те снежни полета и планини на Антарктида, озву-
чени в сънищата ми от грохота на падащи лавини 
или от свирещите полярни ветрове. В тези си съни-
ща зървам не само моторните шейни, оранжевите 
палатки, научните станции, които посещавахме, 
фантастичните айсберги в морето, но и смешните 
клатушкащи се походки на пингвините, тромавите 
планини от месо и сланина – тюлените, господа-
рите на въздуха – албатросите, кормораните, по-
лярните чайки, морелетниците. Интересното е, че 
не сънувам злополуките, последиците от ужасява-
щия студ и многодневните виелици, пропаданията 
в ледените пукнатини, изнурителните катерения 
по зъберите на белоснежните планински върхове. 
Защото човек има способността да забравя по-лес-
но несгодите в живота си, болестите и тежките мо-
менти, отколкото положителните емоции, които са 
го съпровождали по пътя му. Тези трудности оба-
че са неизменен спътник на геолога при теренната 
му работа в такава обстановка. И откъсът от лич-
ния ми дневник по-горе от м. януари 1988 г. добре 
го илюстрира.

* * *
Още в края на 1984 г. една идея, която в начало-
то ни се струваше далечна и донякъде фантастич-
на, като на шега, постепенно придоби по-реал-
ни очертания. В тесен състав от няколко човека 
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започнахме да се събираме в моя кабинет или в 
Петрографската лаборатория в геохимичното кри-
ло на Софийския университет и да фантазираме за 
неясната ни тогава възможност да организираме 
една необичайна експедиция. Предстоеше чества-
не на 100-годишнината на Софийския университет 
и на няколко човека от Университета ни щукна щу-
рата идея да направим по този повод експедиция до 
Антарктида. Първоначалният състав на фантазьо-
рите беше моя милост, Христо Пимпирев, Златил 
Вергилов от Геолого-географския факултет, Васил 
Гурев и Димитър Балабански от Физическия фа-
култет. Много добре знаехме, че такава експеди-
ция изисква много средства и добра подготовка, но 
си мислехме, че лесно бихме могли да се пребо-
рим с бюрократичните спънки и да убедим управ-
ляващите колко полезна би била такава експеди-
ция за по-далечните стратегически, политически 
и икономически интереси на България. Наивно си 
представяхме, че нашият ентусиазъм би могъл да 
се пренесе и при факторите, от които зависеха раз-
решенията и финансовата подкрепа. Е, не беше точ-
но така. Пробиването на стените на закостенялото 
мислене на нашите държавници и на равнодушие-
то на отговорните институции, които авторитетно 
мълчаха и не откликваха на нашите ентусиазирани 
обосновки за целесъобразността за страната ни от 
реализирането на идеята ни, не беше нито бързо, 
нито лесно. Постепенно нашата малка група се 
увеличи и към нашите сбирки се присъединиха и 
геолозите от нашия факултет Димо Димов, Ласло 
Клайн, Димитър Сираков, както и студентът по 
география и изтъкнат български алпинист Кирил 
Досков, който неотдавна беше успешно изкачил 
връх Еверест. Присъединиха се един по един и 
популярният в България естествоизпитател Петър 
Берон, радиолюбителят и експерт по радиовръзки 
инженер Стефан Калоянов, научният сътрудник 
от Висшия машинно-електротехнически инсти-
тут машинен инженер Асен Чакъров, физикът и 
научен сътрудник от Института по хидрология и 
метеорология на БАН Николай Михневски, ме-
теорологът Крум Велчев от същия институт, ле-
карят Никола Василев. Общите пристрастия към 
алпинизма, пътешествията, както и любовта към 
естествените науки, ни обединиха и в ежеседмич-
ните ни редовни събирания започнахме да обсъж-
даме и практи ческите страни от подготовката на 
възможна подобна експедиция. Наивната ни пър-
воначална представа за едно научно приключение 
изкристализира постепенно в идейна програма за 
университетска експедиция до ледения континент. 
Хубавото беше, че от самото начало на трудния 
път по превръщането на една мечта в действител-
ност, ние решихме да заложим не на спортно прес-
тижния, а на научния характер на експедицията. 
Сега разбирам колко правилно постъпихме тогава, 
защото само чрез изпълнението на научни задачи 
могат успешно да се защитят българските интере-

