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ПРЕДГОВОР 

Туризмът и планинарството в България имат стари традиции„ 
които от ден на ден се затвърдяват все по-дълбоко. Хиляди хора 
посещават нашите планини, изкачват прекрасните ни върхове. 

llякои от тях изпитват удоволствие да правят това не по удоб
ните пътеки, а по мъчно достъпните стени и ръбове .. Това са 
алпинистите. В нашата страна те имат отлични възможности за 
практикуване'Го на своята дисциплина. Някои от тях придобиха 
висока квалификация и постигнаха забележителни успехи в 
близки и далечни планини. Много младежи са тръгнали по тех
ния път. Но те знаят, че алпинизмът не е само спорт, а широко 
обществено движение, свързано с културното развитие на чове
чеството. Малко са засега литературните източници у нас, които 
могат да задоволят тяхната любознателност. През последните 
години бяха издадени доста книги у нас по въпросите на ту
ризма и алпинизма предимно с педагогически характер и позна

вателен по отношение · ·на · различните обекти в страната. Но съ
вършено малко е riисано за историята на планинарството, за раз
:1ичните епохи, през които е минало неговото развитие. Предла-rа
ният труд Завладяване · на планините идва да запълни тази 
празнота в нашата литература. Неговият автор е добре познат 
в българските планинарски среди като турист и алпинист с дъл
гогодишен практическй опит и богата ерудиция. Това му е поз
волило да разгледа третираните проблеми на алпинизма с необ
ходимата компет·ентност и критичност. 

Завладяване на планините ще задоволи всички любители 
на природата, всички хора с разностранни интереси. 

Доцент Г е о р г и А т а н, а с о в, 

заслужи.т~ майстор на спорта по а.т~пинизъм 



В тази книга съобразно с нейния обем се прави само общ 
преглед на развитието на планинарството в света от древността 

до наши дни. В различни исторически епохи различни фактори 
определят отношението на човека към планината и той я завла
дява с различни подбуди и под различни форми. Винаги обаче 
победите му над планинските върхове представляват тържество 
на човешкия дух в борбата с природните сили. Покорявайки при
рр,цата, . човек. гради сво51та цивилизация и напредва . по пътя на 

духовното си разв,итие. В такъв аспект трябв~ да преценяваме и 
дейносrта на покорителите на планините . 

. Развитието на планинарството преминава през няколко харак
_терни исторически етапа. В първия етап предимно практическите 
,нужди на живота и отчасти изискванията на религията пораждат 

~ръзката · ·на човека с планината. Във втория етап той започва да 
проявщза към нея научен и културен интерес, а планинарството 
прави първите си крачки в служба на науката. В третия етап 
.се ражда алпинизмът и пионерите му покоряват най-важните вър
хове в Алпите и някои други планини. В четвъртия етап алпи

_шрмът достига класическата си зрелос;т и тръгва по пътя на 

спортното, развитие. В петия етап техниката все повече навли
за в алпинизма и му осигурява блестящи победи над най-труд
ните ·алпий~ки стени. и най-високите върхове в света. 

Проследявай!}и характерните особености на . тези етапи, ще се 
.опитаме да изясним връзката му с обществено-икономическото 
и . културното развитие на човешкото общес·rво и ще се спрем 
ло-подробно само върху най-важните събития, имена и дати от 
богатата история на световното планинарство. Читр.телят, който 
ще пожеJJае да се запознае по-обстойно с някои засегнати в тази 
книга въпроси или исторически факти, следва да се отнесе към 
литературните източници, посочени в приложената библиография. 
IЦе смятаме, че сме постигнали нашата цел, ако читателят при
добие от тази книга обща представа за естеството на планинар
ството, за това, че то е нещо повече от . обикновен спорт, че има 
своя славна история и че е важно културно явление в живота 
на съвременното общество. 

.Авторът 

б 



_ЧОВЕКЪТ ОТКРИВА ПЛАНИНАТА 

Планинарството като съзнателна и целенасочена дейност на кул
турния човек, породена от интерес и любов към планините, е 
сравнително· ново явление в живота на човешкото общество, но 

завладяването на планините, предизвикано от практическа необ
ходимост, може да отнесем към предисторически времена. Още 
първобитният човек е ловувал в планините и е търсел убежище 

7 от природните стихии и дивите зверове в трудно достъпни скални 
пещери. Жителите на планинските долини винаги са изкарвали 
прехраната си в непрекъсната борба с планината и твърде рано 
свикнали да се справят с безбройните и опасности. Пастирите, 
дърварите и ловците са изнамерили и някои примитивни сред

ства, улесняващи придвижването по трудния планински терен, 

железни котки за ходене по тревисти склонове и лед, геги с же

лезнi шипове и др. Произходът на тази „техника" е много стар. 
От разкопки е установено, че обитателите на някои планински 
райони в Европа и Азия са си служили с котки няколко сто
летия преди нашата ера. 

Необходимостта да се поддържат връзки между планинските 
селища често принуждава жителите им да използуват преки 

пътеки през високите хребети. Такива пътеки за коне и катъри 
много gтдавна свързват селищата, разположени в полите на Ри
ла, Пирин и Стара планина, а: в Алпите и други високи· . планини 
има фирнови и ледникови седловини, известни с това, че през :тях 
в продължение на много столетия преминават {:еляни със _ своя 

добитък, контрабандисти или богомолци, тръгнали на поклоне-



ние в някой манастир. Старинни хроники и легенди пазят спо
мена за много трагедии, разиграли се върху тези пустинни мес

та, за знайни и незнайни пътници, станали жертва на снежни 
бури, ледникови пукнатини и лавини. 
Някои проходи в планинските вериги представляват естествена 

съобщителна връзка между обширни географски области. В пла
нините на Централна Азия, в Тян-шан, Хиндукуш, Памир и Хи
малаите има проходи, лежащи над 4000 м н. в., през които още 
в древни времена са минавали важни керванджийски пътища. В 
годините на големи исторически сътресения и войни по пъти

ш.ата на мирните търговци се движили въоръжени маси. Така 
нуждите на живота в мирно и военно време са карали човека да 

навлиза в царството на планините. 

Слабият и непроникнал още в тайните на природата човек 
сигурно е изпитвал чувство на мистично страхопочитание пред 

мощната и тайнствена планина. В нея той съзирал трона на 
своите богове и я населявал с породените от фантазията му съ
щества. Достатъчно е да припомним какво място заемат в гръц
ката митология Олимп, Пинд, Тайrет и Парнас. Планините са 
били обожествявани в древността от китайците, японците, ин- 8 дийците, персийците. Култът към планините често се свързва с 
поклонения и жертвоприношения на някои по-достъпни върхове. 

Такива изкачвания на „свещени планини" са били доста раз
пространено явление в древния Изток, а и в наше време буди-
стите извършват масови поклонения на Фуджи-яма в Япония и 
на Адамовия връх на остров Цейлон. Макар че подобни, пред
извикани от религиозни подбуди изкачвания на върхове не мо-
гат да бъдат о!№ окачествени като истински планинарски прояви, 
не бива съвсем да се отрича тяхното значение. Те безспорно са до
принасяли за опознаването на планинския свят и са откривали на 

човека неговата красота. Любовта към съзерцаването на широки 
кръгозори, откриващи се от планински възвишения, била присъща 
на хората от Изтока. Освен това изкачванията на „свещени·' пла-
нини пораждали някои мероприятия от „туристически'· характер: 
направа на пътеки, заграждането им с верижни парапети на 

опасни места, строеж на странноприемници и заслони и т. н. 

Твърде бавно, в продължение на векове, се заражда научнияr 

и културният интерес към план»ните. Той напълно липсва в ан-



тичния свят и това се обяснява отчасти с географския фактор, 
който обуславя развитието на античната цивилизация. Тя раз
цъфтява по бреговете на топлите морета от Средиземноыорския 
басейн, обиколен по периферията от високи планини и пустини. 
Морето обединява античните народи в една стопанска и култур
на общност. Те рано го опознават, обикват и възпяват в поеми
те си. Корабите им го кръстосват надлъж и нашир. Непроходи
мите планини, зад които лежат земите на варварите, им са чуж

ди и враждебни. Те не представляват за тях никаква стопанска 
и културна стойност, те не обединяват, а разделят народите. 
Само крайна необходимост може да накара човека от античния 
свят да навлезе в негостоприемните Алпи, Пиренеи, африкав
ския Атлас или азиатските планини. А такава необходимост се 
създава често от постоянните войни и териториалните експанзии на 
робовладелческите държави. 
Античните историци са ни оставили много описания на забеле

жителни военни походи през планините: зимния поход на десетте 

хиляди гръцки войници от Месопотамия през планините на Ар
менин и Кюрдистан към брега на Черно море ( 400 г. пр. н. е.), 
описан от Ксенофонт; легендарните походи на Александър Маке
донски към Дунава и в сърцето на Азия; похода на Анибал през 
Алпите (218 г. пр. н. е.) и др. Всички те са добре известюr от 
военната история, но трябва да се отбележи, че някои от тях, като 
напр. зимното преминаване на Хиндукуш през проходи, лежащи 
между 3500 и 4000 м н. в., от войските на Александър Маке
донски или зна~енития поход на Анибал откъм долината на 
Рона за Северна Италия, представляват изключителни постиже
ния и в историята на завладяването на планш•ите. 
Войните на Александър Македонски са забележителни и с то

ва, че в редовете на армията му имало войници, специално обу
чени за военни действия в планините: превземане на укрепени 
тесни11и чрез обходни движения, щурмуване на крепости, разпо
ложени върху недостъпни скали, и пр. Историкът Ариан разказ
ва как една силна крепост върху Согдийската скала в Източна 
Бухара превзели по заповед на Александър 300 души отбрани 
войници от този отред. Те се приближили към скалата под при
критието на нощта и я преодолели с помощта на въжета и же

лезни колчета от палатки, които забивали в скалните пукнатини 



така, както алпинистите сега забиват клинове, а при първите 
слънчеви лъчи с устрем н-ападнали и превзели крепостта. Както 
се вижда, съвременната „алпийска" техника има мно:.о стар вuен
но-приложен произход. 

Веригата на Алпите се опознава от римляните едва когато те 
започват да покоряват алпийските и задалпийските земи. Тога 0 

ва, особено в царуването на император Август, през известните 
по онова време алпийски проходи - Мои Сени, Мои Женевр, 
Малкия и Големия Сен Бернар и Бренер - се строят военни 
пътища, а в подстъпите към тях се основават укрепени селища. 

По-късно римските пътища през Алпите се използуват при ожи
вени търговски връзки между метрополията и новите провин

ции. Така започва топографското разчленяване на Алпийската 
верига, но планинските масиви между проходите остават съв

сем непроучени. Римляните се интересуват от своите пътища през 
планините, · а не , от самите планини. Техните учени нямат ни
каква представа за височината, строежа и природата на Алпи
те, а писателите и поетите им проявяват пълно пренебрежение 
към. красотата на алпийския пейзаж. Античният естетичен вкус 
не uени в природата онова, което ние сега окачествяваме като 10 
диво, романтично. Затова пътуванията за удоволствие и развле-
чение се предприемат през тази епоха не в суровите Алпи, които 
дори ученият Тацит нарича грозни, а в топлите южни страни
Сицилия, Египет, Мала Азия. 
От римските историци до нас са стигнали съвсем малко све

дения за изкачени върхове, но и те имат полулегендарен харак

тер. Обикновено историята отбелязва само делата на ВJ1адете.'iи 
и пълководци, проявили по някакъв повод интерес кьм план~ 

ни,е. Така например Тит Ливий съобщава, че македонският цар 
Филип V изкачил през 181 г. пр. н. е. някакъв връх в Тесалий
ския Хемус, 01· който уж се виждали две морета. Царят се на
дявал, че това ще му помогне да състави стратегически план за 

поход срещу Рим. Три дни пътувал той, придружен от малка 
свита и местни водачи, през толкова гъсти гори, че не се ра-зби
рало ден ли е или нощ, а когато стипiал целта си, върхът бил 
забулен · в м1,гла. Дали споменатият връх . се на,мuра ·в Рил~, Ви
,оша или Стара планина, е въпрос, по който съвременните из
следователи продължават да спорят. Според мнението на проф. 
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I'авраил Кацаров изкаченият от Филип V връх бил Мусала. 1 Вул
канът Етна, чийто димящ конус се вижда отдалече върху си
цилийския бряг, бил изкачен, както се предполага; още от гръцки 
колонисти в Сицилия, но официално заслугата за това се при~ 
писва от историците на император Адриан. През 130 г. той, при
дружен от голяма свита, наблюдавал от върха на планината из
грев слънце:, очаквайки да види някакво чудесно явление. По
късно със същата цел Адриан изкачва ед.ин невисок , връх в Си: 
рия - Монс Касиос (Джебел ел Акра). Римският географ Стра
бон уверява, че в негово време (през I в.) нмаjIО xoJa, които 
се изкачвалi! на най-високия връх в Мала Азия - Монс Аргайос, 
което изглежда твърде съмнително, като се вземе предвид, че 

въпросният връх - изгасналият вулкан Ерджиас, е ви.сок 3918 м. 
Военно-стратегически интереси са подбудили краля на лонгобар
дите, Албуин, да се изкачи през 568 г. на един 11анорамен nръх 
в областта Фриули, Северна Италия, който тотава бил наречен 
Mons Regis -- кра.1ски връх. И това е горе-долу всичко в бед
ната планинарска хроника на античната епоха. 

В Средните векове движението през алпийсюrте проходи става 
много оживено. Алпите са в центъра на нова християнска Ев

-ропа. Към богатата Италия се отправят грабителските походи 
на френските и германските крале. В Рим се коронясват в.1адете
лите на Свещената римска империя, тук се събират църковни
те сановници и се стичат богомолци от всички страни. Кръсто

. носците от цяла Европа тръгват от Венеция на коr,1би за Па
лестина. Развиват се италианските градове и водят оживена тър
говия с другите е13ропейски страни. През Алпите зиме и лете 
пътуват крале със свити и войски, светски и духовни феодали, 
търговци, рицари, поклонници, трубадури. Още към края на 
8-ия век по време на италианските походи на Карл Велики по пъ
тищата на най-оживеното движение през Алпите започват да се 
строят манастирски стра1Нноприемници - отначало под алпийс.ки

·те проходи, а впоследствие и върху самите превали. Най-извест
ни стават странноприемниците спасителни домове върху Големия 

1 Виж статит: в сп. ,.Български турист", бр. 1, 1922 г. 



Сен Бернар и Сен Готар. Може да се каже, че с това се слага 
начало и на организирана помощ на търпящите бедствие в пла
нината. Това се върши под форма на християнска благотворител
ност от църквата. 

Естествено е, че при толкова голямо движение през алпийските 
проходи скоро се появява нужда от добре познаващи планината 
водачи, особено през зимата, когато снегът затрупва планинските 
пътища. Да придружават срещу възнаграждение пътниците се 
наемат селяни от разположените под проходите се.1а. I3 средно
вековните манастирски хроники се съдържат интересни данни за 

пътувания през Алпите и за опасностите, на които с.а били из
ложени пътниците. От тях ние научаваме и някои подробности 
за планинските водачи и тяхното снаряжение (котки, алпийски 
геги), както и за първите, описани от очевидци, лавинни злопо

луки. Пътниците през Алпите разказват само за ужасите, които 
ги дебнат на всяка крачка в планината. Страхът от реалните и 
мнимите опасности задушава у тях всякакви естетически емоции 

и обикновено след благополучно слизане в равнината те отслуж
ват б.'!аrодарствени молебени за щастливо избавление от смъртта . 
Ако в античната епоха интересът към планините е бил само 12 

слаб, то в Средновековието отношението към тях става явно 
враждебно, изпълнено със суеверен страх. Теологичният свето-
глед и черко1вната догма потискат напълно стремежа да се опо-

знае природата с нейните явления, а религиозните предразсъдъци 
и суеверия намират най-богата почва за разпространение. В пла-
нините като че ли намират убежище всички тъмни сили, заплаш-
ващи добрите христиwни - зли духове, вещици, дракони, ,;;..жу-
джета и великани - странна смесица от образи, породени от 

християнските легенди и митологията на келтските и германски-

те п.ilемена. Жителите на алпийските села вярвали, че върху об-
витите в мъгли ледени върхове е царството на самия сатана и че 

адът се намира под ледниците. Душите на грешниците излизали 
през ньщта от ледникови пукнатини и блуждаели в планината 
като сини огньове. Природните бедствия, които често сполетяват 
планинските с'елища - лавини, срутвания на ледниците, ката

· строфални наводнения - се предизвиквали от зли духове и за 
да се предпазят от тях, планинците издигали кръстове на близ-
ките върхове. 
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В царството на скалите и вечните ледове дръзвали понякога 
да проникват само ловците на диви кози, първите смели поко

рители на високата планина. За отношението на планинците към 
техните планини свидетелствуват запазените старинни наимено

вания на много върхове в Алпите и Пиренеите с прилагателни 
,,дяволски", ,,прокълнат", ,,зъл" и т. н. 
Явно е, че при такова отрицателно отношение към планинския 

свят няма никакви предпоставки за развиване на планинарството 

и през Средните векове. Като съвсем изолирана проява може да 
се окачестви предприетото през 1285 r. от крал Петър III Ара
гонски изкачване на пиринейския връх Каниrу (Canigou - 2787 м) 
с це.1 „да открие какво има на върха и да задоволи желанието 

на сърцето си". Разразилата се внезапно гръмотевична буря 
принудила свитата на краля да се върне, но той продължил из
качването сам, стигнал върха и открил там езеро, а когато хвър

лил в него камък, от водата се показал дракон. Така разказва 
една манастирска хроника и цялата фантастична история ни ка
ра въобще да се съмняваме в това, че Канигу е бил покорен от 
краля алпинист. 

Първите по-забележителни и исторически доказани изкачвания 
на върхове в Алпите и Апенините датират от 14-ия-век, от епохата 
на късното Средновековие, когато в Италия се появяват призна
ни на ново, непознато дотогава отношение към природата като 

резултат на зараждащия се хуманизъм. Интересите на новото 
градско съсловие, чието материално и духовно развитие се спъва 

от средновековния схоластичен светоглед, се насочват към реал

ното в живота, към човека и заобикалящата го с~да, към приро
дата и света. Великите италиански поети хуманисти са първите, 
които възпяват природата в цялото и многообразие, включително 
и чарd на планините, а също проявяват желание да я опознаят 

по-отблизо. Известно е, че Данте обикалял Апенините, а учени
кът му Петрарка се изкачил от чист планинарски интерес на 
връх Ванту (Ventoux) в предпланините на Френските Алпи. Поло
жително и преди Петрарка е имало хора, които се изкачвали , на 
планините само защото това им доставяло удоволствие, но таи: 
е първият, който оставил за това писмено доказателство. ,,Вчера 
аз се изкачих на най-високия връх в нашата област, който не
напразно се нарича Ванту (ветровит), воден единствено от же-



ланието да стъпя върху тази надвишаваща цялата околност ви

сочина'' , Така започва Петрарка писмото до един свой прияrел, 
датирано от 27 април 1336 г. Той живял по това време в Ави
ньон и всеки ден виждал в далечината един връх, който започ
нал да го притегля с тайнствена сила. Решението да се изкачи 
на него узрява у мечтателния поет, след като прочита в история

та на Ливий за изкачването на Хемус от Филип V. Пътят към 
върха не бил труден, но уморителен, а гледката, която се от
крила горе пред очите на Петрарка - от сините простори на мо
рето до снежната верига на Алпите, - го възнаградила за поло
жените усилия. Тя му навяла мисли за красотата и· величието 
на божия свят :и той наслуки отворил книгата, която винаги но
сил със себе си - Из1Поведите на св. Августин, - и прочел в 
нея следните редове: ,,А ето че има хора, които се възхищават 
от планините, а при 'ГО\Ва не мислят за душите си". Натъжен, с 
чувство на греховност Петрарка поел обратния път. Син на 
своята епоха ~ между Средните векове и Новото време, той съ
четал любовта към природата и живота с религиозен мистици

зъм. Писмото си той завършва с ,думите: ,,Блаженството е там 
горе, във висините. Тясна пътека води към него. Върхът, тuва е 14 
краят и целта на нашия живот и към него води пътят на на-
шето пок.понение". 
През 1388 г. бива покорен връх Рочамелоне (Rocciamelone -

3537 м) в Грайските Алпи. Той се издига величествено над до
лината на Суза и дълго време жителите на Пиемонт го смятали 
за най-висок връх в Алпите. Според една легенда върху ~его 
имало съкровище, охранявано от зли духове, и затова още през 

11-ия век някои авантюристи правили опити да се доберат до него. 
Демоните тогава ги прогонили с мъгла и каменопади. Покори
телят на Рочамелоне, някой си Бонифачо Ротарио (Bonifaciб 
Rotario), бил пленен при един кръстоносен поход от сарацини и 
се заклел, че ще издигне олтар на Дева Мария върху най-внсо
кия връх на родината си, ако се върне в нея жив. Това обеща
ние! той изпълнил и поставеният от ~него в една скална ниша 
бронзов олтар започнал да привлича и други поклонници. Макар 
че поводът за изкачването на Рочамелоне - първия покорен 
в Алпите фирнов трихилядник - е бил от религиозно естество, 
самият факт, че Ротарио не се уплашил от изпитанията, които го 
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очакваJJи по пътя, показва едно ново, свободно от сковаващия 
страх отношение към планината. 

Още по-характерно за прехода към Новото време е знамени
тото покоряване на Монт Егюй (Mont Aiguille - 2097 м) в До
финскИ1е Алпи през 1492 г. Този връх представлява чудноват по 
форма стълб от варQвикови скаJJи, завършващ горе с равна ли
вада. Старото му име биJJо "Mons inaccessibllis" - недостъпен 
връх. И наистина от всички страни го защищават тристаметровн 
отвесни стени. Веднъж френският крал Карл VIII видял отдалече 
това „чудо на Дофинската земя" и заповядал на един офицер от · 
своята свита, Антоан де Вил (Antoine de Ville), да провери какво 
има на върха му. Де Вил подбрал група смели хора - ня
I<олко благородници, двама свещеници, нотариус, майстор дър
воделец и слуги, снабдил се с въжета, стълби и дървени греди 
и успял с помощта им да преодолее скалните отвеси. На върха 
се изкачили осем души, построили колиба и прекарали в нея 
шест дни. На три места били издигнати кръстове и свещени
ците · извършили тържествено богослужение. Де Вил съставил 
подробен доклад. заверен от нотариуса, и го изпратил на пар
ламента в Гренобл. Пратениците на парламента пристигнали 
незабавно, за да се уверят в станалото чудо. Съставен бил по 
този случай и официален протокол, съхраняван сега в архивите 
на Гренобл. Покоряването на „недостъпния" връх с помощта на 
технически средства е забележително като най-ранна и необи
чайна за времето си проява на спортното планинарство. В до
клада на де Вил няма и следа от съзерцателността на Петрарка. 
Той не е поет, а войник, който смело изпълняв;~ възло,кената му 
бойна задача, като същевременно взема мерки подвигът му да 
бъде надлежно документиран. Не го вълнуват красотите на при
родата и за пътя към върха той споменава в доклада си съвсем 
накратко, че бил ужасен. 
Споменатите исторически изкачвания на Ванту, Рочамелоне п 

Монт Егюй представляват още случайни и изолирани епизоди в 
борбата за покоряване на алпийските върхове. Освен това те се 
извършват в по-ниските и по-достъпните райони на Френските и 
Италианските Алпи, докато централните алпийски масиви, по
крити с ледници, още дълго време остават недостъпни за човеш

кия крак. Преди да се пристъпи към тяхното завладяване, .тряб-



ваше да се измине дълъг период на научно изследване и натруп• 

ване на планинарски опит. Този период съвпада с историческата 
епоха на борба с феодализма, когато се развиват естествените 
науки и разумът побеждава схоластичния средновековен свето· 
глед. 

През Средните векове малко се разширяват оскъдните географ
ски познания, наследени от древността, за големите планини в 

Централна Азия. Още през VI век византийският император Юс
тиниан изпраща своя посланик Цермахус с търговска мисия при 
хан Дистабул в Алтай. Завърнал се през Кавказ в Цариград, 
Цермахус разказва за посетените от него планински земи. През 
същия век големият китайски пътешественик - будисткият по· 
клонник Сюан-цзан, описва посетените от него „небесни пла• 
нини" - Тян-шан: ,,Натрупаните тук от сътворението на света 
снегове не се топят ни зиме, ни лете. Гладките склонове от 
твърд и блестящ лед се издигат от двете страни на пътя до 
безкрая като високи стени. Студеният вятър брули с голяма 
сила, а пътниците често стават жертва на дракони. Който върви 
по този път, не трябва да носи червени дрехи и да вика. Ако за· 
брави тази предпазна мярка, ще се изложи на различни неща- 16 
стия. Тук е трудно да се избегне смъртта". 
И наистина в Тян-шан загинали 13 души от спътниците на 

Сюан-цзан. Древните керванджийски пътища, пресичащи Па
мир, се описват и от арабските търговци през 8-ия век. Към края 
на Средните векове нови географски данни за планинските ве
риги в Централна Азия съобщават големите пътешественици 
Марко Поло, Одерик де Порденоне и арабинът Ибн Батута. 
По-късно тибетският Далай Лама затваря страната си за чуж
денци, а завладяването на Цариград от турците слага за дълго 
време край на търговските и културните връзки между Европа 
и Централна Азия. 