си към континента, независимо от това, дали те са 
икономически, политически, стратегически или 
екологически. Антарктида не е като другите конти-
ненти, които са били изследвани предимно заради 
алчния стремеж за нови територии и нови ресурси, 
при все че и тук изследователите са били използ-
вани в началото да правят географски открития за 
същите цели. За разлика от другите континенти, 
днес Антарктида е блестящ пример за неограниче-
ните възможности на международното сътрудни-
чество в областта на науката. Антарктическият до-
говор е уникален в международната правна прак-
тика. Той гарантира свобода на научните изслед-
вания и безпрецедентен обмен на научни данни, 
забрана на всякакви военни действия и складиране 
на опасни отпадъци на континента, свободно по-
сещение на всички научни бази за международна 
инспекция, накрая и потушаване на всякакви тери-
ториални претенции за собственост. С други думи, 
Антарктида е на всички страни, които провеждат 
научни изследвания там и се е превърнала посте-
пенно в научен резерват за уникални изследвания. 

Още от самото начало, при изготвянето на об-
щата програма, включих геоложките изследвания 
като съществена част, а и досега в почти всяка 
следваща експедиция геолози са неизменно в със-
тавите на екипите. Антарктическите геоложки 
изследвания са център на научните програми на 
почти всички страни, въвлечени в полярните дей-
ности. Геоложката история на Южното полукъл-
бо, пък и геоложката еволюция на цялата ни пла-
нета, трудно биха могли да се обвържат в стройна 
и цялостна последователност от събития, без да се 
познава геологията на централния голям блок от 
суша, около който някога са били наредени и дру-
гите южни континенти. В подаващите се между 
ледовете само 2% скални фрагменти се крият стра-
ници от този непрочетен напълно каменен запис 
на отдалечени с милиони години от нас явления на 
седиментация в отдавна изчезнали морета, на раз-
разил се необичайно мощен подводен и надземен 
вулканизъм, на странни движения на по-големите 
или по-малки блокове от древните антаркти чески 
земи. Без тези страници историята на Земята би 
била с много повече неясни и труднообясними мо-
менти, защото Антарктида заема 1/10 част от су-
шата на Земята. Едва ли обаче геоложките изслед-
вания в тези сурови земи се провеждат за да задо-
волят само интелектуалното любопитство или пък 
са грижа за напредъка на знанията само от акаде-
мичен интерес. От геоложките резултати понякога 
зависят и националните политически цели на мно-
го полярни експедиционни програми. Съществена 
част от международните правни договорености, 
както и разгорещените спорове за бъдещето на 
континента, имат като явна или замаскирана мо-
тивация, колкото и да е странно, геоложки изво-
ди, свързани с оценки на ресурсната осигуреност 
на Антарктида. От тези съображения може би е 
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ясно защо геоложките задачи в началната програ-
ма бяха основни и защо предимно геолози започ-
наха да имат основна роля при осъществяването 
ѝ. Логичният въпрос е: защо точно в района на 
Антарктическия полуостров решихме да проведем 
първите си работи? Изборът на този район беше 
напълно съзнателен. Предварителното изучаване 
на достъпната ни литература и на геоложките кар-
ти показа, че точно в района на Антарктическия 
полуостров се забелязват многозначителни подо-
бия в геоложкото развитие на тези земи с българ-
ската структурна зона Средногорие. В България 
в тази зона еволюцията на отделните структурни 
единици е неразривно свързана с прояви на къс-
ноалпийския магматизъм и повечето рудни нахо-
дища са негов отглас. Тази зона носи всички ха-
рактерни особености на съвременните вулкански 
островни дъги. Със същия модел на островните 
дъги се обяснява много успешно и геоложкият 
строеж на Антарктическия полуостров, считан за 
южно продължение на Андийския рудно-магма-
тичен пояс. Повече от 70% от известните рудни 
проявления и признаци за метални полезни изко-

паеми в Антарктида са известни за района на съ-
щия този Антарктически полуостров. И доколкото 
концентрацията на полезни изкопаеми е до голяма 
степен следствие от еволюцията на магмените сис-
теми в даден район, то геоложките изследвания са 
безусловно необходима основа и за всякакви мета-
логенни оценки. Построените модели на геолож-
кото развитие биха могли да имат и практически 
следствия. Планирайки нашите задачи ние имахме 
предвид, че бихме могли да допринесем, макар и в 
скромен мащаб, за по-доброто разбиране на перс-
пективите за изясняване на минералните ресурси 
на континента. Считахме, че ако със скромните 
си изследвания можем да потвърдим аналогии-
те между нашата Средногорска геоложка зона и 
зоната на Антарктическите магмени комплекси, 
известна като Андийска, то от такъв резултат на-
вярно би имало двойна полза. От една страна, биха 
се допълнили с нови данни представите за остров-
нодъговото развитие на районите от южната част 
на Антарктическия полуостров, която тогава не 
беше изучена достатъчно. Натрупаният в България 
професионален опит за геоложки изследвания в 

Българската антарктическа база „Свети Климент Охридски“ е червеното кръгче, а неоцветеното е Испанската антаркти-
ческа база „Хуан Карлос I“

The Bulgarian Antarctic Base “The Saint Kliment Ohridski” is the red circle and the empty one is a Spanish Base “Juan Carlos I”
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аналогични по структура и рудопродуктивни въз-
можности райони би могъл да бъде полезен за 
разбирането на тези проблеми в Антарктида. При 
изработването на програмата търсех и обратния 
ефект – ако постигнем нови резултати, да можем 
да ги използваме при обясненията на някои гео-
ложки процеси и в България. 

Започнахме да правим списъци на необходимо-
то ни оборудване, екипировка, хранителни продук-
ти, строителни материали. Едновременно с това 
се захванахме да атакуваме партийни комитети, 
директори, банки, научни институции, правител-
ствени фактори с писма и материали, в които до-
казвахме ползите за България от такава дейност. 
Търсехме връзки, провеждахме срещи, убежда-
вахме началници, пишехме информации за това, 
с какво се занимават другите страни, които имат 
дейност в Антарктида. Тази част от подготовката 
ни беше най-дълга и най-трудна. „Началниците“ 
кимаха с глава и се съгласяваха с нас и после не 
си мръдваха пръста, за да придвижат проекта. В 
една дебела папка бях събрал всички писма и за-
писки, които съставях тогава – в най-различни ва-
рианти, по-къси и синтетични за големите ръково-
дители и по-дълги и обстоятелствени – за техните 
заместници. В друга папка пък бях събрал писма-
та, които почнах да пиша до полярни институти 
и антарктически служби на други страни с молби 
за информация и помощ. Първо намерих адреса 
на Полярната служба на САЩ и написах писмо 
с искане за научна информация, отнасяща се до 
техни изследвания в района на Антарктическия 
полуостров. Не очаквах бърза реакция, но бях из-
ненадан да получа в много кратък срок отговор 
не само с информация за техните дейности, но и 
карти и дори професионални статии върху обек-
ти в Антарктида. За съжаление, американците не 
работеха тогава в западната част на Антарктида, 
за която ги питах. Те обаче ме посъветваха да се 
обърна към Британската антарктическа служба, 
която много години е работила в района, за който 
се интересувахме и ние. Отново смених адреса на 
писмата, в които обяснявах, че България има жела-
ние да се включи в научната атака на континента 
и цени високо британския принос там. В същото 
това време се обърнах и към съветската полярна 
програма. Англичаните бяха до известна степен 
изненадани, че страна от източния блок се обръща 
към тях за помощ и откликнаха бързо. Руснаците 
също изразиха желание да подкрепят едно наше 
начинание в Антарктида. Преди много години на 
тяхна станция бяха работили двама наши метео-
ролози и те нямаха възражения да подпомогнат 
и друга наша група. 1985 и 1986 година минаха в 
подготовка с активни кореспонденции с двете ан-
тарктически служби – руската и английската и ед-
новременно с това в търсене на спонсори за експе-
дицията. Последното не се оказа никак лесна зада-
ча. Заводи, институции, бизнес компании, банки, 