През епохата на Възраждането, когато се рушат основите на 
феодализма и тържествува хуманистичният светоглед, човекът 

се изправя пред огромната задача да опознае света, в който 
живее. Това е епохата на големите географски и научни откри
тия. Интересът към света, към природата и нейните явления 
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стимулира и изучаването на планините. Поетите хуманисти от 
късното Средновековие откриват техния чар, но планинската 
природа те още недостатъчно познават. Системното изучаване 
на достъпните планински райони започва през епохата на Въз
раждането от учените хуманисти. Не е случайно, че един от 
първите големи изследователи на планините е Леонардо да 
Винчи - най-гениалният представител на Възраждането в нау
ката и изкуството. До дълбока старост Леонардо обикаля планин
ските райони в Северна Италия. измерва височините, изучава 
природните явления и физическите закони в планината. Има све
дения и за ня1юи изкачени от него върхове, между които се спо

менава и някакъв „Монбозо". Изказано бшю дори предположение
то, че това е Монте Роза, но еега се приема като най-вероятно, че 
се касае за връх Монте Бо (Monte Во - 2556 м), разположен 
южно от масива на Монте Роза. Реалистичният планински пей
заж, който се явява в картините на художника не само като фон на 
фигурни композиции, но и като самостоятелна тема, свидетелству
ва за добро познаване на планинската природа. Същото може да 
се каже и за рисунките и гравюрите, със сюжети из Алпите на 
друг велик майстор от същата епоха -- А.тбрехт Дюрер, опознал 
алпийския пейзаж при пътуванията си през Алпите в Италия. 
Средновековните живописци изобразявали планините условно и 
схематично, защото не ги познавали. Едва художниците реалисти 
от Възраждането ги откриват като сюжет, достоен за изкуството. 
Особено благоприятни условия за изучаване на планините се 

създават през 16-ия век в Швейцария. След освобождението от 
Хабсбургското господство тази страна преживява период на стопан
ски и културен възход. В големите градове - Женева, Цюрих, Ба
зел, Берн - се развива манифактурното производство. Големи 
доходи носи посредническата търговия с Италия през алпийските 
проходи, от които най-голямо значение придобил Сенготарският. 
Стремежът на градското съсловие към знания и прогрес се сти
мулира от реформационното движение, намерило в Швейцария 
особено благопри5:1тна почва за разпространение. Швейцарските 
учени хуманисти започват с ентусиазъм да изучават природата на 

родните Алпи. В този първоначален стадий на развитието на есте
ствознанието най-голямо приложно значение има ботаниката като 
област, най-тясно свързана с медицината. Затова първи проникват 
2 Завладяване на планините 



в планините лекарите ботаници. Появяват се и топографите. Те 
обикалят планинските долини, но понякога се изкачват и на по
достъпни седловини или върхове. За по-сериозно завладяване на 
Алпите в тази епоха още не може да се говори. Любознателните 
учени не притежават за това нито сили, нито нужния опит. Те 

· бавно и предпазливо навлизат в един страшен и тайнствен за 
тях свят, където трябва да развенчават предразсъдъци, от които 
често сами не са свободни. 
Колко трудно е било през тази епоха да се преодолеят наслое

ните от векове суеверия, се вижда от историята на Пилатовото 
езеро под едноименния връх в околностите на Люцерн. Според 
една мрачна средновековна легенда в това малко планинско езеро 

някога бил хвърлен трупът на Пилат Понтийски. Духът на голе
мия грешник се събуждал всеки път, когато някой се прибли
жавал към езерото, проговарял или хвърлял във водата камък. 

Тогава огромни вълни се издигали върху водната повърхност, 
разразяваJiа се страшна буря, планинските потоци прииждали и 
наводнявали селищата в долината, а градушка унищожавала по

севите. Затова църковните власти на град Люцерн строго забра-
нили отиването при проклетото Пилатово езеро. Въпреки тази за- 18 
брана шест скептично настроени духовници го посетили през 
1387 г., заради което били наказани с тъмничен затвор. През 
1518 r. трима ботаници начело с известния хуманист йоахим 
фон Ват (Joachim von Watt) се снабдили със специално раз-
решение да изследват тайнствените явления, но внезапно раз
разилата се гръмотевична буря ги обърнала в бягство. Пр-ез 
1555 г. злокобното езеро било отново посетено - този път от 
големия швейцарски учен, лекар, естественик и филолог KoнpaiJ 
Геснер (Konrad Gessner). Той го изследвал обстойно, без да му 
се случи нещо необикновено, изкачил се на върха и стигнал до 
разумния извод, че надали Пилат Понтийски въобще е бил 
някога по тези места. Всичко видено Геснер описал в един на-
учен труд, представляващ първата алпийска монография. Забра-
ната да се посещава Пилатовото езеро била вдигната много по-
късно - едва през 1585 r., след като една официална комисия 
установила по безспорен начин, че нито виковете „Пилат", нито 
хвърлените камъни във водата предизвикват буря. Подобни при-
мери на суеверия, спъващи опознаването на планините, има много. 
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Името на Конрад Геснер заема почетно място в историята на 
планинарството и не толкова поради многобройните му бота
нически екскурзии в планините, колкото заради отношението му 

към тях . То е изразено най-ясно в едно писмо от 1541 r., 
озаглавено „De montium admiratione (Възхищението от плани
ната). 
„Аз съм т~ърдо решен всяка година, докато господ ми дарява 

живот, да изкачвам няколко върха или поне един, и то когато 

планинската флора е в пълен разцвет, за да я изучавам, да 
укрепвам тялото си чрез благородно физическо упражнение и 
да доставям радост на душата си ... Какво друго удоволствие 
на този свят може да бъде толкова голямо и пълноценно, както 
изкачването на планини?" 
Това е вече концепция, достойна за новото време. В любовта 

на Геснер към планините няма следа от религиозния мистици
зъм на Петрарка . Той открива в планинарството същите три 
основни елемента, които ценим и ние сега: обогатяване на зна
нията, укрепване на здравето и духовна наслада. 

Научните интереси . привличат в планината хората на науката. 
Те постепенно я опознават, обикват и стават планинари. Инте
ресът към Алпите поражда и алпийска литература, не само 
научна, но и поетична, възпяваща чара на планините. Обаче 
тези произведения, съчинени на латински език, с който си слу
жили тогава хуманистите, остават неразбираеми за народа. 
Пионери в областта на топографските изследвания на Алпите 

са били швейцарските учени Егuдuус Чуди Aegidius Tschudi), 
Себастuан Мюнстер (Sebastian Milnster) и йохан Щумпф (Jo
han Stumpf). Изучавайки топографията на английските масиви, 
те полагат основите и на глациологията. Трудовете им съдър
жат и карти, доста непълни, защото изследователите не са про

никвали в районите' ·на вечните ледове: От високите алпийски 
върхове само няколко се споменават по това време. За най
висок минава някакъв несъществуващ „Готар". Монблан се по
явява на карта едва през 1606 г. под старото си име Montagne 
maudite (прокълната планина). 

Най-пълен и съдържателен научен труд за Алпите е издаде
ната през 1574 г. голяма монография на дюрихския учен 
йозuас Зuмлер (Josias Simler) ,, Vallesiae descriptio de Alpibus 



commentarius". Тя съдържа сведения за топографията на Швей
царските Алпи, за геоложкия им строеж, за климата, флората, 
фауната, населението и пр. Освен това. в нея за първи път се 
разглеждат теоретично въпросите във връзка с планинарството -
описва се как планинците се движат в планината и с каква 

специална екипировка си служат. От Зимлер научаваме, че пла
нинските водачи, наречени „марани'·, се връзват с въжета, ко
гато преминават ледници с пукнатини, че носят дълги геги, 

котi<и и ракети за сняг., че си слагат тъмни очила, за да се 

предпазят от ослепяване върху снежните полета и ледниците. 

Той дава и редица практически указания за предпазване от 
опасностите в планината. Най-опасни са според него студът, бу
рята и виенето на свят при гледане в пропастта. Други qпас
ности са ледниковите пукнатини, срутванията на ледените бло
кове и лавините. В планината трябва да се тръгва много рано 
и съвсем безшумно да се преминават лавиноопасните склонове. 
Можем да предположим, че снаряжението, което описвс1 Зимлер, 
както и непи~аните правила за движението в планината са били 
известни много отдавна на алпийските жители, но той успял да 20 
ги систематизира в един вид пръв наръчник по алпинизъм. 

В католическите страни -- Австрия, Италия и Франция ·-· усло
вията за развитието на науката и туризма в планините не са 

така благоприятни, както в протестантските кантони на Швей
цария. Броят на изследователите тук е незначителен. В Източ
ните Алпи, спадащи към владенията на Хабсбургите, в края на 
15-ия и началото на 16-ия век се подвизава като страстен ловец и 
ш1анинар император Максимилиан !, наречен „последният ри
цар" заради романтичната му наклонност към войните, турни
рите и лова. От своята резиденция в Инсбрук той предприемал 
чести обиколки из тиролските планини, преследвал в тях мечки 
и диви кози, а понякога изкачвал със свитата си върхове. Има 
данни, че от него е изкачен някакъв фирнов връх в Шубай
ските Алпи, провъзгласен от ласкателите на императора за най
високия в Европа. Максимилиан поръчал да се направи голяма 
релефна карта на Тирол и да се напише книга с илюстрации 
за неговите ловни приключения в планините . 

За опознаването на планините и на техните опасности доприна
сят много и войните, които се водят през . 15-ия и 16-ия век в ал-
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пийските земи. През 1478 г. швейцарците воюват с миланците в 
района на Сен Готар. Шестдесет войници загиват от лавина 
във Вал Тремона. 
В битката при Ирнис 600 швейцарци разбиват 15-хилядната 

миланска войска с помощта на военни хитрости, известни от 
древни времена на планинците (изкуствено заледяване на пла
нинските пътища, събаряне на канари и пр.). В Тирол австрий
ците и швейцарците се сражават за завладяване на стратеги
чески важни фирнови седловини. 
В епохата на Възраждането се засилва интересът и към други 

планини в света. Най-много любопитни привлича прочутата от 
древността Етна. Следвайки примера на император Адриан, 
един студент от К:атания, бъдещият кардинал Петрус Бембус, я 
изкачва през 1494 г. и написва поетичното съчинение „De Aetna 
Dialogus "). По-късно ученият Филотео три пъти достига до кра
тера и дори прави опит да слезе в него ( 1540 г.). В Пиренеите 
един благородник - граф Кандале (Candale), воден от любо
питство, предприема трудно изкачване на Пик дю Миди (2885 м). 
Съпровождат го местни селяни и за преодоляването на стръмни 
скали се използуват железни куки и дървена стълба. През 1582 г. 
друг любител на приключения, Едмунд Скари (Edmund Scory) 
покорява на Канарските острови вулканичния пик Тенериф. 
Огромен и непознат планински свят се открива пред европей

ците в американския континент. В Мексико испанските завоева
тели проникват в централното плато, обградено с високи пла
нини, между които доминират вулканите Попокатепетл (5452 м) 
и Истаксауатл (5286 м). От кратера на Попокатепетл винаги 
излиза черен дим, неразсейващ се и при най-силни ветрове. За
интересован от това явление, К:ортец възлага през 1519 г. на 
един офицер - Диего де Ордац (Diego de Ordaz) - да разкрие 
причината му. Придружен от двама испански войници и няколко 
индианци, Ордац се изкачва на вулкана през гъсти гори и голи, 
стръмни склонове, покритн с втвърдена лава и сняг. Земята е 
треперела под краката на авантюристите, а на главите им се си

пела гореща пепел. Уплашените индианци са избягали, но жаж
дата за слава и награди кара испанците да продължат изкачва

нето до самия кратер. В дъното му те виждат кипяща огнена 
маса. Изпълнили поставената задача, покорителите на Попокате-



петл бързат да се върнат. Височината, достигната от Ордац, 
дълго време ocтaJ:sa ненадмината. Той бива награден от испан
ския крал с почести, благородническа титла и герб с изображе
ние на вулкан. 

l(ортец извлича практическа полза от покоряването на Попо
катепетл: когато в сраженията с ацтеките му се свършва ба
рута, той прибягва към сярата, извадена от кратера на вулкана. 
По-късно - през 1529 r. - топографът Овиедо (Oviedo) из
качва за пръв rп,т друг действуващ вулкан - Масая в Ника
рагуа. 

Конквистадори и златотърсачи проникват и в планинските 
райони на Колумбия, Венецуела, Еквадор и Перу, но малцина 
се завръщат живи. Историята на техните походи през вериги
те на l(ордилиернте и Андите е пълна с трагични приключения, 
подобни на тези, които древните гърци са преживели някога в 
азиатските планини. При преминаването на заснежените прохо
ди с височина над 4000 м в страната на инките испанските вой
ници на Пизаро, Алмаrро, Алваредо и други конквистадори със 
стотици загиват от студ и глад. Така авантюристи, жадни за 
злато и прключення, прокарват в планините на Новия свят път 22 
за изследователите, които ще тръгнат по стъпките им. 

Мирното развитие на планинарството в Алпите се прекъсва 
през 17-ия век от разтърсилите Европа религиозни войни и дина
стични разпри. В Швейцария настъпват неблагоприятни иконо
мически условия поради изместването на главните търговски 

:пътища от Средиземно море в Атлантическия океан и отслаб
ването на посредническата търговия с Италия. Селските въста
ния и междуособiщи отвличат вниманието на образованите сре
ди от изучаването на планините и делото на учените хуманисти 

се забравя. В Източните Алпи почти непр~къ~нато се водят 
войни. А когато Европа най-сетне се омиротворява след три
десетгодишната война, културната атмосфера не насърчава вече 
интереса към п,~аfrшште. 

В епохата на аGсолютизма във философията господствуват 
идеите на ра,цио.нализма. ,,Чистият разум" се провъзгласява за 
единствения източюiк п_а познанието и се отриtJа познаваемостта 
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Лавина в Алпите -
рисунка от 18-ия век 

• 



на околния свят чрез сетивата, които мамят. К:ато най-чиста, не
~ависима от сетивния опит наука се издига математиката, а ес

:rествените науки отсrъпват на втори план. Всичко това се от
разява върху отношението към природата, която се поставя в 

13ависимост от човешкия разум, подчинява се на него, преобра
зява се от него. В изкуството на кла,сицизма господствува идеа
hът на „прекрасната, облагородена от човешкия разум природа". 
Той намира най-ярък израз в геометричната паркова архитектура 
l1a Версайл, където живата природа е подчинена на строга зако
номерност, ред и .симетрия. Дивият алпийски пейзаж, стихиен, 
грандиозен, несъвместим с никакви човешки закони, мащаби и 
пропорции, противоречи на господствуващия през тази епоха ес
тетически вкус, изразен най-добре от френския философ Мал
р.ранш: ,,Видимият свят би бил по-съвършен, ако моретата и 
континентите биха имали по-правилна форма". 
Запазени са много документи и писмени свидетелства, от 

които се вижда колко слаб е бил научният и културният инте
рес към Алпите чак до средата на 18-ия век и колко неверни и 
абсурдни са били представите за планините и обитателите им . 
+ 
Дори сериозни учени твърдят, че в Алпите живеят дракони. Из- 24 
дават се „научни" трудове, доказващи, че планините са болестни 
~;-зрастъци върху земната кора, че планинският въздух е отро-

вен и ,причинява идиотизъм у планинците; че те живеят като 

зверове в ледовете и в усамотението си от света загубват спо
собността да говорят. Многобройните пътешественици през Ал-
Jите от елита на европейското образовано общество описват само 
,;ужасните" и ,.гро:-шите" планини, ,,тъжния·' алпийски пейзаж. 
Един френски абат изразява впечатлението си от пла,нините с 
думите: ,,Всичко тук ми напомня свърталището на някакъв зъл 
магьосник, където самата природа сякаш стене от ужас". Ясно 
е, че когато няма интерес и любов към планините, няма и почва 
за развитието на туризма в тях. 

Седемнадесетият век е безплоден в историята на . завладява
цето на Алпите. Само малцина ботаници обикалят алпийските 
долини и някои незначителни върхове биват изкачени от ло'вци 
на диви кози и търсачи на кристали, които по това време много 

се ценя-г -в бижут-ерията. -В общи черти обаче планинарството 
преживява период на културен застой. 



Докато в Аплите туристическата дейност през 17-ия век почти 
заглъхва, отд,елни планинарски прояви се отбелязват в някои 
други европейски планини. Ботаническите екскурзии в Татрите 
стават мода сред професорите и студентите от унИJверситета в 
К:есмарк (К:ежмарок). В един пътепис от 1683 r. се разказва за 
една такава екскурзия и ние научаваме, че по това време в 

Татрите имало вече платени водачи, маркировки и каменни пи
рамиди по върховете с ламаринени кутии, в които покорите

лите оставяли бележки с имената си. К:ато помощни сред
ства при изкачване на трудни места се използували въжета и 

котки за колене и лакти. К:ато исторически куриоз може да се 
отбележи, че през 1669 г. 'Турският султан Мехмед IV пред
приел изкачване на Олимп с катастрофални последици: няколко 
души от свитата му умрели от настинка, а самият султан дълго 

лежал болен. Дали Олимп бил покорен, не се знае. 
За опознаване на планинските райони в другите континенти 

през тази епоха най-много допринасят католическите мисионери. 
След тридесетгодишната война реформираният католицизъм се 
стреми да спечели почва във всички части на света. Мисионери-

25 те са първите изследователи на планините в завоюваните от 
испанците и португалците колонии на американския континент. 

йезi ,итите предприемат през 17-ия век големи пътешествия и в Из
точна Азия, пресичайки по древни керванджийски пътища пла
нинските вериги на Памир, К:аракорум и Хималаите. Образовани 
и с научна подготовка, папските агенти Гоес, Грубер, д'Орви.r~ 
п други внимателно изучават, нанасят на карти и описват ме

стата, през които пътуват. Така те попълват оскъдните сведения 
за големите азиатски планини, останали от средновековните пъ

тешественици. 

Интересът към Алпите се възражда едва през 18-ия век в епо
хата на просвещението . Това става под влияние на новото кул
турно течение, породено от английската буржоазна революция. 
В борбата с абсолютната монархия буржоазната класа на най
напредналата по пътя към капитализма страна създава соб
ствена идеология, която отхвърля всички теории, спъващи сво

бодното развитие на личността - средновековните догми и тео-



риите, създадени от идеолозите на абсолютизма, за „божестве
ния ред" в човешкото общество. Идеолозите на английската бур
жоазна революция подчертават естествената свобода, с която 
природата е надарила човека. Английските философи деисти 
приемат съществуванието на бога само като безлична причина 
на света, който се управлява от природните закони. Значението 
на природата се подчертава от материалистическата философска 
школа на Бекон, Хобс и Лок, които оборват теориите на рацио
налистите за всесилието на „чистия" разум и доказват, че един
ственият сигурен източник на познанието е сетивният опит, че 

разумът е безсилен, когато човек е откъснат от заобикалящата 
го среда, от живата природа . Това схващане (емпиризъм) влияе 
положително върху развитието на науките, базиращи се върху 
наблюдението и изследването - върху физиката и естествени
те науки. В анг.rшйското просветено общество се създава истин
ски култ към природата, който намира израз във всички об
ласти на живота като реакция срещу аристократическата кул

тура на абсолютизма. В литературата и изкуството се идеали
зира неподправената природа и всичко, свързано с нея - есте-

ствените човешки отношения, непосредствените чувства, опро- 26 
стеният, близък до природата живот. Милтън рисува поетични 
природни картини в „Изгубеният рай", Томсън създава „Годиш-
ните времена" - произведение, което впоследствие вдъхновява 
Хайдн да напише своята прочута едноименна оратория. Даниел 
Дефо предизвиква истинска сензация с „Робинзон Крузо". При
митивният живот на необитаемия остров, опасности и приклю-
чения - всичко това харесва и възбужда интерес към места, 
незасегнати още от цивилизацията. Талантливи художници съз-
дават шедLоври на пейзажната живопис. Култът към природата 
намира на11-ярко въплъщение в лиричния ландшафтен стил на 
английската паркова архитектура - пълна противоположност на 
версайлската. 
Родените в Англия идеи допадат на образованото общество 

и в други европейски страни. Хората са вече отегчени от цялата 
пзкуственост на нравите и обичаите в епохата на абсолютизма. 
Деизмът на Лок се възприема от Волтер и Русо като религия 
на природата, а емпиризмът му насърчава научното изследване 

на природата и нейните закони. През 17-ия век - векът на про-
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свещението, науката триумфира, най-почитаният човек е уче
ният естественик. Това е културната атмосфера, която създава 
внезапен подем в научното изследване на п.т1анините и възбужда 
към тях литературно-естетически интерес. 

До1(ато отначало най-развитият клон от естествените науки е 
била ботаниката, сега най-голям интерес предизвикват физика
та и геологията. Ботаниците още бродят из планините, но се 
появяват и други изследователи, изучаващи състава на скалите, 

ледниковите феномени, физическите явления, свързани с висо
чината. Сферата на тяхната дейност е във високите планински 
райони. Особено голямо значение за развитието на алпинизма 
придобиват барометричните измервания на върховете. Торичели 
изнамира барометър през 1646 г., а една година по-късно Блез 
Паска.1 провежда на връх Пюи де Дом (1465 м) в Централна 
Франция първото измерване на височина с този уред. След това 
учените започват да измерват барометрично всички достъпни 
върхове в Алпите, Пиренеите и други планини. Наред с баро- , 
метрични измервания продължават с успех да се правят и три

гонометрични, познати още в древността. През 1720 г. се уста
новява, че връх Титлис в Швейцарските Алпи е висок 3239 м и 
в продъ:1жение на 25 години се счита, че по-висок от него няма 
не само в Алпите, но и в света. От 1736 до 17 44 г. действува 
френско-испанска експедиция за измерване на височините в Ан
дите, организирана от Френската академия на науките. Това е 
първата голяма научна експедиция и резултатите от нея са , 

блестящи 1сакто от научно, така и от планинарско гледище. Уче
ните покоряват два четирихилядника в Еквадор и достигат ви
сочина 4745 м върху склона на Чимборазо. Височината му из
мерват 6276 м (в действителност 6310 м) и оттогава до 1818 г. 
Чимборазо минава за най-високия връх в света. 

За научното изследване на Алпите през първата половина на 
18-ия век има най-голяма заслуга цюрихският професор Якоб 
Шойхцер (Jacob Scheuchzer), лекар, топограф, физик и геолог. В про
дължение на редица години той всяко лято обикаля заедно със 
студентите си алпийските долини, проучва всестранно планините 
и издава ценни за времето си научни трудове 1 и карти. Шойхцер, 

1 Naturgeschichte des Schweizereandes (1706) и Itinera Alpina (1723). 
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е привърженик на емпиризма в науката и, както сам се изразява, 

„не е от тези, които търсят природата в главите си", и при все 

това още вярва, че в Алпите живеят дракони. Той се опитва дори 
да ги класифнцира по видове - с крака и без крака, с опашки 
и без опашки и т. н. Независимо от този данък на вековното за
блуждение трудовете на Шойхцер полагат здрава основа на по
нататъшното научно изследване на алпийската природа. В ли
цето му ние виждаме не само изследовател, но и голям почита

тел на п.~аншште. В Швейцария той е един от първите, които 
възраждат традициите на Геснер и откриват своеобразния чар 
на алпийския пейзаж. За него А.1пите не са вече „тъжна планин
ска пустиня", а „музей на природните чудеса''. 
Но в тази епоха не толкова учените, колкото поетите и писа

телите събуждат у широката общественост интерес към света на 
планините. През 1729 г. излиза поемата на швейцареца Албрехт 
Халср „Алпите" 1 , в която той идеализира патриархалния живот 
на простодушните а.~пийски пастири и го противопоставя на раз
коша и покварата в градовете и княжеските дворци. Това произ
ведение, написано на достъпен за народа немски език под влия

нието на идващите от Англия настроения, става много попу.~ярно 
четиво и се превежда на други езици. Изтънченото и разглезе
ното общество от епохата на рококото се възхищава от идилич
ните картини из живота на непокварените планинци, а играта 

на пастири и пастирки става любимо развлечение у аристокра
тическите среди. В поемата на Халер планините се рисуват само 
като фон. }!(ан, Жак Русо ги поставя вече в центъра на своите 
творби, пропагандиращи връщане към природата. Без да бъде 
самият той планинар в истинския смисъл на думата, Русо 
създава идеологическа основа за развитието на съвременното 

планинарство . Философско-моралните възгледи на женевския ми
слител и неговият страстен призив „Назад към природата" от
говарят на настроенията на най-широките образовани среди в 
навечерието на Френската революция. В своите произведения 
,,Нова Елоиза", ,,Изповеди", Мечтания на един самотен люби
тел на разходки" Русо с възторжен език възхвалява родните 

планини. В „Изповеди" той пише: 

1 Albrecht Haller. Die Alpen, 1729. 



„Известно е какво разбирам под хубав пейзаж. Аз искам да 
виждам около себе си скали, борове, тъмни гори, планини, пъ
течки, извиващи се нагоре и надолу по стръмнините, страшни 

пропасти ... " 
Но в природата на планините Русо търси не толкова красота

та за окото, колкото онова, което изпълва сърцето му с радост 

и възторг, облагородява я, пречиства я от всички долни ин
стинкти. Морално-възпитателният елемент се добавя към чисто 
естетическия. Голямата заслуга на Русо за делото на планинар
ството се състои в това, че той успява да вдъхне на своите съ
временници любов към планините и романтично преклонение 
пред дивата, могъща планинска природа. Под влиянието му из
падат и други майстори на художественото слово, особено в 
Германия, където романтичните настроения винаги са били 
силни. Гьоте, който три пъти през живота си посещава Швейца
рия и дори пътува зиме през високопланински проходи и седло

вини, създава прекрасни стихове, в които звучи романтиката на 

планината, нейното тайнствено очарование, а по-късно Шилер из
бира Алпите за грандиозен фон, върху който разгъва борбата на 
един свободолюбив народ срещу тиранията. Вилхелм Тел и не- 30 
говите родни планини стават символ на протеста срещу всяко 

потисничество, а думите „свободата е в планините" придоби-
ват особено значение. 
Поради събудения интерес към Алпите пътешествията в Швей

uаµия стават към средата на 18-ия век голяма мода у европейския 
интелектуален елит. Посещават се главно градове и селища, 
разположени в живописни местности около големите швейцар
ски езера. Оттам се предприемат леки екскурзии в алпийските 
долини. Някои смелчаци, придружени от местни селяни водачи, 
стигат и до подножието на ледниците. Известно е, че още през 
1706 г. някакъв J~нглийски лорд паднал в ледникова пукнати
на в района на Бернина. През 1741 г. двама англичани -
Jlиндхем (Windham)и Покок (Рососkе),тръгвайки от Женева, ,,от
криват" Ш амони (Chamonix), малкото село в подножието на 
Монблан, което впоследствие играе важна роля в историята на 
с:1.лпинизма. Въоръжени до зъби и придружени от местни вода
чи, гостите се изкачват до подножието на ледника Мер де глас 
(Mer de Glace - Ледено море) и даже се разхождат по него, а 



31 

след това в Женева широко оповестяват, че са открили най-ин
тересния кът в Алпите. Оттогава в Шамани започват да се сти
чат любопитни туристи, а местните жители си изкарват допъл
нителна прехрана, като ги превозват върху мулетата си до ви

сочината Монтанвер (Montenvers), под която се разстила Леде
ното моrе. Така се заражда професията на планинските водачи 
(гидове) не само в Шамани, но и в други средища на туризма 
в Алпите. През 1745 г. група женевски учени начело с Пиер 
Мартел (Pierre Marte 1I) идват в Шамани, правят тригонометрич
но измерване на Монблан и установяват, че той е най-високият 
връх в Алпите. 
Туристическите пътувания в Швейцария особено зачестяват 

през втората половина на 18-ия век. Почитателите на Русо се сти
чат отвсякъде към бреговете на Женевското езеро, за да посе
тят местата, описани в „Нова Елоиза" и сами да изпитат вълну
ващото очарование на алпийския пейзаж. Като нов курортен 
център се развива Гринделвалд в подножието на Бернските Ал
пи. Но движението, създадено от Русо, има интелектуален ха
рактер. Почитателите му, както и самият той, не изкачват върхо
ве, а им се възхищават само отдалеч. В епохата на леките 
удоволствия разнеженото образовано общество не е още физи
чески и психически подготвено да понася трудностите и напре

женията на истинското планинарство. Изключение правят мал
цйна. Обаче и пасивното съзерцание на ледените гиганти носи 
своите плодове. Страхът от планината постепенно изчезва и се 
заменя с любопитството, с желанието да се опознае по-отблизо 
загадъчното й царство. 
Докато богатите пътешественици туристи съзерцават отдалеч 

алпийските върхове, появяват се вече отделни смели хора, които 
дръзват дори да ги атакуват. Това са или скромни труженици 
на науката, или калени планинци. Постиженията им представля
ват още изолирани акции от местно значение, а изкачените вър

хове се характеризират предимно с това, че не са обиколени от
всякъде с ледници, а са достъпни по фирнови полета. Страхът 
от леда и ледникови пукнатини е още толкова силен в тази епо

ха, че почти никой не се осмелява да предприеме изкачване по 
непознат ледников маршрут. Това се отнася дори до най-добрите 
познавачи на планините - ловците на диви кози . 