държавни и частни предприятия бяха убеждавани 
да подкрепят една такава експедиция, но тази идея 
им се струваше екзотична, далечна и непрактич-
на. Опитвах се да свиря на струната за рекламна-
та страна на това пионерско мероприятие, което 
неминуемо щеше да предизвика масов интерес, 
включително и на средствата за масова информа-
ция. Преписвах нови и нови варианти на писмата 
до тези институции. Търсех препоръки от дирек-
торите на Комитета по геология, Геологическия 
институт, Президиума на БАН, Атлантическия 
клуб, Министерския съвет, Държавния комитет за 
наука и технически прогрес и дори от Централния 
комитет на БКП. Ректорското ръководство на 
Софийския университет изрази безрезервната си 
подкрепа на идеята и в най-голяма степен можа 
да я подпомогне. Най-неочаквано англичаните, 
прозрели възможност вероятно да направят пиар 
на своята антарктическа програма, ни обърна-
ха сериозно внимание. От името на ректора на 
Софийския университет поканих в България ди-
ректора на Геоложката програма в Британската 
антарктическа служба д-р Майкъл Томсън. Той 
пристигна през пролетта на 1986 г. Запознахме го 
с нашите планове и програми, предоставихме му 
възможност да изнесе лекции в университета и 
го разведохме с моята кола из страната. Майкъл 
Томсън беше палеонтолог и го заведохме и в  
гр. Елена, където нашият факултет има база за 
учебна практика по палеонтология. От десетина го-
дини Университетът беше купил в града една къща 
със старинна архитектура, която беше обзаведена 
в стар български стил. Къщата се използваше за 
учебни практики и като спокойно място за научна 
работа. В района има уникални геоложки обекти, 
които показахме на Майк. Пътувахме аз, Христо 
Пимпирев, Златил Вергилов и Майк Томсън. По 
време на пътуването успяхме да създадем прия-
телска атмосфера и да убедим англичанина, че 
сме сериозни геолози. В София му показах геохи-
мичните лаборатории на нашата катедра, заведох 
го в Геологическия институт, в Института по екс-
периментална минералогия и в Лабораториите на 
Комитета по геология, включително да види и все 
още новите тогава микросонди за точков рентге-
носпектрален анализ на минерали. Особено го впе-
чатли срещата с акад. Иван Костов, който тогава 
беше директор на Природонаучния музей и прези-
дент на Международната минералогическа асоци-
ация. Академикът беше английски докторант и на 
безупречен английски език не само му разказа за 
музея и за нивото на минераложките изследвания в 
България, но и като убеден привърженик на наша-
та идея за експедиция в Антарктида, я представи 
като полезна и необходима стъпка за въвличането 
на България в полярните изследвания. В края на 
визитата си Майк Томсън ни сподели, че ръковод-
ството на Британската антарктическа служба би 
могло да подкрепи нашата експедиция, като пока-
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ни двама наши геолози за съвместна геоложка за-
дача в Антарктида. В рамките на международното 
си сътрудничество те всяка година канели учени от 
различни страни и за полярния сезон 1987/1988 г.  
можело да се осъществи подобно гостуване. Том-
сън правилно считаше, че най-добре се придо-
бива полярен опит в хода на съвместна работа. 
Британската страна щеше да поеме разходите за 
транспорт от Кеймбридж до Антарктида и обрат-
но, както и по време на престоя ни на корабите, са-
молетите, английската научна станция „Ротера“ и 
на работата на терена. Полевата екипировка също 
щеше да бъде английска и за нея нямаше да пла-
щаме. Единственият разход на българската страна 
биха били самолетните билети София–Лондон и 
обратно и по 50 английски лири на участник в екс-
педицията за лични разходи по време на експеди-
цията. Подобни условия бяха много изгодни за нас 
и лесно осъществими. Съвместната задача, която 
трябваше да разработим, се наричаше „Гранитите 
на остров Александър I“. Майк Томсън настоя-
ваше поне един от нас да присъства на подготви-
телния курс в Кеймбридж, както и на поредния 
симпозиум по антарктическа геология, който се 
организираше през септември 1987 г. в същото 
университетско градче в Англия. 

Споразумели се предварително с англичаните, 
започнахме да атакуваме руснаците и в последна 
сметка и те се съгласиха да приемат трима бъл-
гари на борда на техния ледоразбивач „Михаил 
Сомов“ за същия сезон. От кораба те щяха да посе-
тят няколко руски антарктически станции и да се 
запознаят с методите и стила на полярната работа 
на руснаците. За разлика от англичаните, руснаци-
те пресметнаха колко би струвало пребиваването 
на тези трима българи и това ни принуди да тър-
сим начини за намирането на тази сума. Можах 

да сключа договор с тогавашния Комитет за нау-
ка и технически прогрес по задачата „Изучаване 
на полярния опит на Научноизследователския 
институт за Арктика и Антарктика на СССР 
и на Британската Антарктическа служба и ре-
зултати от изследването на гранитоидите от 
остров Александър I, Антарктида“. Този договор 
даде възможност да се платят парите на руснаци-
те, за да приемат българи на борда на техния ко-
раб, да платим самолетните си билети до Лондон 
и обратно и да се осигурят по 50 английски лири 
на двамата българи при англичаните. Освен това 
можехме да извършим и анализи срещу запла-
щане, които не са възможни в лабораториите на 
Софийския университет. Сключихме договор за 
сътрудничество между Софийския университет 
и Съветския институт по Арктика и Антарктика. 
С Британската антарктическа служба нещата се 
уредиха формално по-лесно само чрез разменени 
писма между директора ѝ и ректора на Софийския 
университет.

Експедицията в чест на 100-годишнината на 
Софийския университет вече придобиваше реални 
очертания, а средствата за масова информация на-
душиха интересен материал и се включиха с охота 
в отразяването ѝ. За кратко време нашата група от 
съмишленици придоби популярност и вестници, 
радио и телевизия побързаха да осветят задачите 
ѝ. Идеята за българско въвличане в изучаването на 
ледения континент не само стана широко извест-
на, но се разпространи и в провинцията. В град 
Шумен ентусиасти от средите на военното поде-
ление и други общественици в града създадоха 
Антарктическо дружество, чийто задачи бяха да 
подпомагат експедицията. Подбудител и най-деен 
участник в това дружество беше не обикновеният 
д-р Светлозар Попов от град Варна – ентусиаст 

1. На път за ледения континент.
2. Самолетите ни бяха едно от превозните средства за теренна работа.
3. Избрали сме място за бъдеща станция на нос Восток, остров Александър.
4. Планината „Софийски университет“ е вече на всички карти на Антарктида.
5. Българските геолози по време на снежна буря.
6. Домът на геолога в Антарктида.
7. Разкритие на вулканити на остров Александър.
8. Базалтова дайка, сечаща гранити на остров Александър.

1. On the way to the Icy Continent.
2. The planes were one of the means of transport for the field work.
3. We have already chosen the site of the future scientific base in Vostok cape, Alexander Island.
4. The mountain “Sofia University” has already been placed on all Antarctic maps.
5. The Bulgarian geologists during a snowstorm.
6. The home of the geologists in the field.
7. An outcrop of volcanic rocks in Alexander Island.
8. Basaltic dyke cutting granite in the Alexander Island.

→



118

и невероятно деен и енергичен човек, с широка 
обща култура и дух на пътешественик и откри-
вател. Това дружество не само се занимаваше с 
популяризането на идеята, но и практически се 
зае да подпомогне битовата екипировка на бъде-
щата българска полярна станция. Със средствата, 
събрани от него, бяха купени печка, домакински 
съдове и прибори за кухненското обзавеждане на 
бъдещата станция. А няколко години след нашата 
първа експедиция д-р Попов също можа да участ-
ва в състава на съветската антарктическа програма 
като лекар.

Със заповед на ректора на Софийския уни-
верситет беше формализирано оперативно бюро 
за подготовка на експедицията с председател 
Борислав Каменов. Основната задача на този орган 
беше да изготви програмата за експедицията. След 
дълги спорове и консултации бяха включени зада-
чи по геология, геофизика, метеорология, физика 
и биология. В общи линии това са главните научни 
направления, по които работят и другите полярни 
нации, изучаващи ледения континент. Геоложкият 
акцент на програмата ни беше изработен с помощ-
та и на сътрудниците от Геологическия институт 
на БАН Иван Хайдутов и Иван Бонев, а известни 
корекции се направиха и след мненията на акад. 
Иван Костов, проф. Иван Петков, проф. Иван 
Велинов, директорите на Института по прилож-
на минералогия и на Комитета по геология към 
Министерския съвет.

Помня една Коледа в далечната 1985 г., когато 
на алпийската база „Мальовица“ в Рила органи-
зирахме първите тренировъчни зимни маршрути. 
Новата снежна покривка беше превърнала плани-
ната във фееричен приказен декор и само скърца-
щите в снега наши стъпки нарушаваха бялото без-
мълвие на планината. Малката ни група от десе-
тина човека проведе с ентусиазъм зимно ускорено 
изкачване на връх Мальовица по лавиноопасната 
пътека, траверсите до Йончевото и Страшното 
езеро, по време на които пропадахме до пояс в 
рохкавия новонавалял влажен сняг, нощните кро-
сове по заснежените хлъзгави пътища. Сега ми се 
струва, че тези тренировки не бяха нещо специал-
но, но тогава бяха пълни с очарованието на пред-
стоящото пионерско за нас навлизане в друг свят. 
Незабравимо ще остане прекарването на онази 
Бъдни вечер. В ресторанта на хотел „Мальовица“ 
беше спрял токът и оскъдната светлина на свещите 
осветяваше само две компании. Едната, от целия 
персонал на хотела и ресторанта, се беше събра-
ла около тенджера с домашни сърми. Служебните 
им задължения ги бяха принудили да се лишат от 
традиционния домашен уют, почти задължителен 
за българите на Коледа. Другата група беше наша-
та – съвършено доброволно и съзнателно отделили 
се от близките и семействата си в името на една 
обща идея. Никакви други клиенти в късната ве-
чер на 24.12.1985 г. не смущаваха присъстващите, 