Около 1730 г. един любознателен свещеник се изкачва по фир
нови склонове върху най-високия връх в планинската верига 
Ретикон ~ Шезаплана(Sсеsарlаппа - 2972 м). През 1744 г. бива 
покорен връх Титле (3229 м) в Швейцарските Алпи от двама 
нрислужници при манастира Енгелберг. През 1770 г. известните 
женевски физици и почитатели на Русо двамата братя Делюк 
(Deluc) успяват след няколко несполучливи опита да се из
качат на връх Мон Бюе (Mont Buet - 3109 м) в района на Ша
мани и да направят барометрично измерване на височината му, 
Те се завръщат не само доволни от изпълнената научна задача, 
но и щастливи от всичко преживяно в планината - преодоля

ване на препятствия, бури, бивак, а на върха - неизразимото 
усещане на необятния простор, безкрайната снежна пустиня, об
лаци, тишина ... Забележително за времето си е планинарското 
постижение на игумена от манастира Големия Сен Бернар -
абат Мюрит (Mtirith), известен най-вече като естественик и лю
бител на планините. През 1779 г. той се изкачил на Мон Велан 
(Mont Velan - 3765 м) - връх, доминиращ над цялата окол
ност в Сен Бернар. Когато придружаващите го ловци се раз• 
колебали и отказали да продължат, решителният абат преми- 32 
нал сам през ледник с пукнатини и преодолял стръмните заледе-

ни склонове към върха, като дълбаел стъпки с острието на гео-
дожкия си чук. Това изкачване също било предприето с цел да 
се направят научни наблюдения и да се измери барометрично 
височината на върха. В Източните Алпи няколко трихилядника 
биват изкачени от неизвестни ловци на диви кози. Така постепен-
но се натрупват знания и опит, необходими за решителния щурм 
на най-високите алпийски върхове, който започва с покоряването 
на Монблан. 
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РАЖДАНЕТО НА АЛПИНИЗМА 

ОТ МОНБЛАН ДО МАТЕРХОРН 

Покоряването на Монблан (4807 м) е едно от най-славните 
събития в историята на планинарството, което не е вече от ме
стно значение, не е дело на отделни смелчаци, а е истинска епо

пея от световен мащаб, завършък на цяла епоха и същевременно 
начало на нов период в борбата на хората за овладяването на 
11ланините. Това е триумф на науката, на просвещението, на чо
вешкия устрем към опознаването на тайните на природата. Съв
L:ем не е случайно, че само няколко години делят изкачването на 
Монблан от деня, в който Великата френска революция оконча
телно ликвидира наследството на феодализма и откри път за нов 
икономически и културен подем на човечеството. 

През 1760 г. младият женевски учен Орас Бен,едикт де Сосюр 
(Horace Beпedict de Saussure) за пръв път идва в Шамони. Той 
е само на двадесет години, но е вече известен като естестве

ник - ботаник, геолог, физик и метеоролог със специални инте
реси към изследването на планините. След като посещава лед
ника Мер де глас и се изкачва на височината Бреван (Brevent -
252;,i м), от която се открива разкошна панорама на цялата пла
нинска верига, увенчана от Монблан, Сосюр разгласява по всич
ки околни селища, че обещава голяма парична награда на този, 
който ще намери пътя към върха на алпийския първенец. Идея
та му да се изкачи Монблан е продиктувана от чисто научни ин
тереси. Той очаква, че това ще му помогне да изясни много 
неразрешени още от науката проблеми във връзка с произхода 
на планините и физическите явления в тях. Минават обаче цели 
15 години, преди да се намерят решителни хора, готови да се , 

3 Завла,цяване на планините 



отзоват на неговия апел. Пътят към Монблан откъм север -
от долината на река Арва, където лежи Шамони, не е много 
стръмен, но е дълъг и минава през обширни ледници с лабирин
ти от пукнатини и ледени блокове (сераци). Даже най-смелите 

.~ОНбМН 4е,о7 м 

1 
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.1овщ1 на диви I{ози не се решавалп дотогава да навлязат в тази 

ледена пустиня, криеща хиляди опасности, особено когато я об
гръщат снежни бури и мъгли. Първите сериозни опити да се на
мери път към върха започват през 1775 г. и продължават с пре
късвания нели 11 години. Подстъпите към Монблан проучват 
най-опитните местни гидове, чийто стимул е обещаната награда, 
и един млад лекар от Шамони, д-р Мuшел Пакар (Michel Paccard) 
който се води изключително от научен II планинарски интерес. 
Понякога към тях се присъединяват Сосюр и канторът на же
невската катедрала Марк Бури (Marc Bourrit) - художник, ли
тератор и страстен обожател на планините. Бури има голяма 
заслуга за пропагандирането на алпинпзма в женевската пре

са, но самият той при всички опитч: да достигне Монблан е про
явявал слаба воля и издръжливост за разлика от смелия и упо
рит д-р Пакар. 
Борбата за Монблан с дълга и упорита. Години минават, пре

;1.11 да се проучат подстъпите му. Почти всички първи опити да 
се напредне към върха завършват там, където започват истин

ските трудности -·· в зоната на ледовете, под Голямото плато 
(Grand Plateau), в опасния лабиринт от ледникови пукнатини и 
ледени блокове. Ту горещото слънце, ту дълбокият сняг и пла
нинската болест омаломощават неканените гости на планината, 
ту ги прогонват студът п снежните виелици. През 1785 г. двама 
гидове, разузнавайки пътя по западния гребен на Монблан, успя
gат да се изкачат на Дом дю Гуте (Dom du Gofiter - 4331 м). 
Това е вече голям успех. Оттук те виждат белия купол на пър
венеца, но към него води остър леден гребен с пропасти от двете 
страни - · Камилските гърбици (Bosses de dromadaire). Това от
критие окураж'ава Сосюр и още същата година по негово нареж
дане построяват каменна колиба върху морената на ледника 
Бионасей, в подножието на Егюй дю Гуте - първия туристиче
ски заслон в Алпите. Оттук Сосюр, придружен от Бури и голя
ма група rидове, прави неуспешен опит да достигне върха, но 

се убеждава, че той е достижим при благоприятни условия. Об
садата на Монблан влиза в заключителната фаза и придобива 
характер на съревнование. 

Лятото на 1786 г. е решително. Хората на Сосюр се готвят за 
последен щурм. На 8 юни в две групи те разузнават пътя към 



Камилските гърбици. Към едната група на Голямото плато се 
присъединява един неканен спътник - младият ловец и търсач 

на криста.1111 Жак Балма (Jacques Balmat). Започва виелица и 
групата се връща. Балма нарочно изостава от спътниците си .и 
прекарва нощта върху ледника в една снежна дупка. На сутрин
та при ясно време той открива върху северните склонове на 
Монблан един сравнително лесен път, заобикалящ Камилските 
гърбицн . Ловецът иска да спечели наградата сам, но съзнава, че 
за да стигне върха, му трябва другар. Той се връща в Шамони 
и се доверява на д-р Пакар, който не е материално заинтере
суван в изкачването. Двамата се сдружават и в пълна тайна се 
готвят за , ·олямата битка. 
На 7 август те скришно излизат от Шамони и бивакират на 

височината Ла Кот (La Сбtе), а на другия ден в 4 часа заранта 
стъпват върху ледника. Времето е хубаво, но снегът е тежък, раз
мекнат. Покорителите на Монблан нямат нито въже, нито котки, 
нито брадва за лед, но в замяна на това мъкнат тежките научни 
прибори на д-р Пакар - барометър, термометър и бусола. Пълзеш
ком по несигурни снежни мостове те преминават ледникови пук-

натини, заобикалят огромните, нестабилни ледени кули. Времето 36 
тече. На Голямото плато - мъчително газене на дълбокия сняг, 
горещина, пристъпите на планинската болест. Ето . и бариерата 
па Червените скали, покрай която се излиза към купола на 
Монблан. Слънцето преваля към залез, но удобно място за би -
вак няма. Решението е взето: нагоре към върха и връщане по 
луна. Фирновият склон е стръмен II опасен. Всяка несигурна стъп-
ка можР. да_ отведе в зееш,ите долу пукнатини. Студен вятър по-
среща другарите върху гърбицата на Монблан. Те са гладни, 
жадни и уморени, но близката цел ги окриля. На 8 август 1876 г . 
в 17 часа и 23 минути от Шамоюr откриват. с телескоп две мал-
ки фигурки върху девствения сняг на алпийския първенец. По-
ловин час остават те на върха - необходимото време за д-р 
Пакар да извърши научните си наблюдения. Обратният път е 
при лун11а светлина, през фирнов11 полета и фантастични лед-
ници . uивакът е на старото място. На другия ден завръщането 
в Шамопв е триумфално, но д-р Пакар страда от снежна сле-
пота и Ба.11ма го води за ръка. 



За жалост тази хубава победа на човешкото другарство над 
планината се помрачава скоро от недоразумения и дрязги ·меж

ду двамата победители. Литераторът Бури, искайки по лични 
съобрижсния да · злепостави д-р Пакар, публикува едно описа
ние на изкачването, в което единственият герой е Балма, а ле
карят се представя като )l(алка и смешна фигура. Балма не про
тестира, а д-р Пакар, огорчен, се отказва да се бори срещу кле
ветите. Тази изопачена версия се приема от широката публика, 
подхваща се в безбройни по-късни публикации на различни ав
тори и се смята за достоверна в продължение на повече от сто 

години. Едва в последно време редица сериозни изследвания ус
пяха докум~нтално да я опровергаят и да възстановят честта на 

д-р Пакар - смел планинар с безкористна любов към науката 
и алпиниз;11а. 

Lа.лма получава своето възнаграждение и става знаменит. От
рупват го с почести и пари. Кралят на Сардиния и Пиемонт 
го удостоява с благородническата титла „Балма де Монблан". 
Краят му обаче е трагичен. В напреднала възраст, отдал се на 
старата си страст да търси кристали и злато в планините, побе
дителят на Монблан един ден изчезва в пропастите на Мон Бюе. 

I{огато Балма и Пакар покоряват Монблан, Сосюр е · вече учен 
със световна известност, професор по философия в Женева, ав
тор на много трудове из областта на естествознанието. · Много 
пътешествува, обикаля Алпите, прави наблюдения, натрупва зна
ния за природата на планините, но голямата му мечта остава 

още неосъществен.а - да стъпи сам на най-високия алпийски 
връх. Той преследва възвишена научна цел и никога не се е стре
мял да бъде пръв на Монблан. Сега, когато върхът е вече по
корен, Сосюр може да осъществи своята отдавна замислена на
учна програма. Още на другата година след първото изкачване 
той организира голяма експедиция на Монблан, в която участву
ват 18 гидове и носачи от Шамани, водени от Балма. Цялото се
мейство на Сосюр и много гости от Женева го очакват в Ша
мани, но в планината го придружава само верният му слуга 

Тетю. Първата нощувка е на височината Ла Кот. Оттук пътят 
върви по сняг и ледници. Втората нощувка е на височина 3890 м 
в горната част на Голямото плато в голяма палатка, опъната 
върху снега. Третият ден от изкачването по стръмните снежни 



t:клонове към I<упола на Монблан е най-тежък. Вреl\1ето е горещо, 
Сосюр е уморен и с мъка преодолява пристъпите на планинската 
болест. На 3 август 1787 г. в 11 часа след продължително н 
уморително изкачване върхът е достигнат. За този момент Со
сюр по-късно писал: ,,Продължителността на борбата, споменът 
за изживените трудности и острото още усещане на мъките, с 

които заплатих за тази победа, предизвикаха у · мене един вид 
раздразнение. Достигнал най-високата точка, аз тропнах с крак 
по-скоро от чув~тво на гняв, отколкото удоволствие". Но пред 
погледа му се открива грандиозна гледка към застиналото мрре 

от снежни върхове. Умората е забравена. ,,Аз не вярвах на очи
те си и мислех, че сънувам" - признава Сосюр. Четири часа и по
ловина са запълнени с научни наблюдения. Прави се топограф
ска снимка на върха, измерва се дебелината на снежната по
кривка, изследва се структурата на снега, определят се темпера

турата, барометричното налягане, влажността на въздуха, тем
пературата на кипването на водата, провеждат се физиологиче
ски изследвания и пр. Науката празнува своята победа над най
високия алпийски връх. След още един бивак на Ла Кот Сосюр 
и спътниците му се прибират в Шамани. 38 
Върху гравюри от онова време виждаме екипировката и тех

никата на движението на тази историческа експедиция. Сосюр 
върви между двама гидове и се държи за дълъг прът, който те 
носят като подвижен парапет. Той е облечен с фрак, обут е в 
ботуши с гамаши, на главата му има шапка с широка перифе
рия. В ръката държи гега. Гидовете и носачите са облечени с 
всекидневните си селски дрехи. На гърбовете си те носят кошо
ве с провизии, бъчвички с вино, сандъци с обемисти прибори, със 
завивки, дрехи и пр. Всички имат геги, а някои носят още брад
ви и дървени стълби, с помощта на които преминават ледникови 
тт,•кнатини. 

· Денят, в който Сосюр изкачва Монблан, се смята за рожден 
ден на алпинизма поради голямото историческо значение на това 

събитие. Алпинизмът получава всеобщо признание като дейност 
от първостепенна важност за природонаучното изследване. Лич
ният пример на Сосюр убедил съвременниците му, че изкачва
нето на планините може да бъде много полезно за науката, щом 
такъв известен учен се подлага доброволно на всички свързана 
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с алпинизма лишения и опасности. А тези лишения и опасности 
във времето на Сосюр наистина не са били малки. 
Големият изследовател на планините не приключва с това своя

та дейност. Почти до края на живота си ( 1799 г.) . Сосюр не пре
става да пътешествува из Алпите и да изучава природата им. 
Забележителен е неговият 16-дневен престой в палатка на висо
ката седловина Кол дю Жеан (Col du Geant) във веригата на 
Монблан през 1788 г. Приносът на Сосюр във всичките области 
на естествените J-Jауки е неизмерим. Между многото оставени от 
него публикации най-голям интерес за нас представляват че
тирите големи тома Пътешествия из Алпите 1 • 

След победата над Монб,1ан започва покоряването на най-ви 
соките върхове и в останалите алпийски масиви. Инициативата 
обикновено излиза от образовани хора с научни интереси, които 
най-често прибягват към помощта на местни познавачи на пла
нината - ловци на диви кози и търсачи на кристали. Всяко го
лямо изкачване изисква предварителни проучвания на пътя н 

сложна организация. Пренасянето на бивачни съоръжения, теж
ки научни прибори и други материали с голям брой носачи обу
славя експедиционния характер на алпинизма в този ранен ста

дий на развитието му. 
Първият голям връх, който бива покорен след Монблан, е 

Гросглокнер (3798 м) - вторият по височина връх в Източните 
Алпи, където почвата за развитието на алпинизма е била подгот
вена от пионерската дейност на естественика Балтазар Хаке 
(Balthazar Hacquet) - ,,Сосюр на Източните А.лпи". Инициативата 
з а това изкачване излиза от няколко учени -- естественици, групи

рани около покровителя на науката и планинарството граф Залм

РайферШf!Йд, епископ на Гурк, който организира и финансира 
експедицията. С проучването на пътя и подготовката на изкач
ването се натоварват двама дърводелци от малкото село Хайли

генблут - братята Клоц (Кlotz). Предполага се, че още тогава 
те са изкачили сами Гросглокнер, но са премълчали това, за да 

1 Ногасе В. de Saussure. у oyages dans les Alpes, 1779- 1796. 



не развалят ефекта от предстоящото тържествено покоряване. И 
наистина през 1799 г. се провежда експедиция, в която участву
ват голям брой специално поканени видни представители на нау
ката и обществе1i0стта. На братята Клоц е поверено техническо
то ръководство. Времето обаче не е благоприятно и само някол
ко души успяват да се изкачат на по-циския Клайнглокнер, от
делен от Гросглокнер чрез опасна за преминаване седловинка. 
През следващата година граф Залм организира нова, още по-го
,/Jяма експедиция, в която участвуват 26 души гости с 25 водачи, 
носачи, слуги и готвачи . Като база на експедицията се използу
ва нарочно построената за целта хижа, а под самия връх се из

гражда заслон. С това се поставя начало на строителството на 
хижи в Тирол. Братята Клоц са пак начело. Те първи заедно с 
няколко смели мъже преминават опасната седловинка и поставят 

върху най-високата точка на върха донесения с много усилия же
лезен кръст, а под него - сандък с термометър и барометър. 
Така науката заема вече достойното си място на планинските 
върхове. Останалите членове на експедицията наблюдават из-
качването с телескопи от известно разстояние . . Между тях е и 4О 
граф Залм, който няма щастието да стъпи на върха, покорен 
благодарение на неговия ентусиазъм. Първото изкачване на Грос-
глокнер се празнува като голямо събитие в цяла Австрия. 
Ортлер (3902 м) - първият по височина връх в Източните 

Алпи - привлича вниманието на австрийския ерцхерцог йохан, 
натоварен преди третата коалиционна война срещу Франция да 
укрепи отбраната на Тирол. Той възлага на един офицер от сви
тата си - Гебхард, да организира изкачването. Гебхард наема 
двама ловци и те правят през 1804 г.няколко несполучливи опи
та да открият път към върха. Тогава се явява някой си йозеф 
Пихлер (Joseph Pichler), опитен алпийски ловец. Срещу значи
телна сума той се нае:.v:а да изкачи Ортлер. И наистина на 28 
септември съ.il..(ата година Пихлер, придружен от другите двама 
ловци, излиза на върха в буря по труден скалист гребен. Още 
шест пъти след това той се изкачва на Ортлер, подготвяйки 
всичко необхоДI,мо за пристигането на туристическата група на
чело с Гебхард. Намира се нов, по-лесен път на изкачване; на 
опасни места се фиксират въжета, на върха се изгражда голяма 
каменна пира;,.1ида и се поставят метеорологични прибори, раз-
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вява се знаме и се запалва огън, за да се убедят всички в до
.1ината, че недuстъпният Ортлер е наистина покорен. В тази епо
ха всяко изкачване се подлага на съмнение и се нуждае от до

казателстБэ. 

В Швейцария по време на Наполеоновите войни настъпват 
неблагоприятни условия за развитието на алпинизма. Отново 
както в античните времена през планинските долини и проходи се 

проточват войскови колони. Смелите походИ на Наполеон и Су
воров през Алпите влизат в историята наравно с легендарния по
ход на Анибал. Едва когато войната се пренася в другите краи
ща на Европа, се възобновява и прекъснатата планинска дейност. 
В Бернските Алпи като пионери на алпинизма се подвизават 

членовете на семейството Майер (Meyer) - богати търговци от 
Аарау, хора будни и с научни нтереси. През 1811 г. братята Ие
ронимус и Иохан Рудолф Майер заедно с двама ловци - Фол
;<ер (Volker) и Бортис (Bortis), покоряват „царицата на Берн
ските Ллпи" - красивия връх Юнгфрау(4166 м) . Няколко дни 
те търсят подход към върха от юг през обширни ледникови по
лета, бивакират при тежки условия на открито и не отстъпват 
дори когато ги напускат почти всички наети носачи. Тази победа 
се посреща с такова недоверие, че още през следващата година 

братята повтарят изкачването, придружени този път и от два
мата синове на Иохан Рудолф. Същата година друг член от се
мейството - д-р Рудолф Майер - организира голяма експеди
ция на Финстераархорн (4275 м) - най-високия връх в Бернския 
масив. След много лутани.я и премеждия па върха се изкачват 
по най-трудния му хребет трима водачи ловци, между които и 
победителите на Юнгфрау - Фолкер и Бортис. Д-р Майер, из
тощен, изостава да ги чака близо до целта. Поради финансови 
затруднения семейството Майер се отказва впоследствие от нови 
експедиции. 

След омиротворяването на Европа алпинизмът се развива в 
по-бързо темпо. Построените още от Наполеон стратегически пъ
тища през Алпите сега се доизграждат и у.тесняват съобщения
та. Държавите, владеещи алпийските земи, започват системни 
геодезически и топографски проучвания в планините във връзка 
с изготвянето на нови военни карти. Голям брой алпийски вър
хове, между които Цуrшпице и Бернина, биват изкачени за пръв 



път от военни топографи. В тясна връзка с картографията се 
извършват и изследванията на ледниците - преди това пред

ставите за същността им са били наивни. Основите на модерна
та глациология се поставят едва в 19-ия век главно от швейцарски
те учени, които проучват големите ледници в Бернския Оберланд 
и между другото правят изкачвания на някои околни върхове. 

Първият истински изследовател на високата планина след Со
сюр и като него автор на научни пътеписи е швейцарският гео
лог Фран,ц Иозеф Хюги (Franz Joseph Hiigi) -- голям учен и 
добър планинар. Започвайки от 1822 r., той в продълже-ние на 
редица години изучава високопланинските райони, а през 1828 
и 1829 г. организира три експедиции на Финстераархорн . Едва 
при третата експедиция върхът бива достигнат от двама водачи 
на Хюги. Тези експедиции са подробно описани в книгата му 
Естественоисторическо пътуване в Алпите 1 • Тя дава ясна пред
става за характера на алпинизма през тази епоха и за труд

ностите, които трябвало да преодоляват пионерите му. 
Започнатото от Хюги изучаване на ледниците продължават 

група геолози от Нюшател начело с Агасис (Agassis) и Дезор 
Desor). Те построяват през 1840 r. върху една морена на Аар- 42 
ския ледник колиба от каменни блокове, кръстена на шега „Хо-
тел Нюшател", и прекарват в нея няколко лета наред, наблюда-
вайки движението на ледените маси и други природни явления. 
От тази база Агасис и Дезор проучват съседните високопланин-
ски масиви, изкачват IОнгфрау, Големия Лаутераархорн, Ротхорн 
и нравят опити да покорят някои други върхове. Швейцарски-
те изследователи Щудер (Studer), У лрих (Ulrich), Хеер (Heer) и 
др . се залавят да проучват и други високопланински области -
Енгадин, Бернина, Монте Роза и др. Така хората на науката 
благодарение на принудителния контакт с планините се изграж-
дат постепенно като алпинисти. 

Един от най-видните учени,пионери на алпинизма през тази 
епоха, е британският глациолог и професор в единбургския уни
верситет Джеймс Форбс (James Forbes), тясно свързан с швей
!.1.арските изследователи от Нюшател . На него се дължи откри-

1 F. J. Hйgl. Naturhistoriche Alpenreise, 1830. 
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Изкачването на Финстераархорн 
от експедицията на Фр. Хюzи 



ването за науката и алпинизма на нови алпийски райони. От 
1839 до 1841 г. Форбс пътува из Дофинските Алпи, съвсем не
проучени още по това време, и се възхищава от дивия пейзаж 
и величието на техните върхове - Ла Мейж, Екрен и Пелву. 
След това прекарва известно време с Агасис и Дезор в „Хотел 
Нюшател", извършва пътувания около масивите на Монf'iлан и 
111.онте Роза, предприема високопланински турове през неизвест
ните дотогава ледникови седловини в Савоя и Валис. Трудовете 
му Пътувания из Савойските Алпи и Обиколка на Монблан 
н Монте Роза притежават висока научна и литературна стой
ност1. 
За завладяването на високите алпийски масиви голяма заслу

га имат и отделни ентусиазирани планинари, произхождащи от 

интелигенцията на планинските селища - лекари, свещеници, 

лесничеи и др., у които любовта към планината се съчетава с 
известни научни интереси. С усилията на такива скромни тру
женици на алпинизма биват покорени от южната страна някол
ко върха в масива Монте Роза. Те носят имената на покори
телите им - лекаря Джордано (Giordano), лесничея Цумщайн 
(Zumstein), притежателя на мини Винсент (Vincent), свещеника 44 
Нифсти (Gnifetti). Завладяването на Монте Роза от юг по стръм-
ни и опасни, но лишени от ледници склонове, продължава мно-

ог годши (Пунта Джордано е изкачена през 1801 г., а Пунта 
Нифети - през 1842 г.). Вторият и заключителен етап от бор-
бата за многовърхия масив продължава по северните му склоно-
ве, покрити с обширни ледници, с изходна база Цермат. 