още повече, че липсата на електричество пречеше 
да се приготви вечеря в ресторанта. Бяхме гладни 
и уморени от тежките преходи през деня, но скоро 
се увлякохме от разговора. Това беше вечерта, в 
която не само се е родил Христос, но и в която зап-
лененото ни въображение раждаше бъдещи поляр-
ни истории и приключения и смътно осъзнавани 
опасности. Сигурно сме имали доста странен и не-
уместен за празника вид, защото много скоро гот-
вачът остави на масата ни тенджерата със сърми-
те и ни съобщи, че това е неговият личен коледен 
подарък за бъдещите български изследователи на 
Антарктида. Едва ли само аз, но и всички останали, 
между които Златил Вергилов, Христо Пимпирев, 
Стефан Калоянов, Димо Ди мов, Димитър Сираков, 
Васил Гурев, Димитър Ба ла бански, Кирил Досков, 
Петър Берон и Ласло Клайн, ще изличим някога 
лесно от спомените си тази Коледа.

Когато наближи отпътуването ни, на няколко 
пъти д-р Никола Василев идваше да ни обучава на 
методите за даване на първа медицинска помощ, 
учеше ни да шием с хирургична игла върху една 
стара гумена топка и ни обясняваше действията 
на най-важните лекарства. Христо Пимпирев, като 
елемент от подготовката си, се включи в акаде-
мична експедиция до високите Хималаи с опити 
да се изкачи връх Ама Даблам. 

Към средата на 1987 г. вече бяхме определили 
състава на двете групи от нашата експедиция. На 
английската станция „Ротера“ щяхме да отидем аз 
и Христо Пимпирев, а на руския кораб „Сомов“ – 
Златил Вергилов (минералог), Стефан Калоянов 
(радист), Николай Михневски (метеоролог) и Асен 
Чакъров (механик). Важна част от моята подго-
товка беше участието ми в един от международ-
ните симпозиуми по антарктически науки, който 
се проведе през м. септември в Кеймбридж. Една 
седмица преди симпозиума, пак в същия град, 
Британската антарктическа служба (БАС) органи-
зираше ежегодния си кратък курс за подготовка 
на новите си полярници. Университетското ръ-
ководство оцени правилно възможността и съумя 
да ме командирова за две седмици в Англия и за 
двете прояви. Настойчивото писмо на Директора 
на БАС до Ректора на Софийския университет за 
необходимостта от моето присъствие и на две-
те прояви вероятно също помогна. Д-р Майкъл 
Томсън беше се заел сериозно да улесни присъст-
вието ми. Слушах лекции по правните аспекти 
на Антарктическия договор, за устройството на 
английските антарктически станции, запознаваха 
ни с полярната и катераческа екипировка, както и 
с начините за безопасно придвижване и работа в 
условията на ледени пукнатини. В заниманията се 
запознах с устройството на моторните шейни, с ра-
диовръзките и радиостанциите. Получих медицин-
ска информация за оказване на първа помощ, рабо-
тихме с метеорологическата апаратура и научих-
ме елементарните начини за метеонаблюденията. 
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Показаха ни снимки и чертежи на всички транс-
портни средства на Британската антарктическа 
служба и ни разведоха във всички работилници, 
където се запознах с персонала им – механична, 
отдел за ремонти и поправки на палатки, шейни, 
генератори, за лична екипировка, в снабдителния 
и в картографския отдел. В отдела за лична екипи-
ровка ми взеха мерки, за да подготвят личните ми 
теренни дрехи. Пробвах всяка една от определени-
те за мен дрехи и спалните чували. 

В няколкодневната програма на симпозиума 
слушах доклади на учени от различни поляр-
ни страни, посетих изложби на изтъкнати фир-
ми за полярно оборудване и екипировка и взех 
от тях проспекти, запознах се с полярни геолози 
от Япония, Австралия, Южна Африка, Белгия, 
Франция, Чили, Аржентина и други страни. 

Първият антарктически симпозиум, на който 
присъствах, не само ми създаде контакти, но и мо-
жах да купя някои геоложки и други карти и ня-
кои публикации за района, в който предстое ше да 
работим. За това ми помогнаха много колегите от 
предприятието „Булгаргеомин“, които се съгласи-
ха да ми предоставят 200 американски долара за 
купуването на професионална литература. Тези 
пари аз отчетох с фактурите от закупените пе-
чатни материали. Моето включване в работата на 
симпозиума, само два месеца преди да замина за 
Антарктида, ми беше изключително полезно, за-
щото усетих духа и атмосферата на тези изследва-
ния. А в едно кратко съобщение на английски език 
обявих на симпозиума на всички антарктически 
нации намерението на България за предстоящото 
ѝ включване в антарктическото семейство на по-
лярните изследователи. Съобщението ми предиз-
вика изненада, защото малка България от източния 
блок дръзваше да се намеси в обществото на стра-
ни с дългогодишни полярни традиции. По време 
на заседанията на симпозиума можах да се запоз-
ная и с бъдещия си английски съпалатник и колега 
в работата на терена геолога Фил Нейл. 

В България времето до заминаването ни с 
Христо отлетя изключително бързо. Малко преди 
да дойде датата за заминаването ни за Англия, в 
Университета пристигна посланикът на Англия в 
София и поиска среща с мен. Запознахме се и по-
говорихме за предстоящата ни съвместна работа в 
Антарктида с Британската антарк тическа служба. 
Разговорът беше на общи теми и по-скоро британ-
ските официални представители в България като 
че ли искаха да разберат доколко сме сериозни с 
плановете си и защо сме опрели и до тях, а не само 
до традиционния съюзник на социалистическа 
България – Съветския съюз. 

Дългото ни пътуване с Христо Пимпирев за 
Антарктида започна от Кеймбридж, където се на-
мира Британската антарктическа служба. Там мо-
жахме да се запознаем с другите полярници, които 
щяха да участват в предстоящия полеви сезон, раз-

гледахме аерофотоснимки от остров Александър 
и имахме малко време, за да четем по-нови пуб-
ликации за геологията на острова и да изследваме 
наличните карти на района. Беглият преглед на ма-
териалите ни показа, че намирането на подходящо 
място за бъдеща българска антарктическа станция 
няма да бъде никак лесно. Релефът на острова се 
оказа с прекалено стръмни планински склонове 
и остро изрязани хребети, с твърде много опасни 
ледници, осеяни със страховити пукнатини. 

Между ноември 1987 г. и април 1988 г. на този 
остров беше и първото българско кръщение на 
геолози в полярните дейности. Двамата с Христо 
Пимпирев пътувахме с кораби, самолети, мотор-
ни шейни и със ски, спахме повече от три месеца 
в палатки и успях да взема повече от 250 kg пет-
ро графски образци. От онази пролетна вечер на  
1988 г., в която се прибрахме на родна земя, изми-
наха 30 години. Нашият скромен опит в съвмест-
ната тема с Британската антарктическа служба до-
каза, че български геолози могат да живеят и рабо-
тят в Антарктида. Доказаха го и нашите колеги от 
групата за изучаване на съветския антарктически 
опит, които в същия сезон взеха участие в съста-
ва на 33-та съветска антарктическа експедиция. В 
рамките на сътрудничеството между Софийския 
университет и Научноизследователския институт 
за Арктика и Антарктика на СССР геологът от 
СУ Златил Вергилов, специалистът по автомати-
зация на научните изследвания и по радиовръзки 
Стефан Калоянов, физикът Николай Михневски 
от Института по хидрология и метеорология и 
машинният инженер Асен Чакъров от Висшия 
механо-електротехнически институт плаваха на 
борда на съветски ледоразбивач, посетиха няколко 
съветски антарктически станции и монтираха две 
експериментални къщички на остров Ливингстън. 
Тези участия подготвиха следващите 26 български 
експедиции. Изграждането на българската база на 
остров Ливингстън продължи във Втората българ-
ска експедиция в сезона 1993–1994 г., а станцията 
се доизгради в следващите сезони. Повече от 20 
геолози вече са придобили полярен теренен опит и 
са работили по различни геоложки теми в района 
на българската база. Публикувани са над 60 науч-
ни статии на геоложка тематика, докладвани са ге-
оложки резултати на международни и национални 
симпозиуми, издадени са книги с изводи и нови 
геоложки данни. Сред писмата, които писах, беше 
и това до ръководителката на испанската програ-
ма, която посети Софийския университет. Така се 
създадоха ползотворни контакти с нашите съседи 
на остров Ливингстън. 