Особено е благоприятна почвата за планинарски прояви на 
отделни личности в по-ниските Източни Алпи, които ню1ат го
леми ледници и където изкачванията на върхове в повечето слу

чаи са осъществими без сложна организация. През първата по
ловина на 19-ия век тук се подвизават няколко планинари особня
ци из средите на духовенството, бащите н.з австрийския алпини
зъм. Свещеникът Валентин Щанuг (Valentin Stanig) е един от 
първите изследователи на Източните Алпи и покорител на много 

1 J. Forbes. Travels throught the Alps of Savoy, 1943. 
А Tour of Mont Blanc aod Moote Rosa, 1855. 



върхове. Той нма научни интереси, изучава главно ботаника, но 
преди всичко обича планините. Петер Турвизер (Peter Thurwieser), 
свещеник от Залцбург, в продължение на около 30 години, за
почвайки от 1820 г., изкачва планини за собствено удоволетвие и 
без особени претенции за научна работа. Към средата на столе
тието започва планинарската кариера на Стефан Щайнбергер 
(Stephan Steinberger) - Патер Корбиниан. За десет години то
зи алпинист самотник успял да покори най-често съвсем сам с 
парче хляб и бутилка вино в торбата над 400 алпийски върха, 
между които Ортлер, Гросглокнер и Кьонигшпице. Не е случай
но, че именно духовни лица с мистична любов към планинско 
усамотение, саможиви и бягащи от света оригинали, полагат ос
новите на индивидуалистичното направление в алпинизма, което 

намира особено богата почва за разпространение в Източните 
Алпи през втората половина на 19-то столетие . 

Както се вижда, основният стимул на алпинистите от първата 
половина на миналия век е било научното изследване, но съще-

45 временно се заражда и високопланинският туризъм, който има 
малко допир с науката. Бурното развитие на капитализма съз
дава прпвилегирована и охолна буржоазия, търсеща развлече

ние между другото и в пътешествия. Сантименталната любов 
към дивата природа, събудена от Русо, се засилва още повече 
в епохата на романтизма, а интересът към Алпите нараства ус
поредно с опознаването им и намира отражение в литературата 

и изкуството . След Вилхелм Тел на Шилер - героичен образ, 
който вдъхновява борците за национална свобода в Наполеона
вата епоха, се появяват поетичните творби на Байрон и Шел~. 
непосредствено отразяващи впечатленията им от посещението на 

А"1ните през 1816 r. Шели създава прекрасната поема „Мон
блан", а Байрон написва „Шильонският затворник" и „Манфред". 
Действието на „Манфред" се развива в Бернските Алпи и дори 
на самия връх Юнгфрау. Смелият ловец на диви кози, бродещ 
самотно в планинските висини, е идеализиран образ, съзвучен 
с романтичните настроения на времето. В епохата на късния 
романтизъм почти всички литературни знаменитости в Европа 
смятат за необходимо да посетят Алпите - Ламартин, Виктор 



Юго, Жорж Санд, Александър Дюма, Хайне, Дикенс, Валтер 
Скот, Броунинг и много друг11. Те, разбира се, не нзкачват вър
хове, но и разходките до прочутите туристически обекти около 
модните планински курорти са достатъчни, за да вдъхновят твор

ческото им въображение. Най-популярните през тази епоха ал
пийски върхове са Монблан и Юнгфрау. На тях са посветени 
и най-много поетични творби. 
Романтиката на планините намира почва и в далечна Русия, 

където Пушкин и Лермонтов възпяват мощния Кавказ и сво · 
бодолюбивите планинци. 
Планините стават любим сюжет и за художниците от роман 

тичната школа. Мюнхенските живописци откриват красотата на 
баварските планини. Английският пейзажист Търнер създава се
рия леки и ефирни, пълни с лирични настроения акварели от жи

вописните кътове на Швейцария, а суровият високопланински 
пейзаж оживява в творбите на швейцареца Калам. 
Пътешествията в Алпите, модни още през 18-ия век, се възоб

новяват след Наполеоновите войни и напливът на чужденци в 
Савоя и Швейцария се увеличава успоредно с подобряването на 
съобщенията и битовите условия. Строят се пътища, хотели, по- 46 
явяват се професионални планински водачи. Шамонv се развива 
най-рано като център на високопланинския туризъм _ благодаре-
ние на нритегателната сила на алпийския първенец. Само някол-
ко дни след историческата . експедиция на Сосюр Монблан по-
среща първия турист - един англичанин, воден според собстве-
ното му признание от „присъщото на всеки човек желание да 

изкачва най-високите места на земята". След дълга пауза, на-
ложена от политическите събития, туристическите изкачвания на 
Монблан се подновяват и достигат към 1850 г. цифрата 37. 
Първите туристи са богати хора и подбудите им са най-раз

лични: любопитство, търсене на поетично вдъхновение, роман
тично увлечение, желание да се види откриващата се от Мон
блан гледка, любов към силните изживявания. Не липсват и 
такива, които предприемат изкачвания от снобизъм, суетност или 
скука. Водачите им1 са ветераните от епичното покоряване на 

Монблан и техните синове. През 1822 г. в Шамони се основава 
първото професионално сдружение на планинските гидове. Ро
лята му за развитието на алпинизма е голяма. 
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Госпожица д'Анжевил-
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През rази епоха всяко изкачване на Монблан възбужда инте
рес, но едно, станало през 1838 г., предизвиква истинска сенза
ция. Една френска аристократка, 44-годишната госпожица д'Ан
жевил (d'Angeville)peшaвa да се прочуе, като извърши нещо не
обикновено. Тя преодолява съпротивата на ужасените близки, 
написва завещание, поръчва си фантастичен туристически ко
стюм и се явява в Шамони. Тук тя наема пет водачи и шест 
носачи за пренасяне на огромно количество провизии и се от

правя за Монблан. Изкачването е придружено с много куриозни 
подробности. Амбициозната алпинистка така се измъчва от пла · 
нинската болест, че заръчва на водачите си да занесат тялото 
и на Монблан, ако издъхне по пътя. Но волята побеждава физи
ческата слабост, а на върха тя бива стократно възнаградена за 
изтърпените мъки. Яките гидове я издигат на раменете си, за да 
превиши и Монблан, след което я целуват подред в чест на по
бед~та. В Шамони я очаква триумфално посрещане, а в париж
ките салони тя получава прякора „годеницата на Монблан". 
Трябва обаче да се отбележи, че първата жена, покорила Мон
план, не е би.1а госпожица д'Анжевил, а Мария Парадиз (Ma-
ria Paradise), една бедна прислужничка от Шамони, която гидо- 48 
вете почти насила замъкнали на върха през 1809 г., за да напра-
вят реклама на селището си. 

Шамони в Савойските Алпи, Гринделвалд и Лаутенбрунен в 
Бернския Оберланд са били най-посещаваните туристически цен
трове в Алпите през първите десетилетия на миналия век. Но 
с:1ед време започват да им конкурират други селища в алпий
ските долини, които се развиват като изходни бази за високо
;ыанински туризъм. Най-голямо знаение от тях придобива към 
средата на столетието Цермат в швейцарския кантон Валис. 
Оше Сосюр, а след него и други изследователи са посеща
вали това затънтено планинско селце, заобиколено от великани
те на Валиските Алпи - Матерхорн, Брайтхорн, Монте Роза, 
Лискам, Дан Бланш, Вайсхорн и др. Те отсядали в къщата на 
местния свещеник и предприемали обиколки из околността, а 

.понякога прехвърляли седловината св. Теодул, която от древни 
времена свързвала Валис с италианската долиЕа Валтурнанш. 
След като високопланинският туризъм достига известна степен 
на развитие в масива на Монблан, някои по-опитни и пристрасте-
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1-!Н към планината туристи, търсейки ново поле за своята дей
ност, идват в Цермат, придружени от изпитаните савойски гидо
ве. Първият, по1<орен още през 1813 г. от един французиI-J чети
рихилядник в този район, е Брайтхорн. 
С притока на туристите се появяват първите хотели и местни 

гидове. От Цермат в продължение на десетина години се поко
ряват по ледникови маршрути най-важните върхове в масива 
М?.нте Р<?за. Последният и най-високият от тях - Дюфуршпице 
(Dufoursp1tze) - се предава на група английски алпинисти с 
швейцарски гидове през 1855 г. С това привършва полувековната 
борба за завладяването на един от най-красивите и най-мощни
те масиви в Алпите. 

В Източните Алпи, спадащи към Австро-Унгарската нмпе
рия, културните условия през първата половина на 19 век не са 
така благоприятни за развиването на международния туризъм 
ка1сто в Савоя и Пlвейцария. Липсват п.панинарски средища, ка
то Шамони и Цермат, няма добре подготвени гидове и алпиниз
мът - бележи по-бавен напредък. След покоряването на Гросглок
нер и Ортлер най-значително събитие в историята на австрий
ското планинарство е първото изкачване на Гросвенедигер 
(3660 м) - втория по височина връх във веригата на Високия 
Тауерн. Това изкачване, станало през 1841 г., е забележително 
като първа масова проява на организирания високопланински 

туризъм. Инициаторът му е един млад виенски юрист - Антон 
Рутнер (Anton Ruthner). Заедно с няколко приятели той осно .
вана „акционен комитет" за покоряване на Гросвенедигер и ус
шша да спечели за каузата си голям брой привърженици на пла
нинарството в областта Пинцгау, където се намира върхът. На 2 
септември вечерта в пастирските колиби на една планинска до
лина се събират общо 40 души туристи с техните водачи - ме
стни ловци на диви кози. Всички са възбудени преди гоJJямото 
изпитание. След полунощ един от водачите тържествено про
чита „Отче наш", след което дългата колона бавно потегля към 
неизвестността в страшната планина. Отпред се носи знаме и 
свири . тромпет. Неопитните се движат между по-опитните, които 
им помагат да се катерят без пътека по стръмни тревисти и ска
листи склонове. Почтени rоспода, облечени с фр,;1кове и с ци
.тшндри на главите, храбро преодоляват всички препятствия и из-

4 Завладяване на планините 



:шзат на ледника. Гросвенедигер е пред тях, но още толкова да
лече. Времето е ясно и горещо. Туристите страдат от жажда, 
слънчев пек и планинска болест. Колоната се разкъсва, тромпе
тът замлъква, мнозина изостават и се просват като мъртви вър

ху снега, но знамето, носено от един ловец, бавно напредва към 
rребена и по него към жадувания връх. На Гросвенедигер успя
ват да се изкачат 26 души. Тук, събрани около развятото знаме, 
те с всичка сила викат „ура" и пресушават в чест на победата 
няколко бутилки шампанско. Гросвенедигер е милостив към свои
те гости и им прощава всичките пропуски и слабости в органи
зацията и екипировката на експедицията. Според думите на едщ-1 
от участниците в нея връщането напомняло отстъплението на 

французите от Москва, но всички били безкрайно щастливи от 
срещата с планината. Мнозина са и останаJiи верни след това 
за цял живот. 

Сега, когато четем пътеписите и разглеждаме наивните илю
страции от тази героична епоха на алпинизма, невоJiно се въз-

хищаваме от упоритостта и смеJiостта на пионерите му. Те са 50 
работили при изключително трудни условия. Високопланинските 
райони на Алпите са били още „terra incognita". Всяко по-го-
лямо изкачване е било съпроводено с много лутания при тър-
сене на най-лекия път към върха и в повечето случаи намереният 
път не се оказвал най-лек и безопасен. Голямо изпитание пред
ставлявали неизбежните бивакирания на открито, често върху 
ледниците и при лошо време. Сосюр трябвало да положи големи 
усилия, за да убеди водачите си, че прекарването на нощта в 
голяма палатка върху леда на Голямото плато не представлява 
опасност за живота. И наистина по-късно, преди да се построят 
заслони по пътя към Монблан, пътниците са нощували винаги 
в палатки, без да се чувствуват неудобно. Затова пък бивакира-
нето в някои други алпийски масиви ставало при много .!о-дра-
матични обстоятелства. Така например при опит за изкачване 
на Финстераархорн групата на Хюги била посрещната надвечер 
от свирепа снежна буря върху седлото под върха. Повечето от 
водачите били за незабавно връщане, но Хюrи, имайки предвид 
големите рискове при нощно преминаване на ледника, решил да 
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бивакира. За да придобият кураж, изморените хора първо пре
сушили донесената бъчвичка с вино, след което се заели енергич
но да строят импровизиран каменен заслон, покрит с плочи, вър

ху наредените като греди геги. В него, сгушени един до друг, 
те прекарали благополучно нощта, докато вън бушувала буря. 
Липсвал е още опит, необходим при движение по лед и сняг във 
високата планина. Не е имало специална екипировка. Дългата 
гега с железен шип (алпенщок) била единствената опора на ал 
пиниста. С нейната помощ той сондирал коварната снежна по
кривка на ледниците, прескачал ледниковите пукнатини и се спус

кал рамас по фирн. Но тя· не го осигурявала добре при преми
наването на заледени склонове и гребени. За копане на стъпки 
в леда се използували брадви. Примитивните котки на алпий
ските ловци били съвсем непригодни за ходене по твърда ледена 
кора. Хюги разказва как водачите му са оставяли обувките 
си да примръзнат към изкопаната с брадва стъпка в леда, пре
ди да направят следващата крачка, защото им липсвала по-добра 
опора. С това се обяснява защо свикналите да се катерят ловци 
винаги са предпочитали скалните варианти на изкачванията пред 

несигурните по леда. 

Въжетата са употребявали отначало само в изключителни слу
чаи, например при преминаване на ледник със скрити пукнатини. 

Движение в свръзки по опасни склонове и хребети не практику
вали, защото не познавали осигуровките. Винсент и Цумщайн 
не се връзвали по стръмните склонове на Монте Роза, защото 
падането на единия би повлякло неизбежно и другия. По-късно 
п:rатените водачи започнали да връзват клиентите си, без обаче 

да се връзват сами. Тази порочна система, наречена „мечка на 
синджир", била изоставена едва след няколко злополуки с прека
лено доверчиви туристи, чиито водачи в критичния момент пус

кали въжето от ръцете си, за да не бъдат повлечени и те. Така 
постепенно се стигнало до новата концепция за неразделна ал

:шйска свръзка, в която всички участници са свързани с въжето 
ни живот и смърт. 

Пионерите на алпинизма са имали съвсем неясна предсгава за 
опасностите в планината. Историите на техните изкачвания са 
пълни с примери на поразителна наивност и подценяване на 

обективните рискове н само благодарение на слабото посещаване 



Куполът на Монблан. Пуюстир с кръстчета - пътят на Бал.,llа, 
плътна лuнuя-сеzашният нор.мален път 

на планините злополуките били сравнително реюш в тази епоха. 
Така например пътят, трасиран от Пакар и Балма по склоновете 
на Монблан, минавал по лавиноопасни, места и под надвиснали 
ссраци, но никой не се е сещал за това, преди да стане първата 
голяма алпийска злополука. През 1820 г. лавина отвлякла в ле
дена пукнатина трима от гидовете на д-р . Хамел, придворен съ
ветник на руския цар. Нещастието е станало при траверсирането 
на склонове с прясно навалял сняг. Дотогава никой не подози-
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ра.1 каква страшна опа·сност крие невинната наглед снежна по

кривка. Едва след 1 тази авария намерили нов, не толкова риска• 
ван път към върха; . а ' сега „нормалният" маршрут минава по 

острия, но сравнително безопасен ръб · на Камилските гърбици, 
пред който някога са отстъпили победителите на Монблан. 
Заледените ръбове и снежните козирки наистина представлява

ли голяма опасност за пионерите на алпинизма с тяхната при
митивна - екипировк? , · В лътеписа на Хюги се разказва за едно 
невероятно приключение върху гребена на Финстераархорн, кое
то само по щастлива случайност не завършило трагично. Един 
от водачите се подхлъзнал и полетял по заледения склон в про

пастта. Хюги успял да улови края ila дългата му гега, но в това 
"Време под него се срутйла снежна козирка и самият той паднал 
от другата страна на ръба. И двамата висели така, · държейки 
се за спаситеJiната гега, докато не ги изтеглили другарите_ им. 

Преходът от първата · към втората половина на 19 век · бележи 
нов етап в покоряването на алпийските първенци и в развитие
то на алпинизма. Дотогава са били изкачени сравнително малък 
брой високи върхове .,---'- Монблан, Гросглокнер, Ортлер, Юнг
фрау, Брайтхорн, Финстераархорн, Монте Роза, Бернина, Пелву. 
Покорителите им · са били главно местни изследователи, придру
жени от алпийски ·tелян11 и ловци. Най-голям принос за разви~ 
тието на алшiнизм.а през този период имат швейцарците, но ос~ 
новната }iм ·цел би:па ·не " да изкачват върхове·, а да ·изучават 
всестранно родните 'планини. Учените алпинисти, като Хюги, Ага
сис, Дезор, YJrp1'!X, Шудер и др., имат сериозно отношение кы:r 
планинарството :като средство за опознаване на планините и не 

възприемат алли'кйзма н:аtо самоцел. Затова дейността на тези 
пионери · е запълнен;:~ до голяма · степен с туроgе по ледниците, 
изкачвания на седло'винй и на върхове от второстепенно ' зна-
чение. ... · 
•, И изведнъж в " течение на няколко rодинй това бавно и сери

'озно развитие на алпинизма взема съвсем друга, спортна насока. 
Един след друг не . слу,rайно, а системно се покоряват ' всички ос
танали четирихилядници' на Алпите от нова, предприемчива . ге
нерация английски алпинисти. Английските пътешественици са 



билн чести гости на Швейцария още през 18 век. Към 1830 r. се 
срещат вече голям брой високопланински туристи, но истински 
алпинпсти се появяват едва след 1850 r. и броят им се увеличава 
всяка година. Оттогава Англия държи първенство в алпинизма 
в продълженпе на много десетилетия, а периода от 1855 до 
1865 r., през кой.то се завършва покоряването на най-важните ал
пийски върхове, англичаните са нарекли „Златно време". Име
ната на всички бележити британски алпинисти от Златното вре
ме трудно могат да се изброят: Джон Бoл(John Ball) Чарлз 
и Едуард Кенеди (Charles, Edward Kennedy), Чарлз Метюз (Charles) 
Mathews), Лезли Стефен (Lesly Stephen), Алфред Уилс (Alfred 
Wills), Едуард Уимпър (Edward Whymper) Джон Тиндал, (John 
Tyndall), Чарлз Хъдзън (Charles Hudson), Томас Хинклиф (Tho
mas Hinchliff), братята Смайт (Smyth), семейството Уокър (Walker), 
семейството Мур (Moore), Ф. Ф. Тъкит (F. F. Tuckett), Джон 
Харди (John Hardie) и много още други - това са хора, които 
преди повече от сто години са създали славата на английския ал
пинизъм и са извършили в , планпнпте дела, с които и сега се 

гордеят съотечествениците им. 

Приоритетът на англичаните в алпинизма през втората поло- 54 
вина на 19 век се обуславя преди всичко от икономическото раз-
витие на Англия като най-богата п най-индустриализирана ев
ропейска държава. Нейната буржоазия живее охолно, разполага 
с много свободно време и с пари. Не само висшата, но и сред-
ната буржоазия може да си позволи лукса на пътешествията в 
чужбина. Пътешествията са открай време любимото развлечение 
на англичаните, които си извоюваха господството на моретата и 

завладяха най-големите колонии. Към това се прибавят тяхната 
предприемчивост, любов към приключения . и известна ексцентрич-
ност. Англия е родината на спорта и във всичките си начина-
ния англичаните внасят спортен дух. Алпинизмът за тях е спорт 
п в планините те виждат предимно терен за прекарване на сво-

бодното си време в увлекателни приключения, което обаче не 
изключва и известни научни интереси или естетически емоции. 

В Англия интересът към Алпите и алпинизма се стимулира около 
средата на 19 век главно от книгите на Форбс, а също така от 
някои други пътеписи.- Голяма роля изиграват също , и съчине-
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нията на известния поет и изкуствовед Джон Р11скин, 1 - голям 
обожател на планините. Той изучава в Алпите „архитектурата 
на планините" и стига до извода, че тя е по-съвършена от вся
ко творение на човешката ръка. Природата за него е „учителка 
по красота". Като пример за съвършенството на създадените от 
природата форми Ръскин сочи Матерхорн. Но отношението му 
към алпинизма е отрицателно, понеже алпинистите „оскверняват 

катедралите на нашата земя". Независимо от това с възторже
ните си описания на Алпите Ръскин привлича към тях нови по
читатели. 

Всяка година все повече английски алпинисти прекарват лет
ните си почивки в Шамани, Гринделвалд, Гримзел, Цермат и 
други нови центрове на алпинизма. Заедно с местни гидове те 
щурмуват предимно непокорените още четирихилядници, но често 

се задоволяват и с по-скромни победи над някои изкачени вече 
върхове. Първите големи успехи на англичаните в Алпите се от
насят към 1854-1855 г., когато братята Смайт, Чарлз Хъдзън, 
Стивънсън и други завладяват масива на Монте Роза от Цер
мат и достигат най-сетне най-високата му точка - Дюфуршпице. 
Повторни изкачвания се правят на Юнгфрау, Финстераархорн п 
Ветерхорн. Покоряват се нови четирихилядници във Валиските 
Алпи - Алалинхорн и Лаквинхорн. Забележително събитие е 
първото изкаване на Монблан без гидове и при това по нов път 
от четворката най-добри по това време британски алпинисти, 
покорителите на Монте Роза - Чарлз Кенеди, братята Смайт и 
Чарлз Хъдзън ( 1855 г.). Джон Бол, авторът на първите пътево
дители за алпинисти във високите планини, посещава Тирол, из
качва Гросглокнер и други върхове. Първите успехи веднага по
раждат особен вид алпийска литература, в която алпинистите по 
непринуден начин, живо и с образен език разказват за своите 
приключения в планините и запознават читателите с необичайния 
за тях свят - с ледниците, скалите, стръмните ледени кулоари 

и гребените със снежни стрехи. Те не си дават вече труд да 
утежнstват описанията си с ненужни научни наблюдения и затова 
произведенията им се четат леко и с интерес от широката пуб-

1 John Rиskin. Modern Painters, 1843,46,56. 



лика. Алфред Уилс описва изкачването си на Ветерхорн и някои 
други свои турове в Савойските и Валиските планини в увлека
телната книга „Странствувания във Високите Алпи" 1 , а Чарлз 
Кенеди разказва за изкачването на Монблан по но'в път без во
дачи в книга с предизвикателното заглавие „Където има воля, 
им,а и път"2 • Тези две книги изиграват голяма роля за популяри
зирането на алпинизма в навечерието на основаването на пър

вия алпийски клуб. 
Идеята да се създаде такъв клуб възник'ва при петото изкач

JЗане на Финстераархорн от Уйлям и Чарлз Метюз, Едуард Кене
ди, Джон Харди и Джон Елиас през август 1857 r. и се осъще
ствява веднага след завръщането на инициаторите в Лондон. Чле
новете основатели били най-дейните британски алпинисти, общо 
28 души. За председател бил избран Джон Бол - известен пъ
тешественик и изследовател на Източните Алпи, а за пръв поче
тен председател - 'ветеранът на английския алпинизъм Джеймс 
Форбс. Задачите на клуба били изложени в устава му, както 
следва: да съдействува за дружеското сплотяване на алпинисти
те, за изкачвания и изследвания на планините в целия свят и за 

опознаването им чрез литературата, науката и изкуството. За 
членове на клуба се приемали само алпинисти с доказани пости
)I<. ения - изкачили поне един връх, висок не по-малко от 13 000 
фута3 , а също и лица, дали научен, литературен или художествен 
принос за опознаването на планините. За пропаганда на алпи
J-шзма J(Лубът издава в 1859 и 1862 r. три сборника под редак
r.rията на Дж. Бол и Е. Кенеди: ,,Върхове, · проходи и ледници" 
(Peaks, Passes and Glaciers), а от 1863 г. редовно „Алпийско 
списание" (Alpine Journal), което излиза без прекъсване и до
сега. 

Още през втората година на съществуванието си алпийският 
клуб наброява над 100 членове. Това са предимно богати хора, 

'принадлежащи к-вм инте.1Iектуалния елит на Англия. Между тя~ 
има учени със световна известност, като Тиндал, Тъкит н Дж. 

1 А. Wills. Wanderings in the high Alps, 1856. 
2 Ch. Kennedy. Where there's а Wi\l, there's а Way, 1856. 
3 Около 3960 м (1 фут = 0,3047945 м). 
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Бол, писатели, художници, юристи; духовни лица, преподаватели 
в 1<0лежи, обществени деятели и др. Обединява ги общият инте
рес към планините и известно чувство на превъзходство над 

всички, които не са планинари. Мнозина от членовете на алпий
ския клуб оставят трайна следа в историята на алпинизма. 
Един от най-ярките представители на новата спортна насока 

в британския алпинизъм е Лезли Стефен, човек с висока кул
тура и даровит писател. Той пръв се осмелява открито да при
знае, че изкачва върхове не с научна цел, а за лично удоволствие. 