Заглъхна постепенно емоционалната възбуда 
от първите ни стъпки в континента, стихна жур-
налистическият интерес към личностите и програ-
мите ни, позабравиха се гръмките фрази на първи-
те обществени оценки. В патоса на новите поли-
тически промени в страната ни, в грижите около 
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заплашващите ни икономически трудности темата 
за Антарктида поизбледня. Появиха се дори мне-
ния, че българските антарктически изследвания 
не съвпадат със стратегическите насоки на нашето 
научно-техническо развитие. Но подобни атаки се 
насочиха и към космическата българска програма, 
към разходите за елитния спорт, към организира-
нето на алпийски експедиции за изкачването на 
високи върхове. Както става обикновено, смеси-
ха се съображения за научно планиране с чисто 
престижните мероприятия и се направи опит да се 
съсредоточи вниманието само към близки прагма-
тични цели. Не бяха ли същите критики и към раз-
витието на фундаменталните науки? Попълването 
на белите петна в знанията за континента се оце-
няваше като отклонение от приложната страна на 
геологията. И ако всичко това беше така, щеше 
ли броят на въвлечените в научното изучаване 
на Антарктида страни да стигне до 29 членки на 
Консултативното Съвещание на Антарктическия 
Договор при 53 страни, подписали договора? Чрез 
геоложките заключения на наши геолози ние по-
лучихме и отговорността да участваме, заедно с 
други по-отдавна въвлечени в полярни действия 
страни, в бъдещата съдба на континента. 

В ледения континент са съчетани толкова мно-
го предизвикателства – физически, интелектуал-
ни, професионални, морални. Геоложката дейност 
в екстремни условия, възможността да се работи 
в девствени терени, оригиналността на научните 
резултати, отговорността за съхраняването на уни-
калната природна среда и запазването на духа на 
свободно научно сътрудничество в тази ничия земя 
на бъдещето са достатъчно силни мотиви за рабо-
та там. В този свят на хаотично разбъркани лед и 
скали, наистина чужд, прекалено суров и като че 
ли непригоден за живот, но свят, излъчващ стран-
но и необяснимо очарование, българските геолози 
доказаха, че имат своето място. Антарктида е за-
майващо красива с необикновената си обстановка, 
но тя не е само място за естети и любители на при-
родните красоти. Антарктида е зловещо опасна и 
пълна с рискове, поради суровите си климатични 
условия, но тук не пътуват само търсачи на силни 
усещания. Може континентът да е загадъчен с чу-
датите си твари, приспособили се към жестоката 
среда, но биолозите са само малка част от състава 
на експедициите. Антарктида е примамлива с обе-
щанията за бъдещи несметни печалби, свързани с 
минералните ресурси, но икономическите амби-

ции не само не са все още достатъчно обосновани, 
но и трудно се съчетават с новите екологически 
изисквания за съхраняване на неповторимата сре-
да. За съжаление, чудатостите на далечната засне-
жена земя замъглиха възприятията на някои от 
журналистите у нас, които виждаха само спортния 
елемент в експедициите. Безспорно е обаче и това, 
че първите български антарктически експедиции 
дадоха възможност да се обърне обществено вни-
мание към българската геоложка наука. И ако се 
отвори дума за български поход към Антарктида, 
самият факт, че български геолози влязоха в чел-
ните редици на изследователите там, е показате-
лен. Иначе и журналисти, и някои от полярници-
те ни, често са склонни да засилват краските и да 
придават героичен оттенък на съвсем обикновени 
професионални човешки усилия. Дано хората у 
нас не си създадат погрешната представа за ня-
каква възвишена жертвоготовност, изключителни 
екзотични открития и свръхчовешки преживява-
ния от лъскавото представяне на полярната ни гео-
ложка работа. Героични пози в рекламирането на 
професионалните ни геоложки постижения неми-
нуемо ще продължава да има, но същественото от 
досегашната 30-годишна история на геоложкото 
българско полярно участие е, че този неповторим 
континент все още се нуждае и от скромните бъл-
гарски геоложки приноси.

Примерът от полярното ми битие на геолог в 
Антарктида е само за да покажа колко незначи-
телно малък е оазисът на палатката в негостопри-
емната, дива, смразяваща с леденото си дихание 
снежна пустота. И колко чужди в тези условия 
могат да бъдат представите за богатство, разстоя-
ние, време, сигурност, социални неравенства, по-
литически борби, стремежи за власт, дребни бито-
ви неуредици и илюзорно благоденствие. Много 
ми се иска да потвърдя, че този начин на рабо-
та няма нищо общо със смелост, презрение към 
опасностите и героични пози. Защото това, което 
сме изтърпели там, го правят още десетки други 
полярни изследователи и не само това, но и пов-
тарят и потретват подобни експедиции. И защото 
все пак нашите усещания нямат някакво особено 
значение, а важното е, какви научни резултати 
се постигат, или сме могли да постигнем. А из-
питанията – те ще се забравят и ще остане само 
привилегията, че сме успели да поработим в тези 
условия и ние, почти наравно с представителите 
на големите полярни нации.
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