Покорител на много върхове в Бернските и Валиските Алпи 
(Шрекхорн, Циналския Ротхорн, Бичхорн и др.), Стефен би.11 
хармонично развит алпинист с прекрасна техническа подгото·в

ка, особено върху леда. Книгата, написана от него за приклю
ченията му в Алпите, е озаглавена „Игрището на Европа" 1 • В 
нея е предадено цялото очарование на онова романтично време, 

когато покоряването на алпийските върхове ставало по непозна
ти маршрути, а Алпите са били з~ алпинистите още девствен 
терен. 

Голям алпинист е и професор Джон Тиндал, известен физик. 
·,57 Той започ\за планинарската си дейност с изследването на лед

ници, но скоро така се пристрастява към алпинизма, че започва 

да изкачва трудни върхове, проявявайки чисто спортни стреме
жи. Известни са усилията, положени от него за покоряване на 
Матерхорн. Тиндал е осъществил също първото изкачване на 
Вайсхорн, което за времето си е било много трудно, първия 
пълен траверс на Матерхорн, няколко изкачвания на Монблан 
и на Монте Роза и др. 
Най-прославеният алпинист от „Златното време" е безспорно 

Едуард Уимпър, победител н·а Матерхорн, Екрен, Пелву, Егюй 
:Верт и Гранд Жорас в Алпите, на Чимборазо и Котопакси в Ан
дите. Силна, волева личност, той вложил в алпинизма непо
знато дотогава съдържание. За него покоряването на върховете 
е нещо повече от обикновен спорт - то е титанична борба с 
планината, в която алпинистът залага всичко и изчерпва докрай 
своите физически и морални сили. По професия художник гра-

1 L. Stephen. The Playground of Europe, 1871. 



вьор, Уимпър не принадлежал към висшето английско общество 
и за разлика от другите членове на Лондонския алпийски клуб 
рано се сблъскал с трудностите на живота. Това закалило ха
рактера му, направило го студен и непреклонен, упорит и хлад

нокръвен, неотстъпващ пред нищо по пътя към веднъж поста

вената цел. 

Забележителни алпинисти са били също пастор Хъдзън, заги
нал на Матерхорн, Чарлз Кенеди, Джон Харди, Хорас Уокър 
11 неговият син Франк, Адолфъс Мур, Фредерик Гардинер .... 
Всички те са внесли своя дял в завладяването на високопланин
ските райони на Алпите и са положили основа на блестящия 
класически период в историята на алпинизма. 

Появяват се и първите жени - истински алпинистки. Най
забележителната от тях е Люси Уокър, дъщерята на Хорас Уокър. 
От 18-rодишна възраст тя съпровожда баща си и брат си при 
техните изкачвания и в продължение на 20 години покорява 
98 алпийски върха. През 1871 r. тя като първа жена застава на 
Матерхорн. В консервативна викторианска Англия на жените 
алпинистки гледали с ужас. Не ги приемали и в алпийския клуб. 
Те срещали затруднение и при туровете си в планината поради 58 
неудобното дамско облекло (дълги поли, шапки с големи пери-
ферии, воалетки). По-смелите още тогава си сваляли полите вън 
от населените места и обували панталони за езда. 
Заслужава да се спомене, че почти всички големи английски 

алпинисти от „Златното време" са били и талантливи писатели. 
Те са създали богата и разнообразна пътеписна литература. 
Книгите на Уимпър, Стефен, Тиндал, Уилс, Харди, Бол, Хинклиф и 
ыного други членове на Лондонския алпийски клуб са написани 
интересно и в тях впечатленията и преживяванията на авторите 

са предадени по най-прост и непосредствен начин, без излишен 
патос, с присъщите на англичаните сдържаност и тънък хумор, 

независимо от това, че се различават по стил и подход към те

матиката. 

Британските алпинисти предприемат своите изкачвания съв
местно със савойските ; и швейца реките гидове, които по това 
време повишават професионалното си равнище. Тогава блясват 
имената на големите планински водачи от „Златното време", за
писани със златни букви в историята на планинарството и не-



разделно свързани с най-славните победи над алпийските пър
венци: Мелхиор Андерег (Melchior Anderegg) и Христиан Алмер 
(Christian Almer) от Бернския Оберланд, йохан Бенен (Jo
hann Bennen) от Валис, Огюст Балма (Auguste Balmat) и Ми
шел Кро (Michel Croz) от Шамани, Жан Антоан Карел (Jean 
Antoine Carrel) от Валтурнанш и още много други. Английските 
алпинисти обикновено ангажират гидовете си за цял сезон, а 
понякога и за по-дълго 13реме. При това се завързват трайни 
взаимоотношения, които често прерастват в искрено приятелство. 

Така например известният алпинист и историограф на алпи
низма Уйлям Кулидж (William Coolidge) и негов;;rят постоянен 
гид Христиан Алмер са правили съвместни изкачвания във 
всички райони на Алпите в продължение на цели 17 години. 
Англичаните уважават своите гидове не само като свои учители 
в планината, но и заради техните морални качества: честност, 

преданост, вярност към поетите задължения. Образът на пла
ниския водач е ярко обрисуван в алпийската литература от 
онова време. Той е природно интелигентен, авторитетен и не 

59 търпи 'В планината никакво противоречие от страна на клиента 

си, защото поема цялата отговорност за живота и здравето му. 

Клиентът поставя задачите, а водачът уточнява маршрута, во
ди по него, копае стъпки в леда, осигурява, организира бивак, 
приготвя храна и се грижи като за дете за своя клиент, но без 
следа от сервилност - с достойнството на по-силния. А когато 
най-сетне върхът е достигнат, водачът скромно отстъпва на 
клиента си честта пръв да стъпи на най-високата точка. Тогава 
се отваря в чест на победата и традиционната бутилка шампан
ско. Лезли Стефен, сам алпинист от висока класа, така иро
низира някои „покорители" на алпийските върхове: ,,Правди
вият начин да се опише едно алпийско изкачване би бил след
ният: Мишел или Андерег или Лаунер победи , даден връх с мно
го ловкост, сила и смелост, при което беше още повече затруд
нен поради това, че трябваше да мъкне своя турист и раницата 
му". Някои прочути гидове се ползуват с такъв престиж, че 
клиентите им смятат за чест да ходят с т~х. Уилс посвещава 
написаната от него книга на своя „водач I:J приятел" Оrюст 
Балма, а Мелхиор Андерег по покана на английския алпийски 
клуб посещава Лондон, където · му дават банкет. Швейцарските 



и савойските гидове придружават английските · алпинистп и в 
техните експедиции в други планини по света. Имало е случаи 
богатите англичани да отпускат доживотни пенсии на своите 
постоянни водачи, когато последните не са били вече в състоя
ние да упражняват професията си. 
„Златното време" на английския алпинизъм се характеризира 

с покоряването на най-важните четирихилядници в Алпите по 
най-логичните „класически" маршрути. Обикновено тези 
маршрути минават по .r1едници и снежни или фирнови склонове. 
Затова се развива главно техниката на придвижването по лед и 
сняг. Английските алпинисти от това време не са смятали за 
достатъчно сериозно такова изкачване, при което не се нала

гало да изкопаят поне няколкостотин стъпки в леда . Разбира 
се, това било работа на водача. Първоначално гидовете са но
сили за копане на стъпки къси брадвички, докато клиентите им 
са били въоръжени само с геги. Котки за леда отначало не са 
употребявали. Постепенно се въвеждат нови съоръжения и тех
никата се подобря'ва. Лезли Стефен пръв се сеща да прикрепи 
към своята гега малка брадвичка и по този начин да създаде 
комбиниран инструмент, от който между 1860 II 1865 г. се раз- 60 
вива примитивният .1едокоп (пикел) с дълга дръжка. Гегите 
обаче още дълго време продължават да се използуват наред с 
.т1едокопите, макар че стават все по-неудобни и опасни при 
технически по-сложни маршрути. Т. Кенеди усъвършенствува 
примитивните котки на ловците и употребата им върху фирнови 
и ледени склонове позволява да се пестят силите на алпинисти-

те, защото не се налага вече копането на много големи стъпки, 

а придвижването става по-бързо. J7съвършенствуват се манипу-
лациите с въжето и се разширява областта на прилагането му. 
Усвояват се някои елементарни начини на осигуровки върху лед 
и скала. Правят се опити и за слизане по въже, прекарано двой-
но през някой скален издатък - примитивен рапел. Хижи още 
няма и всяко изкачване се съпровожда с бивакиране на открито, 
коJшото може по-близо към целта. Обикновено се наема носач 
за пренасяне на дърва и завивки, така че един немного опитен 

алпинист се нуждае най-малко от двама водачи п един носач, 

което, разбира се, не му излиза много евтино. Междувременно 



обаче израстват и такива алпинисти като Уимпър, за които 
rидът не е толкова водач, колкото партньор в свръзката. •;;, 
Не е възможно да се изброят всички победи на англичаните, 

извоювани съвместно с техните гидове през този славен,. герои

чен период. От 1858 до 1865 г. са били изкачени за пръв път над 
80 алпийски върха и са били намерени нови пътища към 
Монблан, Юнгфрау и други покорени вече първенци. Стимули
рани от успеха на англичаните, швейцарските алпинисти Вай
ленман (Weilenmann), Феленберг (Fellenberg) и други също осъ
ществяват редица хубави постижения. Към 1865 г. са овла
дени вече най-високите и най-красl-fвите върхове в Савойските и 
Швейцарските Алпи, между които са Шрекхорн, Бичхорн, Ци,
налският Ротхорн, Вайсхорн, Лискам, Дом, Мьонх, Айер, . Егюй 
I3ерт и др. Остава непокорен само един - най-красивият и на_й
недостъпният - Матерхорн, наричан от французите Мон Сер
вен, а от италианците Монте Червино. Борбата за покоряванетр 
му се води в продължение на няколко години от най-изтъкна
тите .алпинисти и планински водачи, отличава се със своята дра-

61 матичност и представ.JJява един от най-интересните епизоди в ис
торията на алпинизма. 

Матерхорн ( 4505 м) се издига като мощен обелиск във 
веригата на Пенинските Алпи на границата между Швейцариt1 
н Италия. На върха му, превишаващ с 1000-1200 м околните 
ледници, се събират четири скалисти гребена, ограничаващи че
тири огромни, почти отвесни стени, помитани от лавини и каме

нопади. Толкова непристъпен изглежда този алпийски гигант от 
всички страни, че изкачването му ,се е ~емятало аqсолютно не 
възможно чак до средата на миналото столетие. Пътят към 
върха минава не по ледници и фирнови по,1ета както при Мон
блан и Монте Роза, а по стръмни и опасни, разрушени от еро
зията скали. Опасни са и снежните бури, които често бушуват 
върху гребените му. Фантастичният изглед на този устремен 
към небето връх, наричан Церматският лъв, пленява въобра
жението на всички любители на планините, посетили Цермат _:_ 
от Сосюр до Ръскин. Но към романтичното възхищение от съ
Еършената хармония на формите му се премесва чувството на 



трепет и потиснатост пред · страхотните ,стени и бездни, в които 
никога не стихва тътнежът на сгромот1сващите се скали и ла

вини. И при все това се намират хора, които дръзват да пре
J\tерят силите с Церматския лъв. 
Обсадата . на Матерхорн започва през 1857 г. и продължава 

до 1865 г. Преди да се извоюва победата, осем английски алпи
нисти и 22 гидове предприемат общо 18 напразни опита да до
стигнат върха. Петнадесет от тях са от италианскат~э страна по 
югозападния гребен с изходен пункт селцето Бройл (Breuil}, 
а останалите три - от Цермат. От английските алпинисти най
голяма упоритост проявяват Тиндал и Уимпър. Уимпър идва в 
Алпите през 1860 г. като двадесетгодишен младеж, изпратен от 
едно лондонско издателство да рисува алпийски пейзажи. Матер
хорн го завладява от пръв поглед. За пет години той щурмува 
осем пъти италианския гребен и най-често го придружава мест
ният гид Жан Антоан Карел, по прякор Берсалиер 1 . Карел също 
мечтае да бъде пръв на Матерхорн за слава на родната долина. 
Той пръв е · проучил подстъпите към него и пръв е повярвал в 
проходимостта на италианския гребен. Съюзът между Уимпър 62 
и Карел е нетраен. Те ту заедно се борят за всеки метър върху 
трудните скали, ту се разделят и всеки на своя глава сам или 

с други партньори търси път към върха. Снежни бури и каме-
нопади спират напредването им. Тежки са и биваците в студе-
ните нощи върху голите, брулени от вятъра скали. Веднъж при 
опит сам да преодолее трудния гребен, Уимпър пада от скала 
в снежен кулоар и по чудо остава жив. Времето минава, а Ма-
терхорн остава все така недостижим. Разочаровани от напразни 
усилия, се оттеглят от борбата проф. Тиндал и другите конку-
ренти. Не губят надежда само Уимпър и Карел. 
Настъпва 1865 г. Уимпър е пак в Бройл. За пет години той е 

покорил много алпийски върхове, придобил е голям планинар
ски опит, но Матерхорн продължава да го привлича с неудър
жима сила. Желанието му да завладее гордия великан се пре
върнало в страст, в натрапчlfва идея, пред която са безсилни 
доводите на разума. Най-прочутите швейцарски водачи считат, 

1 Bersagliere (итал.) - стрелеu. 
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Катастрофата на Матерхорн - рисунка от Густав Доре 
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Видението на Матерхоон - ри'сунка от Ед. Yll.lffl'l,p 



65 

че Мат~рхорн ~ непобедим, и се отказват да придружават твър
доглавия аJ:Irличанин. Тогава той отново се обръща към своя 
стар приятел и. съперник Карел. Двамата се уrо'варят да пред
приемат последна и решителна атака по италианския гребен, 
но в последния момент Карел коварно изоставя англичанина. 
В Торино е основан италианският алпийски клуб и инженер 
Джордано е натоварен да организира изкачването на Матерхорн 
за укрепване престижа на младия италиански алпинизъм. Ка
рел е поканен да бъде главен водач. Горещ италиански патриот, 
ветеран от битките при Новара и Солферино, той не може да 
откаже тази чест - Монте Червино трябва да принадлежи на 
италианците! Снабден от Джордано с хубави въжета и железни 
скоби, Карел с двама помощници трасира път за предстоящото 
изкачване, а Уимпър междувременно прави отчаяни опити · да 
се прехвърли от Бройл в Цермат, за да щурмува Матерхорн 
незабавно по швейцарския гребен. Местните хора, обхванати от 
патриотично въодушевление, отказват да пренесат багажа на 
чужденеца. Спасението идва в лицето на лорд Дъrлас, млад ал
пинист, който пристига от Цермат с двама тамошни водачи. 
Уимпър му предлага съвместно да атакуват Матерхорн от швей
царската страна и Дъглас с радост приема. Те незабавно тръг
ват за Цермат. Тук Уимпър случайно среща своя стар приятел, 
известния гид Мишел Кро от Шамани, който е дошъл с двама 
англичани - пастор Хъдзън и двадесетгодишния Хедоу. За да 
привлече като водач Кро, Уимпър се съгласява да включи в 
групата и клиентите му. Пастор Хъдзън е опитен алпинист, но 
приятелят му Хедоу е пълен новак. Съревнованието, бързината 
и слабата подготовка на Хедоу стават причина за фаталния 
край на изкачването. 
Швейцарският гребен се оказва по-лек, отколкото се пред

полагало, и на 14 юли седем души бързо напредват към върха. 
Само Хедоу се нуждае от ПОМОЩ. Той е слз.б, уплашен и кра
ката му треперят. Преодолени са последните трудни скали. Още 
малко и Матерхорн ще бъде победен. Уимпър и Кро се раз
вързват и тичат, за да се уверят, че не са изпреварени от ита

JIИанците. Върху девствения сняг на върха не се виждат други 
следи. Карел и другарите му са долу на италианския гребен. 
Опиянени от радост Кро и Уимпър викат и търкалят камъни в 

5 Завладяване на планиннте 



пропастта. Италианците, смутени, започват да слизат. ~'импър 
по-късно признава: ,,Аз много бих дал да. бъде Карел с нас в 
"fози миг, защото нашите викове на триумф· сигурио са му на
несли страшен удар ... От всички смели планинци, които се 
опитваха да изкачат Матерхорн, той най-много е заслужил да 
стъпи на върха му". Кро сваля ризата си и я завързва върху 
една рейка от палатка. Долу в Бройл вижда:г . това знаме и ли
куват, убедени, че Матерхорн е покорен от италианците. След 
кратък престой на върха групата поtfва да слиза в една обща 
свръзка. Траверсирайки опасните плочи над северната стена, 
Хедоу се подхлъзва и повлича в пропастта Кро, лорд Дъглас и 
Хъдзън. Уимпър и двамата тидове от Цермат, бащата и синът 
Т аугвалдер, които се движат последни, са в . стабилно положе
ние и като• един човек опъват въжето, но то се екъсва във въз

духа 1 и четиримата нещастници изчезват в бездните на север
ната стена. В знаменитата си книга „Катерения . в Алпите"2 

'~1импър с покъртителна простота описва това трагично произ
'iпествие и всичко, което последвало: как двамата гидове изпад
нали в отчаяние, плачели и не искали да мръднат от място, 

как той ги принудил да продължат опасното слизане по ска- бб 
лите и как внезапно върху облаците се появило странно виде-
ние - ' два грамадни кръста в един кръг. Мрачната му симво-
лика още повече засилила ужаса от разигралата се трагедия. 
След тъжен бивак върху скалите на гребена победителите на 
Матерхорн се прибрали сломени в Цермат. Разказа си за това 
изкачване Уимпър завършва с думите: 

,,Аз изпитах радости, толкова големи, че те не могат да се опи
шат с думи, но и такива огорчения, за които не искам да си 

спомня. И въз основа на личния си опит съветвам: ако имаш 
желание, изкачвай алпийските върхове, но никога не забравяй, 
че силата и смелостта не струват нищо без. разума и че само 
една · м :алка небрежност може да ти струва живота. Не избърз
вай никога, внимавай на всяка крачка и още в самото начало 
мисли ' какъв rvroжe да бъде краят." 

/,· .i: ~акто"iшоследствие се установило, употребено било по недоглеждане 
старо· и изхабено въже, взето нато резервно, 
1' 2 E(lward, Whymper. ScramЬles amongst the AJps, )871. 
; :·:;.:'j•!. 
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Много нещастия в планината биха се избягнали, ако всички 
алпинисти се вслушваха в този мъдър съвет. 

Така завършва епопеята на .М.атерхорн. Жертвите му почи
ват в гробищата на Цермат, а в местния музей като реликва се 
съхранява скъсаното парче въже. Катастрофата предизвиква сен
зация в целия свят. С нея се занимава пресата; тя става сюжет 
на много художествени и литературни произведения. Враговете 
на алпинизма тържествуват. Уимпър дори трябва да се защи
щава от абсурдното обвинение, че е прерязал въжето. В Англия 
се повдигат гласове за разтуряне на алпийския клуб като обще
ствено опасна организация. Отсега нататък в очите на много 
хора алпинизмът е спорт на неуравновесени, склонни към само

убийство индивиди. 
Три дни след победата на Уимпър Карел също се изкачва на 

Матерхорн по италианския гребен, атакуван от него 19 пъти. 
Минават години и примирените съперници Уимпър и Карел -въз
лизат заедно на планината, изиграла такава съдбоносна роля в 
живота на двамата, а когато Уимпър предприема през 1880 г. 
пътешествие в Андите, Карел е отново с него. Междувременно 
той става най-прочут гид в Валтурнаш, гордост на италианския 
алпинизъм. През 1890 г. Големият Карел, както го наричат, 
умира на 62-годишна възраст от изтощение в снежна виелица 
на италианския гребен след петдесетото си изкачване на люби
мия връх. Преди да умре, той извежда в безопасност и спасява 
от бялата смърт двамата си спътници. Достоен край на един 
живот, посветен на родината и планината. 



ПО НОВИ ПЪТИЩА 

Победата над Матерхорн приключва един етап в завладяване
то на Алпите. Завършено е покоряването на почти всичките им 
най-високи върхове. Англичаните запазват още своята ръковод
на роля в европейския алпинизъм, но конкуренцията на алпи 
нистите от други страни става все по-силна. По примера на ан
гличаните и те основават свои национални алпийски клубове -
в Австрия (1862 г.), в Швейцария (1863 г. ), в Италия (1863 r.), бВ 
в Германия (1869 г.) , във Франция (1874 r.), - които се из
граждат на по-широка и по-демократична основа, отколкото лон

донският алпийски клуб. Достъпът в тях не е строго ограничен 
и задачите им са много по-важни от обществено гледище - да 
се разпространяват идеите на алпинизма, да се стимулира лю-

бов към планините, да се насърчава опознаването на Алпите 
и на тяхната природа, да се улеснява достъпът към тях. Прак-
тически тези задачи се осъществяват посредством издаване на 

списания, монографии , пътеводители, карти, хижестроителна 
дейност, направа на туристически пътища и маркировки, орга-
низация на обслужването от планински водачи, включително 
грижи за повишаване на квалификацията им, и пр. Докато в 
Англия алпинизмът за дълго време -остава привилегия на огра-
ничен кръг богати хора, в Швейцария, Австрия и Германия той 
бързо става популярен спорт в средите на средната интелиген-
ция и особено на академичната младеж, но все още недостъпен 
за широките народни маси. Швейцарският алпийски клуб ра-
боти в духа на най-добрите традиции на Геснер, Шойхцер 
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и Сосюр. Специфичната · особеност е уреждането · на груnови · 
екскурзии в определени , планински райони на страната с на
учно-познавателна цел. · Австрийският и германският. ·алпийски 
Jiлуб се обединяват през 1873 г. в един мощен съюз (Deutsch
Osterreichisches . · Alpenverein), който изиграва голяма роля за 
пропаганда и улесняване , на туризма и алпинизма в Източните 
Алпи и за издигането на немския алпинизъм на едно от пър
вите места в света. -Същевременно обаче Германо-австрийският 
алпийски съюз често е • проводник на великогерманската идео 0 

Jюгия. Алпинизмът в Италия се развива сравнително късно, 
защото италианската · интелигенция има други грижи ·- борбата 
за обединяването на родината. Но след като тази цел бива по
стигната, основаният .в Торино алпийски клуб става център на 
благородни усилия за възпитаването на младото поколение в 
здрав дух. Основателите на клуба начело · с държавника Ку
интино Села (Quintiшi Sella) разбират, че алпинизмът · може да 
изиграе голяма роля за развиване на патриотичното · чувство 

и на морално-волевите качества у италианската младеж. Люл
ката на френския алпинизъм са Дофинск,ите Алпи. Полето ·на 
дейността му се разширява след присъещ,1няването на Савоя 
към Франция през · 1860 г. . Политическ,ите събития, Франко
пруската война и нейнлте последици забавят основав·ането на 
френския алпийски клуб, но : веднага след· 1874 г. той почва да 
развива енергична дейност под патриотичния лозунг »Pour la. 
patrie, par la montange !" (за родината чрез планината). Във френ
ския алпийски клуб от ,самото начало се приемат и жени. По
.1ожнтелният опит от , · т,еви първи сдружения на алпинистите 

се възприема , и от любит€лите на алпинизма в други . страни. 
През последните · десетилетия на 19-ия век се основават полският 
Татрански клуб и . Кримсн:и планински клуб в Русия, алпий
ските клубове в Норвегия, Дания, Швеция, Унгария, Америка, 
Южна Африка, Нова Зеландия и другаде. 

Организираната дейност на алпийските клубове дава резул
тати. Пропагандата на алпинизма му печели нови привърже
ници, а строежът на пътища, клубни хижи и заслони улеснява 
достъпа към високата планина. В Алпите се прокарват пър
вите железници · и ,населението от близките градове може по
често да посещава високопланинските райони. Виена, Мюнхен,.· 



Инсбрук, Грац, Берн, Женева, Милано, Торино, Гренобъл ста
ват центрове . на организирания алпинизъм. Той получава об
ществено признание и тръгва по пътя на бързо техническо раз
витие с подчертана спортна . насока. Отсега алпинизмът при
добива право на самостоятелно съществувание, без да бъде 
помощно средство на науката, преследва собствени цели и се 
стреми към собствени идеали. 
След като са победени вече най-високите алпийски върхове, 

за предприемчивите алпинисти от млад.ата генерация, които не 

желаят да вървят по утъпканите пътища , на своите предшестве

ници, се откриват нови обекти: второстепенните върхове в раз
личните планински вериги и нови варианти при изкачвания на 

покорените вече първенци. Освен това се отварят за алпинизма 
слабо посещаваните дотогава райони в Австрийските, Баварски
те и Френските Алпи. Алпинистите се изправят пред нови, по
трудни задачи. Щурмуват се много върхове под 4000 м, които 
са по-недостъпни и по-интересни от техническо гледище от че

тирихилядниците, а новите пътища към върховете са обикно
вено по-сложни и по-опасни от „класическите" маршрути. Вне
сеният от англичаните спортен елемент все повече надделява в 

алпинизма и влияе върху развитието на новите форми и новата 
техника. Върховете се изкачват от всички страни и по най-раз
нообразни релефни форми на терена - п0 скални гребени и 
ребра, по ледени кулоари, по отвесни стени. Истинската цел на 
един алпийски тур вече не е самия1: връх, а пътят, който води 
към него - дадено ребро, даден кулоар, дадена стена. Изкач
ванията по един маршрут се комбинират със слизанията по 
друг или се преминават няколко, разположени върху един хре

бет върхове. Така се развива нова форма на алпинизма - тра
версът. Алпийската техника все повече се специализира и се 
усъвършенствува в двете основни области на прилагането и -
върху скалата и върху леда. Развива се зимният алпинизъм. 
Периода, обхващащ последните десетилетия на миналия век, 

наричат епоха на класическия алпинизъм. За нея . е характерно 
,ова, че алпинизмът, достигнал стадия на зрялото развитие и 

освободил се от опеката на н.ауката, все повече се. превръща в 
спорт, в самоцелна игра, а всяка игра трябва да . има свои пра_
вила, които да я осмислят. Те регулират поведението на алпини-

70 
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ста спрямо планината, която той покорява, изхождайки от кри
терия „почтеност" при подбора на средствата, макар че това, 
какво е почтено, остава въпрос на тълкувание. 

При спортната насока на алпинизма и съзнателното търсене 
на трудностите рисковете му естествено се увеличават. Това по
ставя пред всеки алпинист въпроса за смисъла и психологиче

ските подбуди на такава дейност, която вече не служи на на
уката и често придобива характер на игра със смъртта. Създават 
се различни философски обоснован;~ концепции на алпинизма, 
изразяващи не само определен светоглед, но и особеностите на 
националния характер и класовата принадлежност. В алпиниз
ма се обособяват идеологически течения и школи със свои догми, 

които влияят върху стила му. 

Тук не е място да се прани хронологически преглед на всички 
забележителни изкачвания и траверси през епохата на класиче
ския алпинизъм. Достатъчно е да се споменат някои, които отбе
лязват важни етапи в развитието му. В същия ден, в който се 
разиграва трагедията на Матерхорн, четирима английски алпи
нисти с двама изпитани швейцарски rидове 1 откриват нов път 
към Монблан откъм италианската му страна по склона Бренва. 
Този склон на Монблан е много по-стръмен и труден за изкач
ване, отколкото северният скат, където минава нормалният път от 

Шамани. И преди това някои алпинисти са търсили нови пътища 
към върховете, но обикновено с цел да прокарат най-лек марш
рут. Групата, която щурмува алпийския първенец на 14 юли 
1865 r., съзнателно избрала път, който дотогава бил немислим. 
Той минавал по стръмни склонове между лабиринт от сераци и 
ледникови пукнатини, по остър като нож заледен гребен, опи
ращ се в ледена стена с надвиснали над нея rлечерни маси, къ

дето водачът на групата тря6вало да изкопае безброй много 
стъпки в леда. Само той имал примитивен ледокоп. Останалите 
били въоръжени с дълги rerи, оказали се при този маршрут съв
сем неподходящи. Никой нямал на краката котки. Сега по ита
лианския склон на Монблан водят много по-трудни маршрути, 

1 А. Мур, Г. Метюз, Х. Уокr,р и Ф. Уокr,р с водачи Мелхиор и Яноб 
Андерег. 



трасирани през следващите десетилетия с по-усъвършенствувана 

техника, но тоi!<1 първо изкачване било ; за времето си истински · 
подвиг . 
. Новите М.llршрути към върховете се прокарват главно по ле
дени кулоаvи и скални ребра. Изкачванията на алпийски стени 
се извършват през то_зи период още рядко поради по-големите 

трудщ>сти и обективни опасности. Отначало алпинистите, придо
били вече известен опит в техниката на движението по ледени 
склонове, предпочитат преки пътища към върховете по ледени 

кулоари и лавинни улеи, още _ повече че цялата тежка физическа , 
работа по копаенето на стъпки се извършва от гидовете. При пър
вото изкачване на Гросг.цокнер през 1876 г. от виенския алпинист 
граф Палавичин,и (Pallavicini) по стръмния кулоар, който сега но
си неговото име, гидовете нямали възможност да се сменяват 

във водачеството и се наложило 2500 стъпки в твърдия лед · да 
бъдат изкопани само от . гида Трибусер (Tribusser). Справедливо 
би било той, а не граф Палавичини да бъде кръстникът на стра
хотния леден жлеб ( скица 2). 
Главната опасност на изкачванията по кулоари се крие в това, 

72 че те са естественият път за свличане на лавини и камъни. За-
това , алпинистите винаги се стараели да завършат тура, преди 

слънчевите лъчи да са размекнали снега, сковал през нощта не

стабилните камъни и ледените маси в горните части на склона. 
При закъсняване се налагало излизането от кулоара ветрани, най-
често без възможност да се продължи нагоре или да се слезе на-
долу1. 
Принудителните биваци на такива места били винаги свър

зани с големи рискове. Не са били {)едки и нещастията в кулоа
рите, причинени от неочаквани каменопади и лавини, от внезапно 

връхлетяла буря или от подхлъзване при ненадеждна · осигу
ровка. 

От многобройните турове, трасирани през седемдесетте години по 
ледени кулоари, могат да се споменат като най-трудни и опасни 

1 Способът да се слиза по двойно въже, наречен рапел, не е бил поз
нат в началото на описвания тук период. 
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тези на Егюй Верт по кулоара Кордие 1 , на Ортлер по кулоара 
Харпрехт, на Гросглокнер по споменатия кулоар Палавичини. По
степенно алпинистите започват да разбират, че скалните гребени 
и ребра, колкото и да са понякога трудни, са все пак по-безопас
ни от фирновите и ледените жлебове. 
След покоряването на Матерхорн почти едновременно по двата 

му най-леки гребена алпинистите започват да щурмуват остана
.11 ите два, много по-стръмни и по-трудни. Като епохално събитие 
се празнува изкачването на върха по северозападния му гребен 
(Цмут) през 1879 г., осъществено в един и същ ден от две групи: 
на англичаните Мъмери (Mummery) и Пенхол (Penhall) с швей
царски гидове. Последният и най-труден гребен на Матерхорн 
(Фурген) с огромен надвес в горната част, атакуван упорито в 
продължение на много години от анлгийски и итаJ1иански алпи
нисти, бива окончателно победен едва през 1911 г. Трудни изкач
-еания се извършват по скалните ребра на Финстераархорн, Дан 
Бланш, Ортлер и други алпийски първенци. С развитието на 
скалната техника към края на столетието алпинистите започват 

явно да предпочитат скалите пред ледените кулоари . 

От големите алпийски стени бива покорена най-рано - още през 74 
J 872 г., източната стена на Монте Роза - най-високата и най
мощната в Алпите. Инициатор и водач на това съвсем изключи-
телно за времето си изкачване е швейцарският гид Фердинанд 
Имсенг (Ferdinand lmseng). Заедно с трима британски алпини-
сти - братята Пендлбъри (Pendlebury) и Тейлър (Taylor), той 
~мело преодолява лавиноопасните склонове на 2850-метрова сте-
на към най-високата точка на масива - пик Дюфур. След то-
ва в продължение на осем години стената остава недокосната. 

Имсенг става известен гид и извършва съвместно с английски 
алпинисти редица забележителни изкачвания. Между другото той 
покорява още две големи алпийски стени - западната на Матер-
хорн и западната на Вайсхорн . През 1881 г . той предприема нов 

1 През 1876 r. френският алпинист Кордие, англичаните Мидлмур и 
Моунд с двама швейцарски гидове изкачили Егюй Верт в масива на 
Монблан по северния склон, при което цялата група едва не загинала от 
каменопади. Изкачването на Егюй Верт по този път било повторено едва 
след 48 години. 
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опит да изкачи стената на Монте Роза като водач на италиан
ския алпинист Маринели и загива заедно с него от лавина. През 
същата година в Източните АJши биват покорени още две големи 
алпийски стени - първият дипломиран баварски гид Грuл-Ке
дербахер (Grill-Kederbacher) и виенският · алпинист Шюк (Schiick) 
изкачват 2000-метровата източна стена на Вацман, а професор 
Минигероде (Minnigerode) прокарва с помощта на трима гидове 
първия тур по ледената северозападна стена на Кьонигшпице, в 
която биват изсечени над 1500 стъпала. Пътят на Кедербахер по 
стената на Вацман дълго време се цени като един от най-хуба
вите и дълги скални маршрути в Алпите. Стенните изкачвания 
стават по-чести с усъвършенствуването на алпийската техника, 
а най-трудните алпийски стени се покоряват едва през нашия век. 
Преминаването (траверсирането) на планинските гребени пред

ставлява още една логична стъпка към завладяването на плани

ната. През 1868 г. проф. Тиндал с двама гидове осъществява 
първия пълен траверс на Матерхорн по швейцарския и италиан
ския гребен. Важни етапи в историята на алпийските траверси са 
първото преминаване на острото ледено било между пиц Бианко 
и пиц Бернина от проф. Гюсфелд (Giissfeldt) с двама местни ги
дове (1878 г.) и първият траверс на хребета Петере (Peuterey) 
в масива на Монблан, извършен през 1893 г. също от Гюсфелд 
с водачеството на прочутия гид от Курмайор - Емил Рей (Emil 
Rey). Този траверс и сега се смята за един от най-трудните и 
интересните в Алпите. 
В стремежа си да изкачват нови върхове алпинистите се обръ

щат към множеството трихилядници, останали още девствени по

'ради тяхната недостъпност. Голяма роля в историята на алпи
низма играе завладяването на многобройните гранитни игли в 
масива на Монблан, започнало още към 1865 г. Иглите на Мон
блан се издигат като непристъпни скални зъбери върху силно 
нарязаните хребети, обиколени от ледници. Повечето от тях са 
:по-ниски от 4000 м, но изкачването им изисква такава сръчност 
nри катеренето по скали, каквато рядко са притежавали алпи

~rистите от старата школа на ледените маршрути . Така например 
):Iзвестният английски алпинист Клинтън Дент (Clinton Dent) 
предприема съвместно с най-изтъкнатите швейцарски гидове об
що 18 опита за изкачване на Гран Дрю (Grand Dru - 3755 м), 
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Грепон - сни.1tка Л. Телчаров 
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преди да извоюва победата през 1878 r. Упорита и драматична е 
и борбата за покоряването на още по-трудната игла Пти Дрю 
(Petit Drii - 3732 м). През 1879 r. успяват да я изкачат трима 
гидове от Шамани начело с прочутия Жан Шарле и това е голям 
празник за, цялото население на долината. През следващите го
дини се прокарват още по-трудни турове, комбинирани с травер
си в скалния масив Шармоз-Грепон (Charmoz-Grepon). Класичес
кият тур на Грепон, трасиран през 1881 r. от Мъмери с швейцар
ските гидове Бургенер и Венец, се слави в продължение на ня
колко десетилетия като един от най-трудните в масива на Мон
блан и като пробен камък за изкуството на катеренето върху 
гранита. По същото време италианските гидове от Курмайор по
беждават скалните отвеси на зъберите върху югоизточните скло
нове на Монблан (Черната игла и Бялата игла върху хребета 
Петере). 
Най-сензационно е обаче покоряването от италианци на Дан 

де Жеан (Dent de Geaпt - 4013 м) - гигантския гранитен зъб, 
извишаващ се върху главното било на Монблан на границата 
между Савоя и долината на Аоста. Със своята височина и не
обичайна форма той отдавна привличал погледите на алпинисти
те, но никой не успял да преодолее отвесите му. Даже Мъмери, 
победителят на Грепон, бил принуден да отстъпи, като оставил на 
мястото, до което стигнал, бележка с думите: ,,Абсолютно непре
вземаем с почтени средства". И наистина по-късно започнали да 
атакуват Зъба на великана със средства, недопустими според раз
биранията на алпинистите от класическата школа. Група англи
чани и итаJ1ианци се опитали да прехвърлят през върха му въже 

с помощта на топ за изстрелване на ракети, но силният вятър 

осуетил този опит. През 1882 г. четирима италиански алпинисти от 
известното семейство Села организират с помощта на гид Джо
вани Макуиняц (Giovanni Maquignaz) експедиция. Покоряване
то на Дан де Жеан се поставя като въпрос на национална чест. 
Затова италианците идват, носейки много въжета, големи желез
ни клинове, чук и дълга греда с напречни пръчки. Недостъпният 
връх не устоява пред тази техника и победителите развяват на 
него италианското знаме . Курмайор ликува, обхванат от патрио
тично въодушевление. И преди това има сведения за направени 
тук-таме опити да се улесни пътят към върховете чрез железни 



скоби и стълби (на Матерхорн, на Пти Дрю), но за първи път на 
Дан де Жеан алпинистите прилагат клиновата техника системно 
и целенасочено, решавайки с нея успеха на изкачването. 
Ново поле за дейността на алпинистите се открива в слабо по

сещаваните дотогава райони на Дофинските Алпи и в Източните 
Алпи. В Дофинските Алпи се води в продължение на седем го
дини упорита борба за завладяването на най-красивия, но и най
недостъпния масив - Ла Мейж (La Meije). Най-добрите алпи
нисти от Англия, Франция и Италия предприемат общо 28 не
сполучливи опита да достигнат по трудни скални ребра и стени 
най-високата му точка - Гран Пик (3987 м). Най-сетне през 

· 1877 г. победата извоюва младият французин Буало де Касr,елно 
(Boileau de Castelneau) с двама местни водачи - бащата и сина 
Гаспар (Gaspard). С това френският алпинизъм бележи първия 
си голям успех. . 
В Източните Алпи до 1860--1870 г. обширни планински райони 

са били още съвсем непроучени. Тук австрийците и германците се 
съревновават с англичаните, които започват да проявяват инте

рес главно към Доломитите и масива Ортлер, след като завладя-
ването на най-високите върхове в Западните Алпи е в общи черти 78 
приключено. Местните алпинисти, главно членовете на австрий-
ския алпийски клуб, системно изучават всички кътчета на род-
ните планини, като не пренебрегват и такива области, които не 
изглеждат достатъчно интересни за англичаните. Някои от тях 
се посвещават на определени планински райони. През шестдесет-
те години виенският алпинист Паул Громан Г(Paul Grohmann) 
изследва основно Доломитите и издава труд „Странствувания в 
Доломитите'' 1 . Юлиус Пайер (Julius Payer), също известен ал-
пинист и полярен изследовател, изкачва над 60 трудни върха в 
масивите Ортлер и Адамело. Германецът Херман фон Барт (Her-
mann von Barth) обхожда всички вериги в Северобаварските 
планини и извършва сам редиuа главоломни изкачвания и тра-

верси. Приключенията си той описва в книгата „Из Северните 
варовикови Алпи"2 , която става любимо четиво на младата ге

' Нерация немски алпинисти. 

1 Раи! Grohmann. Wanderungen in den Dolomiten, 1879. 
2 Hermann v, Barth. Aus den Nordlichen Kalkalpen, 1876. 
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Особено голямо значение за развитието на алпинизма през 
втората половина на миналия век има опознаването на приказ

ните планини в Южен Тирол - Доломитите. Тук огромни скални 
масиви се издигат на стотици метри над околните пасища и гори. 

Върховете им са изваяни като фавтастични кули на среднове
ковни замъци. Синьото южно небе, играта на слънчевите лъчи 
върху жълточервените скали, , сочната зеленина на пасищата -
всичко това придава приказно очарование на доломитския пей
заж. Още през петдесетте години тук се появяват англичани, съ
провождани от швейцарски и савойски гидове. Австрийските ал
пинисти се придружават от местни ловци. Пцонерите в изследва
нето на Доломитите - Джон Бол, Тъкит, Фрешфийлд, Громан и 
др. - изкачват с гидовете си първите по-достъпни върхове. Къ.м 
1870 г. притокът на туристи се засиJ1ва и ловците на диви кози 
стават професионални водачи. Обикновено те първо сами изкач
ват девствените още върхове, преди да заведат върху тях клиен

тите си. Доломитските върхове рядко надвишават 3000 м и под
стъпите към тях не са дълги, но изкачването им става най-често 
чрез катерене. Алпинистът не се нуждае тук от тежка а„1пийска 
екипировка, подковани обувки и ледокоп. Леко облечен и обут, 
без тежка раница той лесно и бързо се справя със специфичните 
трудности на варовиковия релеф. Алпинизмът става истински ка
терачен спорт. Към 1880 г. Доломитите са вече обетована земя 
за любителите на скалното катерене от различни страни, а по 
ръбовете и стените на техните масиви и игли се прокарват турове, 
кой от кой по-труден . 
Скалното катерене се развива като спорт и в други райони на 

Източните Алпи - Цилертал, Карвендел, Ветерщайн и др. Ма
сивът Вилдер Кайзер става школа на мюнхенските алпинисти, а 
виенските се тренират върху скалите на Ракс и Гезойзе. Инте
ресно е да се отбележи, че катеренето като чисто спортна дисци
плина започва да се практикува най-рано от саксонските гимнас
тици върху пясъчниците край Елба (първото изкачване на Фал
кенщайн - 1864 г.). 
Към края на миналото столетие скалното катерене достига тол

кова високо техническо равнище, че започва да се говори за „ак

робатичния алпинизъм". Докато в миналото техниката на кате
ренето била толкова . примитивна, че алпинистите трябвало да ,, se 



подпират и тласкат един друг нагоре, докато някой не излезе на 
върха, сега се явяват майстори в преодоляването на най-слож
ните елементи на скалния релеф - камини, цепки, плочи и др. 
В периода, когато клинове още не се употребяват, осигуряването 
става изключително върху скални издатини, а там, където те лип

сват, алпинистът се осланя на своето умение и на щастливата си 

звезда . Понякога участниците в изкачването се развързват тъкмо 
на най-опасните места, за да не се излагат всички на риск при 
падането на един от тях. Клиновете се въвеждат по-късно и се 
използуват само в изключителни случаи - главно за слизане по 

13ъже, когато няма възможност за прехвърлянето му през скален 

издатък. Първоначално слизането по въже ставало по съьсем 
,примитивен гимнастически начин. Съвременният рапел, изнамерен 
към края на миналото столетие, разширява твърде много въз

можностите на алпинистите. Усъвършенствува се и екипировката 
им . В Западните Алпи по комбинираните турове от скали и лед 
продължават да се катерят с подковани обувки , но в Доломитите 
се въвеждат вече еспадрили - леки катерачни обувки с въжени, 
плътно прилепващи към скалата подметки, улесняващи извън- D'O 
редно много преодоляването на r ладки скали. u1 
Най-добрите катерачи от класическия период на алпинизма са 

били големи майстори на такова катерене, при което почти не са 
разчитали на осигуровка. Някои техни изкачвания и днес остават 
ненадминати като индивидуални прояви на ловкост и смелост при 

тогавашните технически възможности. През този период в Южен 
Тирол се прокарват скални турове, всеки от които предизвиква 
сензация като епохално постижение „на границата на човешките 

възможности" . Но всяко ново постижение омаловажава предиш
ните и доказва, че тази граница се премества все по-високо 

( 1881 r. - Чима Пикола ди Лаваредо; 1887 r. - Винклертурм; 
1895 r. - Делаrотурм; 1899 r. - Гулия ди Брента; 1901 r . -
южната стена на Мармалада - това са прочутите катерачни 
обекти в Доломитите, отбелязващи най-важните етапи в разви
тието на скалната техника върху варовика . ) Сега модерните алпи
нисти гледат с пренебрежение на тези прочути някога турове. 
Прав е швейцарският алпинист Андре Рош, когато казва: ,,Някои 
млади алпинисти забравят условията, при които са практикували 

алпинизъм в миналото; осъществявайки благодарение на усъвър-
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шенствуваната техника същите постижения, както и техните пред

шественици, те са склонни да подценяват от тщеславие или не

вежество големите дела на миналите времена и да презират из

качвания, които · едно време се смятали за най-трудните в Алпите,'' 
С натрупването на опит при трудните изкачвания се подобрява 

и тактиката на алпинизма. Установява се, че свръзките, съставе
ни от малък брой алпинисти, са по-бързи и по-подвижни, откол
кото традиционните кервани и че подвижността и бързината на 
свръзката осигуряват не само успеха на изкачването, но и бла
гополучния му изход. Сега се водят вече спорове, дали идеалната 
свръзка е тройка или двойка. Особено голямо значение придобиват 
подготовката и взаимното сработване на участниците в свръзка
та. При технически трудни алпийски турове все повече се губи 
различието между участниците в свръзката, между гида и неговия 

„турист" . Свръзката от нов модерен тип, годна да се справя с 
всички трудности и опасности на планината, трябва да се съ
стои от приблизително равностойни партньори независимо от то
ва, дали са професионални водачи или алпинисти любители. И 
наистина най-хубавите постижения на алпинизма през този пе

риод на развитието му са осъществени от професионални водачи 
и от любители, издигнали се до равнището на водачи. Същевремен
но придобива масов характер друг вид „алпинизъм". По кла
сическите маршрути към най-популярните алпийски върхове - ·· 
Монблан, Монте Роза, Юнгфрау и дори Матерхорн - всеки ден 
се точат върволици от случайни гости на планината, вече не ал 
пинисти, а обикновени туристи, от които се иска само послушно 

да се придвижват между двама сигурни и яки гидове. Естестве
но е, че никой истински алпинист, който иска да премери силите 
си с планината, не приема да бъде воден по системата „сандвич"
като дете между две бавачки. 
През втората половина на миналото столетие се развива и зим „ 

ният алпинизъм. Преди това се смятало, · че планината е недо
стъпна през зимния сезон, . и отделни опити за изкачване на за
снежени седловини и върхове се предприемали твърде рядко. 
Дълбокият сняг, дългите подстъпи, късият ден, нестабилното зим
но време, лавинната опасност и лошата· екипировка затруднявали 
тв1:>рде много проникването във високата плани_на. Изключит.елно 
за времето постижение било първото зимно накачване на.високия 

6 Зааладаване на ПJ1 анините 



алпийски връх Клайнглокнер от един селски свещеник през 
1852 г. Пионери на зимния алпинизъм в Западните Алпи са англи
чаните Кенеди, Мур, Уокър и Кулидж. На 7 януари 1862 г. Кене
ди предприема несполучлив опит да изкачи Матерхорн по швей
царския гребен, смятайки, че снежната покривка ще го улесни. По
късно Мури Уокър правят сериозни зимни турове в Бернските Ал
пи, а Кулидж изкачва с гида си Мелхиор Андерег през зимата Ве
терхорн, Юнгфрау и Шрекхорн. На 31 януари 1876 г. известнияr 
гид от Шамони Жан /Парле (Jean Charlet) като водач на две 
английски дами организира и ръководи първото зимно изкачване 
на Монблан. През осемдесетте години забележителни зимни 
изкачвания и траверси на Лискам, Монте Роза и Матерхорн про
вежда с гидове от Валтурнанш известният италиански алпинисr 
Виторио Села (Vittorio Sella). Към края на столетието зим
ните изкачвания на алпийски върхове стават вече често явление. 
По същото време започват да се използуват в алпинизма и ските. 
Полярният изследовател и алпинист Юлиус Пайер донася през 
1874 г. във Виена първите северни ски, но особен интерес предиз
викват ските, след като Нансен ги използува с успех при своята 
експедиция в Гренландия през 1888 г. Отначало почти всички 82 
авторитети в областта на алпинизма смятат, че дългите дъски 
не са пригодни нито за изкачвания, нито за слизания и предпо-

читат безопасните ракети. Само благодарение на упоритостта на 
няколко планинари ---- привърженици на ски-спорта и на дейността 
на новооснованите ски-клубове в Австрия, Германия, Швейцария 
и други а.,шийски страни, се доказва, че ските не само са прило-
жими при планинския терен, но са и много ценно помощно сред-

ство при зимния ашшнизъм. Австриецът Матиас Здарскu (Mat-
ias Zdarsk у) пръв разработва системно основите на алпийската 
ски-техника, която по-късно се развива и непрекъснато се усъвър

шенствува. ' Приблизително от началото на нашия век започна по
коряването със ски на много алпийски върхове, а през 1907 г. 
трима немски алпинисти изкачват със ски и Монблан. 

През последните две десетилетия на 19 век в алпинизма ясно 
се "обособя.ват две противоположни течения ,-~ консервативното и 
новаторското'. Консерваторите се придържат към наследенаrа 
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традиция на високопланинския туризъм с гидове, а новаторите 

защищават модерната концепция на алпинизма като мъжествен 

спорт, изискващ от алпиниста такива физически и морално-воле
ви качества, които го правят способен да бъде сам пълноценен 
водач. Новото направление придобива различен оттенък съобраз
но националните черти на алпинистите от отделни страни. В Ан
глия то се явява като висша проява на присъщия на англичаните 

спортен дух, а в Австрия и Германия почива по-скоро на фило
софска и психологическа основа и се изразява най-силно в мощ
ното движение на алпинистите без водачи C»Fiihrerlosen "). 
В Англия най-яркият представител на новата школа е Алберт 

Фредерик Мъмери (Albert Frederic Mummery) - търговец от неа 
знатен произход, свободен от много предразсъдъци на старите 
членове на алпийския клуб. Мъмери започва кариерата си на ал
пинист на 17-годишна възраст като ученик на прочутия швейцар
ски гид Александър - Бургенер и бързо усвоява майсторството му. 
Заедно с Бургенер и други гидове той осъществява блестящи из
качвания в Алпите и Кавказ', а по-късно предприема трудни ту~ 
рове без гидове с приятелите си от алпийския клуб. През 1895 г. 
Мъмери пръв атакува хималайския великан Нанга Парбат и 
изчезва безследно в ледовете му с двамата си носачи. 
В книгата си „Моите изкачвания в Алпите и Кавказ"2 големият 

английски планинар изразява ясно отношението си към алпиниз

ма. Смисъла му той вижда в преодоляването на трудносппе. и 
опасностите. Истински алпинист е само този, който търси нови 
пътища и разчита на собствени сили. Алпинизмът е наистина опа
сен спорт, но борбата с опасностите е полезuа за човека, който 
не иска да се размекне „в покварата на вулгарното плутокра

тично общество". Без да отрича естетическите наслади на плюш
нарството, Мъмери предизвикателно за,~вява, че би продължил да 
се катери дори ако наоколо нямаше никакъв пейзаж. Като никой 
друг преди него той подчертава спортната концепция на алпи-

1 В Алпите _:_ премиерни накачвания на Матерхорн 110 гребена Цмут, 
на Гран Шармо'з ; Грепон, Рекен, на Егюй Верт по нов път, на Тешхор,н 
по Дяволския гребен и • много · други. 
В Кавказ - първото иака:чване на Дих-тау,. 

2 А. F. Миттеrу. Му Climbs in the Alps and Caucasus, 1895. 
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низма, стимулиран от здравото желание да се развие до съвър

шенство физическата сила и ловкост. fJ.ещастните туристи съ
зерцатели, влачени от яки гидове, възбуждат съжалението му. 
Мъмери поставя естетическата стойност на един тур в пряка за
висимост от трудността му. Той открива не само красотата на 
шеметните турове върху отвесни скали и ледени жлебове, но и 

разработва нова тактика за преодоляването им. Той създава соб
ствен стил и пръв доказва предимствата на свръзката двойка 
пред тройката. Един от последователите на Мъмери написал: ,,Ал
пинизмът има свой стил както архитектурата, поезията, музика
та; геният се познава по големия стил и всичките дела на Мъме
ри носят отпечатък на гениално творчество". Новаторството на 
Мъмери му създало много врагове в Англия, но идеите му са 
оказали силно влияние върху цялото по-нататъшно развитие на 

алпинизма в света. 

Между британските съвременници на М:ьмери никой не е до
стигнал цеговата класа, но могат да се споменат още някои име

на, оставили трайна следа в историята на алпинизма: Клингьн 
Дент, известен хирург, прочул се главно с . у~зкачването си на 
Гран Дрю; Уйлиям Кулидж, историографът на алпинизма и не
уморен покорител на много върхове през летни . и · зим·ни сезони; 
Окли Моунд (Oakly Maund) и Томас Мидлмур (Thomass Middle
mo(!)r), • привърженици на новото направление в алпинизма, из
в-врши;ЛИl ,; съвместно с швейцарски гидо,ве редица . смели, дори 
аваIJ:тrорnстични изкачвания по нови маршрути; Норман Коли 
(N6rman Collie), Хастингс (Hastings) и Слингсби (Slingsby), парт
ньорите на Мъмери в Алпите и Хималаите, Фредерик Гарди
нер (Frederic Gardiner) н двамата братя Пилкингтън (P1lking
gton), силна тройка, покорила без гидове много алпийски вър
хове. Англичаните Дъглас, Фрешфийлд (Douglas Freshfield), Том 
Лонгстаф (Тот Longstaff), лорд Конуей (W. М. Conway) са из
вестни главно като покорители и изследователи на извъневро-

пейски планини. , 
· Британските алпинисти се придържат най-строго към принци
пите на класическия алпинизъм. Те изпитвцт отвращение към вся
какъв вид изкуствени средства, улесняващи . uзкачванията. За тях 
ве е без значение как е покорен даден връх, как е изминат даден 
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маршрут и дали са спазени всичките правила на „благородния 
спорт". . · · ·• ·· ' 
Алпинистите от Шв~йцария, Фран~ия _ и Италия не щ~оявяват 

такъв спортен дух, както англичан,ите и .до края · на миналия век 

не могат да достигнат високото _ им равнище. Независимо от това 
, и · те отбелязват успехи, преследвайки не толкова спортни, колко-
то туристически цели в ж~ланието да опознаят по-добре плани
ните на родните . им страни. 

От швейцарските алпинисти най-известен по това време е Емил 
Жавел (Emil Jayelle), французин· Ш? произод. Той прави много 
изкачвания в масива на Монблан и във Ба.лис, _ описани в ·кни
гата му „Спомени - на един алпинист" 1 , яздадена след ранната му 

• смърт. В нея Жавел дава възторжен изр·аз на сантименталната 
си любов към планината и на радостта, която изпитва, общув'ай
ки с нея. С това той подчертава духовната страна на планинар
ството, която особено остро чувствуват , алпинистите от романски-
те страни. , .• ." . · · 
Френските алпинисти действуват главно в Дофинските Алпи, 

където се стрем-ят да- докажат., че могат _ да съперничат на англи
чаните на собствен терен. През време на седе~г·одишната обсада 
на Ла .Мейж блясват три нови имена, з;ши:сани със златни бук-

. ви в страниците на френското планинарство: Боало де Ка
стелно (Boileau de Castelщau), Анри . Дюq,м.ел (Heпri Duhamel) · и 

, Анри Корди е (Heпri Cordier). Боало де Кастелно · - богат младеж, 
започва планинарската си кариера, ловувайки в Дофинсю1те пла

. вини, и постепецно се пристрастява към · алпинизма. Победата 

. над Ла Мейж му донася голям-а слава. Анри Дюамел е истйн
ски планинар със сериозни интереси към . географията и · топо
графията на с.чабопроучените Дофински Алпи и ,. един от пио

. i,Iерите на ски-туриз;,~:а във Франция. Той полага най-много усII-
лия" да покори Гран Пик де ла )\1ейж и ,само случайност го ли
шава от заслужената награда. Анри Кордие е първият френски 

- алпинист с подчертано спортно , наттравление, търсещ преодоля-
~ нането на трудности в планината. в . течение на една много крат
· Rа, но блестяща ~;~ланинарс:ка дариера - от 1874 до 1877 г. 7 

1_ .Emil Javelle. Souvenirs d'un alpiniste; 1891. 



той извършва голям брой трудни: nремиерни изкачвания в Дофин
ските, Савойските и Uiвейцарските Алпи. Не намирайки в роди

~н~та си подкрепа на своето разбиране на алпинизма, Кордие се 
. принуждава да търси партньори между големите швейцарски ги

·. дове и английските алпинисти със сродни възгледи (Томас Мидл-
.МУ.Р и Окли Маунд). Кордие загива през 1877 г. при случайна 
злополука, удавен в ледников поток. Смъртта му е голяма загуба 
за младия френски алпинизъм. По-късно друг смел французин -
Емил Фонтен (Emil Fontaine) - продължава новаторската ли
ния на Кордие, покорявайки с шамонийски гидове много игли в 
областта на Монблан. 
Основателите на италианския алпийски клуб са :хора, облада

ни от патриотично въодушевление и от желанието час по-скоро 

да покорят всички високи върхове върху италианска територия, 

но поради липса на опит и традиция в алпинизма те дълго вре

ме не могат да съперничат на англичаните, които ги изпреварват 

на Монте Визо, Монте Роза и Матерхорн - върхове, които ита
лианците смятат за свои. Италианските алпинисти отначало дей
ствуват успешно в южните Френско-Иi•алиански Алпи, към кои-
то · англичаните не проявяват особен интерес. Едва към края на 86 
седемдесетте години те отбелязват по-значителни успехи в ита
лианските райони на Западните Алпи. Един от изтъкнатите им 
алпинисти през това време е Дамиано Марuнели (Damiano Ma-
rinelli), горещ патриот, загинал от лавина върху източната 
стена , на Монте Роза. С покоряването и той искал да повдигне 
престижа на италианския алпинизъм. От голямото планинарско 
семейство Села най-известен е Buтopuo Села, отличен алпинист, 
прочут със зимните си изкачвания, първият художник фотограф 
във високата планина и участник в многобройни експедиции 
(Кавказ, Аляска, Шпицберген, Каракорум, Централна Африка). 
Виторио Села полага основи на здрава традиция в италианския 
алпинизъм. За него това е труден, но полезен спорт, който след-
ва да се упражнява с разум и достойнство, за да действува въз
питателно върху младежта. Значението на Гуидо Рей (Guido 
Rey) - големия писател и поет на планината, се дължи не тол-
кова на спортните му постижения (той извършил много интерес-
ни изкачвания с гидове от Валтурнанш), колкото на литератур-
ното му творчество. Гуидо Рей · като никой друг преди него издига 
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1на висота хуманните · ценности на алпинивма. За него ,този ' спорт 
е :както физическа, така и духовна необходимост. Човек 'с , вйсокu 
култура, влюбен · в планината и в нейните жители, Рей създава 
класически произведения на алпийска ra литература, написани с 
тънък поетичен усет и на хубав език. Най-забележителното от 
тях е посветено на любимия му връх - Матерхорн 1 • Съвремен
ник на Гуидо · Рей е Марио Пиаченца (Mario Piacenza) .:_ един 
от най-изтъкнатите .алпинисти, прочут с изкачванията си в За
падните Алпи и · Хи'ма.лаите. Тримата братя Гулиермина (Gugli
ermina) от Вал д'Аоста спечелват известност със своите техни
чески трудю( премиерни· изкачвания · и траверси в масивите на 
Монблан и Монте Роза, осъществени през първото десетилетие 
на нашия век. Те се движат най-често без ·гидове. 
Между германските алпинисти от класическата школа с най

голям международен- авторитет се ползуJЗа берлинският професор 
Паул Гюсфелд _;_ математик, пътешестJЗеник и изследоJЗател. Пла
нинарската му дейност започJЗа от 1851 г., когато той като малко 
момче изкачJЗа Гросглокнер и продължава без прекъсване до на
преднала възраст. Съпровождан винаги от първокласни гидове, 
Гюсфелд извършва редица премиерни изкачвания и траверси, ня
кои от които са важни етапи в развитието на алпинизма. Като 
пътешественик той посещава Африка, Арабия и Централните Ан
ди, където също изкачва планини. От многобройните му публи
кации най-голям интерес представлява книгата „Във високите 
Алпи", в която той 'описва дейността си като алпинист от 1859 
до 1885 г .2 Пътепи,си~е ю1 Гюсфелд са написани увлекателно и 
на '' хубав език. Те потвърждават думите му, че пътешественик, 
който · е същевременно и писател, носи двойна отговорност. 
Докато Гюсфелд · и още някои богати немски алпинисти изпол

зуват планински водачи, във Виена и Мюнхен се създава към 
1880 г. нова школа на алпинизма, проповядваща пълен отказ от 
помощта на професионални гидове. Подбудите за това са както 
от икономически, така и от морално-етичен характер. В австрий
ските и ~аварските планини професията на гидовете се развива 

· 1 ' Ouido Rey. 11 inonte Cervino. 1900. 
2 Paul Gиssf eld. In den Нochalpen. - 1886. 



по-късно и по-бавно, отколкото в Западните Алпи, а освен това 
алпинизмът увлича мноrо младежи главно уч:ащи се, които ня

мат средства да наемат водачи. Но в основата си алпинизмът 
без водачи е израз на идеята, че победата над планината е цен
на само когато е извоювана без чужда помощ. Младият немски 
алпинизъм бележи през този период бурен възход и чупи рам
ките на осветените от традицията норми , и правила. Представи
телите на новото поколение с младежки жар щурмуват скалните 

.отве<;и в Доломитите и Северобаварските Алпи, ледените кулоа-
ри на Ортлер и 13исокия Тауерн, а сетне предприемат изкачвания 

, в Западните Алпи, смайвайки с дързостта си привържениците 
на умереността в алпинизма. Техният стил се , отличава със сме-
лост, граничеща с безразсъдство. 

:Индивидуализмът и пренебрежението ,към. опасността са били 
свойствени още на прочутите самотници от времето на пионерите 
u. Из.тщщите А,nпи. Херман фон Барт, опцсвайки авантюристич
»ите си ,приключения, предизвикателно заяв.ява: ,,Който тръгне 
с мене, : нек;а бъде готов да ум,ре". Този.лозунг , увлича последова
телите му _,. уч:еJiици и студенщ, жадуващц, за необичайни под-
визи. Някои цсторици на , алпинизма обясняват, техния екзалти- 88 
ран героизъм с полити11еската обстановю1 . в ,Австрия и Германия 
през тази ; елоха, с полицейските рещи,ми, , к:оато са задушавали 
всяка революционНа··· обществена проява . т,ака,; . че .. свобqдолюбива-
та младеж на,миралд само .в планината , 1'}ъ3можност да даде из-

; раз на вътрешната си неудовлетворен91::r,, !'Qс13ен това обаче през 
: втората пол@вина на · миналия век .след пор<1.жението на револю-

цията от 1848 г. на германска почва цзниква:r : реакционни фИJ;IО
софски . учения, които издигат в култ индивидуализма и упраж

няват голщ,ю влияние върху част от младе,жта. Учението н,а Ниц
ше за свръхчовека особено способствува за насаждането на инди
видуалистични тенденции в планинарството, Е\Одещи към авантю

. ризъм. Девиз ла мнозина млади алrпцщсти .· стават думите , на 
Ницше: ,,А1<0 .искаш да извлечеш от съществуванието си най-го

,,ляма ГI0~1за и , на .слада, трябва да воJ,I.иш живот, наситен с ощ1с

ности". 
Тези ницшеански идеи се проявяват най-ярко в планинарската 

и литературната дейност на талантлив1ц1 {!lilef!CI<;И : алпинИ<;Т Ой
ген Гуидо Ламер (Eugen Guido: Lammer)..c;,, За нег.о .д.tшинизмът не 
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е това, което е за Мъмери - труден, но -полезен спорт на урав
новесени и жизнерадостни хора, нито това, което е за Гуидо 
Рей - извор на естетическа наслада и възвишено средство за 
хармонично физическо и духовно развитие. Ламер търси в него 
разрешаването на дълбоки психологически конфликти. Той бяга 
в планината от тълпата, от скуката на всекидневното съществу

вание и в борбата с опасностите се стреми да изяви своята лич
ност, да намери собственото „аз". Той иска да опознае не пла
нината, а себе си, да открие неизчерпаемата съкровищница на 
чувствата, които лежат неизживени в душата му, да обогати 
нервните си усещания и в близостта на смъртта да усети най
остро сладостта на живота 1 . Безбройните авантюри на Ламер в 
планината потвърждават възгледите му, Той търси опасност за
ради самата опасност и , няколко пъти претърпява злополуки, от 

които се спасява само по чудо. По една случайност той доживява 
, до дълбока старост, но повечето от приятелите и последователите 

му загиват в планината. 

Ламер е бил идеолог на алпинизма без гидове и защищава11 
каузата му с темпераментни статии в алпийската преса. Спорq
вете на тема „с водачи или без водачи" се изострили вследствие 
на зачестилите злополуки до такава степен, че през 1896 г. във 
виенския парламент било внесено предложение туровете без ги
дове да- се забранят със закщr, което за щастие не било прието. 
Алпинизмът без професионални водачи получава постепенно о_б-

. ществено признание във всики страци. 

От плеядата млади немски планинари, принадлежащи към 

новата школа, освен Гуидо Ламер с най~голяма известност се 
ползуват братята Емил и Ото Зигмонди (Emil, Otto Zsigmondy), 
Людвиг Пурчелер (Ludwig Purtscheller) и Георг Винклер (Ge
org Winkler). 

Братята Зигмонди от Виена още като студенти медици се про
чуват със смелите си изкачваНШI' без водачи в различните райони 
на Източните Алпu, а по-късно заедно с Пурчелер опитват си

. лите си и върху най-трудните маршрути ~ Западните Алпи. През 
1884 г, младите австрийци правят първото изкачване без гидове 
на стената на Монте Роза и траверсират ръбовете на Матерхорн. 

1 Eugen Ouido Lammer. Jutigborn, ' 1912 .. · , . 



През следващата година те преминават трудното било на Ла 
Мейж и - правят опит да изкачат южната и стена. Като водач на 
свръзката Емил Зигмонди пада, въжето се скъс-ва , и той загива 
ripeд очите на другарите си. Така завършва живота си един от 
най-добрите и смели немски алпинисти. Планинарската му . дей
ност продължавала девет години (от 15- до 24-годишна възраст) 
и през това време той успял да направи голям брой изкачвания 
без водачи по съвсем нови и трудни маршрути, при което претър

пял 15 сериозни аварии. Това му позволило да опознае от опит 
\Зсичките коварства на планината и да ги опише в книгата си 

„Опасностите на Алпите"' - първи труд от този род, завършен 
малко преди смъртта на автора. 

Людвиг Пурчелер, учител по гимнастика от Залцбург, е бил 
алпинист от най-висока класа, изкачил над 1700 върха в Алпите, 
Кавказ и Африка (Килиманджаро). Голямата физическа сила и 
основното владеене на алпийската техника се съчетавали у него 
със смелост, хладнокръвие и особен усет за ориентация в трудна 
обстановка. Алпинизмът за Пурчелер е бил не обикновен спорт, 
а един вид култ към природата и планината, пред която той из-

90 питвал мистично благоговение. Идеите му, изложени в много 
очерци и в книгата „По скали и по фирн"2 , са упражнили също 
така голямо влияние върху светогледа на немските планинари. 
Пурчелер починал през 1900 г. вследствие на леко нараняване, 
получено при слизане от Гран Дрю. 

Георг Винклер, малкият мюнхенски гимназист, се проявил като 
феноменален катерач през последните три години от краткия си 
живот. От него са трасирани много трудни за онова време турове 
върху стените на Вилдер Кайзер и Доломитите, но името му е 
увековечено с победата над една от фантастичните игли в масива 
Вайолет (Доломити), която той изкачил през 1887 r. съвсем сам. 
Прокараният от него тур върху сI<:алния отвес дълго време ми
навал за ненадминато постижение на спортния алпинизъм. За
вършил гимназия през 1888 r., Винклер се озовава в Цермат и 
пак сам изкачва Циналския Ротхорн - връх, чието покоряване 
на времето е донес.;~о слава на големия алпинист Лезли Стефен -

1 Emil Zsi1;mondy. Die Qefahren der Alpen, 1885. 
2 Ludwig Purtscheller. Uber Fels und Firn, 1901. 
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а _след точа се осмелява да атаку:,,~ Jез другар ледената· стена на 
Вайсхорн и изчезва в нея безследно на 19°rодишна възраст. Тя
лото му било изхвърлено от ледника едва през 1956 г. Винклер 
бил самотно . и романтично момче. В едно писмо до Ламер той 

· признава: ,,Аз разбрах, че търсенето и преодоляването на опас
. наети е извор на безгранично наслаждение ... Опасностите и без
крайното величие на високата планина са това, което демонично 
ни влече към -нея". В историята , на немския алпинизъм Георг 
Винклер влезе под името „блестящ метеор". Колкото и да ни е 
симпатична личността на този младеж, ние не си затваряме сега 

очите върху вредаtа,която причинява характерното за него отно

шение към планинарството. 

Могат да се споменат още много имена на известни немски 
алпинисти - привърженици на алпинизма без гидове: отличният 

виенски катерач Роберт Ханс Шмит (Robert Hans Schmitt), поко
рителите на J1еrендарната Гулия ·ди Брента Ампферер (Ampfe
rer) и Бергер (Berger) от Инсбрук, Карл Блодuг (Karl Blodig) 
лекар от Брегенц, поставил си за uел да изкачи всичките четири
хилядници в Алпите, Ханс Пфан (Hans Pfann) от Мюнхен, Юлиус 
К.уги (Julius Kugy), чиято дейност е протекла предимно в Юлий
ските Алпи, и други . 
С популяризирането на алпинизма все по-голям брой женч от 

различни националности се отдават на този мъжествен спорт не

, зависимо от големите предубеждения, с · които трябва да -се · борят 
в обществото. Някои от тях доказват, че жената наистина може 
да бъде равl-Iосто€н партньор на мъжа в алпийската свръзка. 
След Люси Уокър сериозни изкачвания в Алпите правят амерй
канката Мета Брt3вурт (Meta Brewoort), англичанките Катарина 
Ричардсън (С. Richardson) и Фред ле Блонд (Fred le Вlond), фран
цузойката Мари Пайон (Mary Paillon) и друпr. Мисис де Блонд 
предприема през 1883 г. много зимни турове в масива на Мон
блан и написва първата книга за зимния туризъм в планини
те - ,,Високите Алпи през зимата " 1 • Женйте не остават чужди 

' и на развиващия се катерачен спорт. Към края на столетието в 
Доломитите срещаме унгарските катерачки Роланда и Илона Eoт
вoc(Eotvos), а през 1901 г. младата англичанка Беатрuс Тома-

1 Fred Burnabys - Le Blond. The High Alps in Winter. 



сан (Beatrice Thomasson) увековечава името си с епохалното за 
онова време покоряване на южната стена Мармалада с водач Ми• 

, келе Бетега (Michele Bettega). · · 
· За завладяването на Алпите и развитието на алпинизма през 

този период неизмерима заслуга имат професионалните планин· 
ски водачи. Ако до края на 19 век алпинистите любители от 
Швейцария, Франция и Италия още не могат да достигнат ви
соката спортна класа на англичаните, то професионалните гидове 
от тези страни се прославят ло цял свят. Професията на планин
ския водач се предава по наследство и синовете на прочутите ги

дове от „Златното време" градят своето умение върху здравата 
традиция на бащите. Съвременните изследван11я доказват, че ро
лята на планинските водачи в миналото не е била достатъчно 
~исоко оценена. Мнозина от тях са били не само опитни план.И
нари - придружители на своите клиенти, но и хора със спортен 

. дух и , инициатива, търсачи на нови пътища към върховете. Таи;а 
i напр. доломитският гид Михел Инеркофлер (Micqel Inn.~rkoffler)пo
някora оставял на някоя площадка капналия от умора клиент д 

довършвал изкачването сам. без него. Жан Шарле, гордост 
на гидовете от Шамани, се отказал от професията си на гид, за 
да се отдаде всецяло на спортния алпинизъм и положил големи 

ус11лия за покоряване на Пти Дрю (това станало, след като той 
се оженил за клиентката си от зимното изкачване на Монблан 
мис Стратън). ;,Принuът на гидовете" Емил Рей от Курмайор 
реша~ал . върху зъберите на Монблан най-трудните спортно-тех
нически проблеми, а когато веднъж го запитали защо още се ка
тери, след като е навършил 50 години, той отговорил: ,,Не печал
бата ме влече към планината, а голямата любов към нея". rо
лемият швейцарски гид Александър Е.урген,ер (~lexander Bur
gener) като водач по маршрути, които бележат най-важните етапи 

. в историята ,на алпинизма, , преодолявал със стихийна сила и 
воля препятствията към поставената цел. 

Появява се и нов тип планински водач - обра;юван, с широки 
професионални и културни интереси. Такъв бил Андреас Фишер 
(Andreas Fischer) от славно семейс·тво швейщ1рски гидове. Ба
ща · му и брат му загинали в планината, caMИSJ'P той завършил 
университет в Берн, направил докторат по литература, но не се 
отказал от наследствената ·,си професия;,,.През 181~ . т. ·той станал 

·92 
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жертва на снежна буря. Освен научни трудове той издал и книга 
за изкачванията си в Алпите и Кавказ 1 • Книга с автобиографи
чен характер е написана и от друг известен швейцарски гид -
Христиан Клукер (Christian Кlucker). Тип на: модерен гид е Тита 
Пиац (Tita Piaz), ,,царят на Доломитите". Той се прочува като 
ненадминат катерач към 1905 - 1910 г. - в края на класичес
кия период. Търсят го за водач и му плащат баснословни 
хонорари милионери и короновани глави, но интересите му са 

извън тясно професионалната сфера. Той прави спортни изкач
вания, пише статии в алпийската преса, изнася беседи, ръководи 
курсове. След Първата световна война Пиац усвоява модерните 
методи в алпинизма и развива активна обществена дейност. Ита
лианското национално училище по алпинизъм сега носи името 

му - ,,Тита Пиац". 
С развитието и масовизирането на алпинизма зачестяват и зло

полуките в планината. Една от причините за това е характерно
то за 19 век либерално отношение на обществото към занима
нията на отделните личности. Алпинизмът още се смята за спорт 
на екстравагантни хора, сложили главата си в торбата, достоен 
сюжет за карикатури в хумористични списания. Никой не кон
тролира и не насочва правилно упражняването му. Либералният 
принци11 на свободната конкуренция „Който е силен, ще успее, 
който е слаб, ще загине" важи не само за стопанската дейност, 
но и за всяка друга, включително и за алпинизма. Когато англий
ската кралица Виктория, разтревожена от зачестилите алпийски 
злополуки с млади англичани от аристократични семейства, за
питала своя пръв мини,стър Гладстон дали не може лично тя 
да се намеси, за да ги предотврати за в бъдеще, той категорично 
отговорил, че не вижда никаква възможност за това. 
Нещастията сполет~ват не само случайните гости на плани

ната - лекомисленит·е туристи, непознаващи опасностите и, но и 
най-опитните планинари, които се подлагат на по-големи рискове 

в стремежа си към по-високи постижения . От елита на алпини
стите -- любители и професионални гидове, малцина са умрели в 
леглото си . Някои загубили живота си поради лекомисленото 

1 Andreas Fischer. Zwei Kaukasusexpeditionen. 1981; Hochgeblrgswanderungen, 1913. 
2 Christian Klucker. Eriiшerungen eines Bergfiihrers. 1920. 



подценяване на опасностите. Александър Бургенер загинал от 
лавина на 64 години по лекия „туристическия" път за Юнгфрау, 
Емил Рей се подхлъзнал и паднал в пропаст, след като се раз
вързал на лек терен, .Михел Инеркофлер паднал по невнимание 
в ледникова пукнатина на Монте Кристала. Всички тези драстич
ни примери доказват, че покорителите на планината трябва ви
наги да я зачитат като силен противник, който нанася неочаквани 
удари при всяка допусната грешка. 

94 
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ДАЛЕЧНИТЕ ПЛАНИНИ 

През периода, когато се покоряват Алпите, неуморните изследо
ватели завладяват постепенно и другите високи планини назе

мята. Отначало по-достъпните и по-важните върхове в тях се из
качват в интереса на географското и топографското проучване 
на дадения район. Голяма роля продължава да играе измерване
то на височините. Алпинизмът е още изцяло в служба на нау
ката. Първите стъпки в неизследваните планински райони пра
вят учени, които не притежавали специална подготовка като ал

пинисти, затова и възможностите им са ограничени. По-късно -
през втората половина на минаJiото столетие, след като биват 
покорени най-важните върхове в родината на алпинизма, в борба
та за завладяването на още по-високите планини в света се 

включват опитни алпинисти, преминали суровата школа на Ал
пите. В далечните планини те намират ново поле за дейност, сил
ни преживявания, необичайни приключения. Естествено такива 
пътешествия могат да си позволят само хора, разполагащи с 

много средства и свободно време. Англичаните Фрешфийлд, Ко
нуей ,'\ Лонгстаф, германците Гюсфелд и Мерцбахер, унгарецът 
Деши са алпинисти, които същевременно си спечелват авторитет 
на учени - географи, топографи, геолози. Понякога учените при
бягват към помощта на опитни алпинисти при решаване на за
дачи, които не са по силите им. Обикновено алпинистите пъте
шественици водят със себе си в чужди страни изпитани алпийски 
гидове и с тяхна помощ покоряват върхове. 

Дейността на алпинистите в различните краища на света ва
рира твърде много в зависимост от характера на планините, от 



задачите, които се поставят, и от средствата, с които се paзпoJJa

ra. Понякога научното изследване се поставя на първо място, ;_i 

в други случаи има преднина покоряването на върховете ка·1 u 
чисто спортна задача. Някои си поставят ограничени цели, ос·L
ществими от малки групи и с по-скромни средства, а други орг,1-

низират големи комплексни експедиции за проучване на uел11 

области с участието на специалисти от различни клонове на нау
ката, опитни алпинисти и професионални гидове. Такива са бил11 
например прочутите италиански експедиции на херцог Абруцки tl 

Аляска, на Шпицберrен, в Централна Африка и в Каракорум, 
експедициите на американската съпружеска двойка Бълок-Уърк
мен в Хималаите и Каракорум и др. 
Както в Алпите основна заслуга за покоряването на върховете 

в различните континенти имат црофесионалните алпийски гидове, 
а в някои случаи и водачи от местното население. В средата на 
френските, швейцарските и италианските планински водачи се 
обособява елитът от постоянни участници в задгранични експе
диции. Някои от тях например швейцарецът Матиас Цурбриген 
(Mattias Zurbriggen) или италианецът Джузепе Петиrакс (Giuseppe 
Petigax) се прочуват по цял свят като странствуващи покорите- 96 
ли на най-недостъпните върхове от Аляска до Нова Зеландия и 
от Андите до Хималаите. 
Ето и кратък преглед на завладяването на най-важните пла

нини в света от началото на миналото столетие до Първата све

товна война - период, който се покрива с развитието на алпи
низма от пелените му до класическата зрелост и навлизането му 

в нов стадий на техническо съвършенство. 
Окончателното покоряване на Пиренеите, Татрите, Скандинав

ските планини приключва през първата половина на миналото 

столетие . Пионерите на „пиренеизма" са френските естествени
ци Рамон. де Карбониер (Ramond de Carbonnieres) и Кордие (Cor
dier). През 1802 r. Роман изкачва Мон Пердю, безуспешно ата
куван преди това в продължение на 11 години. По-късно из
вестният немски учен и планинар проф. Фридрих Парот измерва 
височините на пиренейските върхове и през 1817 r. изкачва Мала
дета. Голям дял в завладяването на Пиренеите внасят френските 
военни топографи. Най-високият връх - пик Ането (3404 м) -
бива покорен едва през 1848 r. от френския ботаник Франк.вил и 
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руския пътешественик Чихачев. Всички тези изкачвания на пире
нейски върхове са станали с помощта на местните селяни. Най
високият връх на Татрите - Герлахов щит - бива изкачен от 
учителя Щил през 1834 г. В Северна Скандинавия са покорени 
много върхове в покритите с ледници планини, открити още през 

17 век от френски пътешественици . На Балканския полуостров 
особено привлича планинарите митичният Олимп с неговите пет 
върха. За ·отбелязване е, че най-високият от тях - Митика 
(2917 м), е бил изкачен от швейцарски алпинисти с един местен 
водач едва през 1913 г. 
Планините в Кавказ и Армения се проучват от руски и някои 

чуждестранни изследователи след присъединяването на Грузия 
към Русия в края на 18 век. Естествено е, че се правят опити за 
покоряване на най-високите, но и по-достъпните върхове - изгас
налите вулкани Елбрус, Казбек и Арарат. През 1829 г. профе
сорът от Дерптския университет Фридрих Парот успява съвмест
но с арменския просветител Хачатур Абовян да изкачи легендар
ния Арарат. През същата година се провежда експедиция на Ел
брус, организирана от Петербургската академия на науките с 
помощта на руското военно командуване на Кавказ. До източния 
връх на кавказкия първенец (5595 м) успява да се добере при
дружаващият експедицията кабардинец Килар Хаширов. 

Руските военни топографи проучват планинските райони на 
Кавказ, Армения и Азербайджан още по време на войните за 
покоряване на кавказките племена. Тяхната дейност продължава 
и след настъпването на мира. Топографите Ходз1Со, Але1Ссандров, 
Пастухов, Кавтаридзе, Жуков и др . са първите покорители на 
много кавказки върхове. Сега е установено, че още преди идва
нето на чуждестранни алпинисти над 20 високи върха в Източен 
Кавказ са били изкачени от самоотвержените топографи и тех
ните войници при крайно трудни условия - с примитивна еки
пировка, без алпийски опит и често при военна обстановка . През 
1849 г . Александров изкачва при зимни условия втория по висо
чина връх в Източен Кавказ - Базар Дюзи (4480 м), и поставя 
върху него триангулачна пирамида . Това е първото зимно изкач
ване на четирихилядник в историята на алпинизма. Една година 
по-късно генерал Ходзко с група топографи повтаря изкачване
то на Арарат. 

7 Зав.-адяване на планините 



Съществуващите в царска Русия условия не са били благо
приятни за развиването на алпинизма на местна почва и затова 

не е чудно, че по време, когато руските любители на планинар
ството са правили още напразни опити да се обединят в сдруже
ния, подобни на чуждестранните алпийски клубове, чуждите ал
пинисти и техните гидове, въоръжени с опит и техника, са успели 

да извоюват много победи над кавказките великани. 
Първи идват в Кавказ през 1868 г. англичаните Фрешфийлд, 

Тъкер и Мур със савойския гид Франсуа Девуасу. Те изкачват 
Казбек и източния връх на Елбрус. През 1874 г. друга група ан
мичани )(Мур, Гроув, Гардинер и Уокър с швейцарския гид 
Петер Кнубел) изкачват западния му връх. Посещенията на за
падните алпинисти в Кавказ зачестяват през последните две де
сетилетия на миналия век. Някои от тях, като Фрешфийлд, Мо
риц фон Деши и Мерцбахер, преследват предимно научно-изсле
дователски цели, а други - спортни. От 1884 до 1903 г. биват 
изкачени най-важните върхове в Кавказкия хребет: Тетнулд -
от Деши, Фрешфийлд и Александър Бургенер; Гестола - от 
Ден и Донкин (Donkin) с водачи Бургенер и Андерматен; Шхара- · 
от Кокин (Cockin) с водачи Рот и Алмер; Дих-тау - от Мъмери 98 
с водача Цурфлу; Коштан-тау и Айлама - от Уулей (Woolley) 
с водача йоси; Джанга-тау - от Мерцбахер с водача Керер; 
северният връх на Ушба - от Кокин с водача Алмер. През 1888 г . 
Кавказ взема първите си жертви. Англичаните Донкин и Фокс 
с швейцарските гидове Фишер и Щрайх загиват на Коштан-
тау от лавина и телата им остават ненамерени. 

В продължение на двадесетина години най-изтъкнатите чужде
странни алпинисти и техните гидове полагат напразни усилия да 

покорят най-високия - - южния връх на двурогата Ушба ( 4698 м), 
кръстена от англичаните „Кавказки Матерхорн". През 1903 г. в 
Кавказ идва група млади баварски и швейцарски алпинисти без 
гидове и атакува стените на Ушба от южната страна. След на
прегната борба и много премеждия недостъпният връх бива по
беден от петима смелчаци: Шустер (Schuster), Вебер (Weber), 
Хелблинг (HelЬling), Шулце (Schulze) и Райхерт (Reichert), 
а няколко дена по-късно младите мюнхенски алпинисти Пфан 
(Pfann), Лойкс (Leuchs) и Дистел (Distel) траверсират Ушба 
от север на юг през двата върха с четири бивака. Победата над 



Ушба издига високо престижа на алпинистите от младата немска 
школа. 

Докато чужденците покоряват кавказките върхове, руските лю
бители на планините се борят за създаване на благоприятни ус
ловия за развитµе на алпинизма в странта. Първият алпийски 
клуб в Русия се основава през 1877 r. при Кавказкото природо
научно дружество в Тифлис (Тбилиси), но дейността му скоро 
замира. През: 1890 r. се създава „Кримски планински клуб", но 
и той не оправдава възлаганите на него надежди. Тогава се по
дема инициатива да се обединят всичките руски любители на 
планинарството в едно общо сдружение, но минават цели три 
години, докато се пре.одолеят ,бюрократичните спънки. Най-сетне 
през 1901 г. се учредява „Руско планинско дружество" (Русское 
горное общество). В числото на основатеJJите му влизат извест
ните географи и пътешественици Семенов Тяншанскu, Федченко, 
Мушкетов и други. Новооснованото дружество развива полезна 
дейност -- пропагандира идеите на алпинизма, издава собствен 
годишник, насърчава проучването на планините, организира строи

телството на туристически заслони на Кавказ, грижи се за под
готовката на планински водачи, но липсата на средства ограни

чава възможностите му. През този начален период руските ту
ристи и алпинисти се насочват към по-достъпните обекти на Кав
каз - живописни долини и ледници, а най-посещаваният връх е 
Казбек. През 1910 r. той посреща вече 14 гости - внушителна 
за онова време цифра. Между първите руски а.тшинисти личат име
ната на В. А. Щуровски, М. П. Преображенска и С. М. Киров -
видния деец на болшевишката партия. Особено е забележителна 
дейността на Мария Преображенска, скромна учителка и люби
телка метеороложка, Цялото си свободно време и оскъдни сред
ства тя влага в научно-изследователска работа в Кавказ. От 1901 
до 1920 r. тя прави девет изкачвания на Казбек и много обикол
ки в района му при най-трудни условия и с примитивна екипи
ровка. През 1912 r. с усилията на тази първа руска алпинистка 
на Казбек се поставя метеорологична будка. 
Независимо от дейността на такива ентусиазирани планинари 

алпинизмът в царска Русия остава достояние на ограничен кръг 
хора. 



Системното проникване в Хималаите започва, след като Индия 
става британска колония. В началото на 19 век английската Ост
индийска компания присъединява към британската империя хи
!\lалайските княжества Бутан и Непал. По-късно англичаните за
владяват Кашмир и проникват в Афганистан. Първата грижа на 
колонизаторите е да изследват и нанесат на карти новоприсъ

единените земи. Английските военни топографи се заJ1авят енер
гично за работа, в резултат на която светът с учудване научава, 
че в сърцето на Азия има планини, по-високи дори от Андите . 
.Между английските топографи, работещи в Хималаите, особено 
се отличава капитан Джepap(Gerard). В периода 1817-1821 г. 
той изкачва над тридесет върха, високи между 5200 и 5800 м, би
вакира много пъти сред ледовете, а през 1828 r. установява све
товен рекорд с изкачването на един неизвестен връх, висок около 

6300 м. Така Джерар и други английски военни топографи първи 
извършват в Хималаите и в Каракорум изкачвания на високите 
върхове, но поради несъвършената по това време техника на ал

пинизма те рядко успяват да преминат границата на 6000 м. 
През 1818 г. индийската геодезическа служба прави сензационно-
то откритие, че Дхаулагири в Западен Непал има височина 8180 м 100 
и че е най-високият връх в света. Първенството си Дхаулагири 
запазва до 1848 г., когато се установява, че Канченджанга е още 
по-висок - 8585 м. Още по-голяма изненада е направеното през 
1852 г. откритие, че измереният от шест точки пик XV в Непал 
превишава всички останали върхове с грамадната си височина -
8840 м. Този хималайски великан, най-високият връх в света, 
получава име .Монт Еверест в чест на първия ръководител на 
индийската геодезическа служба сър Джордж Еверест, който ни-
кога през живота си дори не е зърнал своя кръщел1ник. Древното 
местно име на Еверест е Чомолунгма, което означава „богиня-
майка на вселената". Дълго време този връх по погрешка се 
отъждествявал с Гауризанкар - един седемхилядник, разполо-
жен около 60 км западно от Чомолунгма. 
През 1854 r. в Хималаите идват по покана на Ост-индийската 

компания трима млади немски изследователи - братята Адолф, 
Херман и Роберт Шлагинтвайт (Schlagintweit). Адолф и Херман 
имат вече значителен научен актив и са добри алпинисти, из
качили в Алпите много върхове, :\1ежду които и .Монте Роза. 
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Те предприемат няколко пътешествия с научна цел във високо
планинските области на Хималаите, Каракорум и Куен-лун, про
учват неизследваните райони, нанасят на карти ледници и пла
нински хребети. Опитът, придобит в Алпите, им позволява да 
преминават през седловини и да изкачват върхове в зоната около 

6000 м н. в., да преодоляват стръмни ледени склонове, да устоя
ват на снежни бури, да бивакират на големи височини. При опит 
да изкачат седемхилядника Аби-Гамин Адолф и Роберт достигат 
височина 6732 м, която за онова време представлява световен 
рекорд . В продължение на три години, пътешествувайки ту за
едно, ту поотделно, братята преживяват много приключения и съ
бират ценен научен материал, който хвърля светлина върху за
булените в тайна азиатски планини. На края Адолф Шлагинт
вайт предприема сам пътешествие през Киргизия към Тян-шан и 
не се завръща от него . В Кашгар го обезглавяват ( 1857 г.) по 
заповед на местния владетел - кръвожадния Валихан. Една 
година по-късно английският капитан Монгомери открива в Ка
ракорум втория по височина връх на земята - К2 (8611 м,), с 
местното име Чогори, а през 1861 г. полковник Годуин Остен 
(Godwin Austen) рЪ!{ОВОди първата топографска експедиция в 
района Балторо, където се издига К2 . Веригата на Куен-лун се 
проучва по същото време от топографа Джонсън (Johnson), кой
то изкачва три върха над 6500 м. През 1860 г. алпинизмът в Хи
малаите отбелязва голяма победа с изкачването на първия се
демхилядник - Шила (7052 м), в Пенджаб. Куриозното е , че 
покорителят на този връх е един туземен помощник на топогра

фите, останал неизвестен и досега. 
По-сериозни опити за покоряване на хималайските великани 

се провеждат към края на миналия век. През 1883 г. известният 
английски алпинист пътешественик Грехем (Graham), придружен 
от трима швейцарски гидове, изкачва няколко петхилядника и 

атакува Кабру (7338 м), достигайки височина около 7000 м. През 
деветдесетте години следват още няколко експедиции в Хима
лаите (Конуей и Брюс; Екенщайн, Мак Кормик и гидът Цурбри
ген; Мъмери, Коли и Хастингс; Виторио Села, Арминио Села и 
гидът Макуиняц). Те допринасят за изследването на различни 
високопланински райони, но не успяват да покорят нито един 

седемхилядник. Причината за това е липсата на хималайски опит, 



непознаване на трудностите и опасностите в зоната над 7000 м, 
недостатъчна аклиматизация. АJiпинистите атакуват химаJiайски
те веJiикани, прилагайки същата тактика, която им осигурява ус
пехи в Алпите и Кавказ, но се оказва напълно погрешна в Хи
малаите. Мъмери загива, защото дръзва да щурмува в алпийски 
стил един осемхилядник - Нанга Парбат - само с двама но
сачи и без предварителна подготовка на лагери. Нищожни ре
зултати дават и първите опити да се изкачат други два осемхи

лядника - · Канченджанга и К2 , които предприемат изтъкнати ан
глийски, австрийски и швейцарски алпинисти. През 1907 г. ан
глийският алпинист Том Лонгстаф успява с помощта на италиан
ските гидове братята Брокерел и местния водач Карбир да по
кори втория седемхилядник - Трисул (7120 м), в Гарвал. Тре
тият е Паухунри (7127 м), завладян през 1911 г. от Келас (Kel
Ias) и Сонам (Sonam) с двама носачи, а четвъртият - Кун 
(7077 м), бива покорен през 1913 г. от италианците Марио Пиа
ченца, Борели и др. Най-атакуваният седемхилядник през това 
време е Камет (7755 · м) в Гарвал, но всички опити да се достигне 
върхът му остават безрезултатни, м·акар че се предприемат от та- 102 
кива изпитани хималайци като Мид (Meade) и Слингсби. Така 
за 25 години с усилията на най-изтъкнати алпинисти в Хима-
лаите и Каракорум са изкачени само три върха над 7000 м (ако 
не се смята първият - Шила. покорен 47 години преди Три-
сул). Това красноречиво говори за трудностите, които трябва да 
се преодоляват в Хималаите през този период на разузнаване и 
натрупване на опит. 

По-добри са резултатите от научно-изследователската работа. 
От 1898 до 1912 г. в Хималаите и Каракорум се провеждат 
общо шест големи експедиции от съпрузите Бълок-Уъркмен(Вul
Iосk-W orkman) - богати американци. Те са прекрасно органи
зирани за изследване на обширни високопланински райони с 
помощта на географи, топографи, геолози и други специалисти. 
Съпровождат ги опитни гидове и стотици носачи. Съпрузите 
Уъркмен изкачват и някои върхове. Фани Уъркмен дълги години 
държи първенството между жените като покорителка на най
високия връх - Пинакл пик (6930 м), в НунаКун. Също така до• 
бре е организирана експедицията на херцог Абруцки в Карако
рум ( 1909 г.) с участие на: изтъкнати учени и алпинисти, между 
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които е Виторио Села и прочутите гидове Петигакс и Брокерел. 
Макар че не успява да покори К2 , тази експедиция постига на
пълно поставените пред нея научни цели. Голяма заслуга за из
следването на различни райони в Хималаите имат също англи
чаните Брюс, Лонгстаф, Келас, Мид и други. Брюс и Келас са 
първите, които още през 1893 г. замислят изкачването на Чомо
лунгма. По-къс~:rо техният план се подхваща и разработва от 
Роулuнг (Rawlшg). Първата световна война отлага осъществя
ването му. 

Проучването на Тян-шан, Памир и други планински райони в 
Средна Азия започва след присъединяването на тези територии 
към Русия и се извършва от плеяда руски изследователи със съ
действието на основаното през 1845 г. Руско географско друже
ство. Първата светлина върху забуления от легенди Тян-шан 
хвърля големият пътешественик и географ П. П. Семьонов, полу
чил впоследствие почетната прибавка към името си Тяншански. 
През 1856-1857 г. той организира две експедиции и успява да 
проникне от север дълбоко в сърцето на „Небесните планини", 
които били известни дотогава само по някои описания, оставени 
от стари китайски и руски пътешественици. С малък отред ка
заци Семьонов се движи по забравените кервански пътища и до
стига превала между басейните на реките Кокджар и Саръ-джас. 
Оттук пред него се открива величествена гледка: мощен планин
ски хребет, увенчан с повече от тридесет снежни великана и меж
ду тях - огромна островърха пирамида, двойно превишаваща 
съседните върхове .. Така бива открит тайнственият Хан Тенгри -
повелителят на духовете. На Семьонов се дължи и откриването 
на обширните ледници северно от Хан Тенгри. Географските от
крития на Семьонов окончателно опровергали поддържаната до
тогава от Хумболд теория за вулканичния произход на Тян-шан. 
След Семьонов в Тян-шан работят като изследователи Север

цов, Игнатuев, Мушкетов, Сапожников и други. Експедициите им 
си поставят за цел да изяснят топографията на високопланин
ските области и да намерят в лабиринта от хребети и огромни 
ледници подстъп към масива . на Хан Тенгри. През 1900 г. в Тян
шан пристигат първите алпинисти от Запада - италианският 



княз Боргезе, д-р Брокерел и прочутият вече гид Цурбриген. Но 
и тези опитни планинари не могат да осъществят тук никакви 

по-забележителни изкачвания. Хан Тенгри те виждат само отда
леч. Три пъти посещава Памир и географът Мерцбахер, но той 
се ограничава само с научно-изследователска работа. Покорява
нето на мощния Хан Тенгри наследяват като задача съветските 
алпинисти. 

Пионерите на научното изследване в Памир са руските пъте
шественици Федченко, Грум-Гржuмайло, Северцов, Мушкетов, 
Иванов и други. Те преодоляват големи трудности, разкривайки 
тайните на тази огромна страна с древното име „Покривът на 
света", през която някога са минавали забравените вече пътища 
на керваните. От чужденците най-много допринася за изследва
нето на Памир немският алпинист Вили Рикмер-Рuкмерс (Rickmer
Rickmers). Той го посещава три пъти и успява да покори с дру
гарите си няколко пет- и шестхилядника. 

Особено голяма заслуга за проучването на планинските обла
сти върху руската територия на Средна Азия имат военните то
пографи и геодези, някои от които, изпълнявайки служебни за-
дачи, изкачват редица трудни върхове. В историята на руското 104 
планинарство е вписано името на геодеза Михаил Чейкuн, който 
в периода от 1902 до 1914 г. установява триангулационна мрежа 
nърху много пунктове в планинските вериги на Южен Таджики-
стан, в Западен Тян-шан и в Памир, свързвайки между другото 
руската триангулация с индийската. Изследователската дейност 
на руските учени в Азия не се ограничава само върху територия-
та на Русия. Известно е какви географски открития е направи;1 
през време на своите прочути пътешествия в Централна Азия 
великият пътешественик и изследовател Н. М. П ржевалскu. Меж-
ду тези открития са и няколко огромни планински хребета в Се-
верен Тибет. Делото на Пржевалски продължават Грум-Гржи-
майло, Потанин, Певцов, Козлов и други руски изследователи в 
края на 19 и началото на 20 век. 

От планинитена американския континент най-рано се проуч
ват Андите на Южна Америка. Още през 18 век тук работят 
френските и испанските учени, а по-късно пътешествува големият 
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немски изследовател Александър фон Ху.мболд. По покана на 
испанското правителство заедно с френския учен Бонплан (Bon
pland) той посещава между 1799 и 1804 г. Венеuуела, Колум
бия и Еквадор, изучава в тях географията и топографията на пла
нинските райони, а между другото изкачва и някои върхове. За
бележителен е неговият опит да покори великана Чимборазо от 
най-трудната му страна. Хумболд имал много наивна представа 
за трудностите при изкачване на шестхилядник и едва успял да 

премине границата на 5000 м. През следващите десетилетия 
много учени от различни страни пътуват в Андите, кръстосвайки 
ги от Панамския провлак до Огнена земя. През 1831 г. френският 
физик Бусинго проучва планините в Еквадор, Перу и Боливия и 
също прави опит да покори Чимборазо и Котопакси. През 1834 г. 
експедицията на Фиц Рой, в която участвува и Дарвин, прониква 
в аржентинските Анди и установява, че най-високият връх в Юж
на Америка не е Чимборазо, а Аконкагуа - 7021 м 1 • Котопакси 
(5897 м) - един от най-големите действуващи вулкани на земя
та, бива покорен през 1878 г. от германския изследовател Вил
хелм Райе (Wilchelm Reiss), а две години по-късно в Еквадор 
пристига Едуард Уuмпър, придружен от своя стар приятел и съ
перник Карел. Героите от Матерхорн побеждават Чимборазо, 
който повече от 130 години устоявал на всички атаки, Котопакси 
и още няколко петхилядника. През 1882-1883 г. в чилийските и 
аржентинските Анди пътешествува Паул Гюсфелд. Той изкачва 
Майпо (5290 м) и атакува Аконкагуа. Снежна буря го принуж
цава да се откаже от изкачването 460 м под върха. Победата над 
най-високия връх в Америка изтръгва през 1897 г. експедицията 
на англичанина Фицджералд (Fitzgerald) . До върха успява с 
невероятни усилия да се добере едва при четвъртия опит само ги
дът Цурбрuген. Тази победа му спечелва световна слава. Една 
година по-късно Конуей проучва веригата на Андите чак до Ог
нена земя и изкачва най-високия връх в Боливия - Илимани 
(6447 м). Покоряването на първенците в Андите - Чимборазо, 
Аконкагуа, Илимани - не представлявало много сложен техни
чески проблем, но било трудно поради голямата им височина, раз-

1 Според нови измервания 6968 м. 
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редения въздух и ледения вятър над безкрайните снежни полета. 
Изкачването на несравнимо по-трудните от техническо гледище 
пет- и шестхилядници в перуанските Кордилиери се постави като 
проблем едва в по-ново време. 
В Северна Америка още през шестдесетте и седемдесетте го

дини местни и чужди планинари покоряват редица върхове, меж

ду които Монт Райнир (4391 М') - най-високия връх в Каскад
ните планини, М.онт Елберт ( 4400 м) и Бланка пик ( 4390 м) в 
Скалистите планини и Монт Уитни (4418 м) в Сиера Невада . Го
лям брой върхове биват изкачени при топографски и геодезиче
ски проучвания. Първите алпинисти от по-висока класа, които 
посещават Скалистите планини, са англичаните Джеймс Еклес 
(James Eccles), Едуард Уимпър, инженер Фин (Finn). Алпи
низмът на местна почва се развива в Съединените щати след, 
основаването през 1876 г. на първите алпийски клубове в Коло
радо и Бостан. Характерен белег на американския алпинизъм са 
масовите екскурзии в планините, комбинирани с палатъчно лаге
руване (къмпинги). Така например още през 1905 г. Монт Рай
юrр бил изкачен наведнъж от 61 членове на алпийския клуб в 
Сан Франциско. 
Най-високите и най-недостъпните планински масиви в Северна 

Америка се намират на крайния север, в Аляска. Те са били от
крити от руски мореплаватели още в средата на 18 век и най-ви
соката точка на снежните хребети, видими от морето, капитан 
Беринг нарекъл връх Свети Илия. В действителност Св. Илия е 
третият по височина връх в Аляска (5490 м). Най-високият -
Мак Кинли (6187 м), бил открит едва през 1897 г. През послед
ните десетилетия на миналия век многобройни американски екс
педиции се опитват да покорят връх Св. Илия, но всички опити 
излизат несполучливи. Суровият климат на тези близки към по
лярния кръг области, голямата височина на планините, издига
щи се на 5000-6000 м над морския бряг, огромните ледници, 
чиито езици се спускат направо в морето - всичко това създава 

особено трудни условия за а,1пинизма. Св. Илия бива покорен 
едва през 1897 г. от италианската експедиция на херцог Абруцки 
с усилията на пет отбрани гидове от Курмайор начело с Джу
зепе Петигакс. Покоряването на Мак Кинли става през 1913 r. 
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от група американци, водени от Хъдзън Стък (Hudson Stuck). 
Преди това през 1906 г. някой си Фредерик Кук обявил, че из
качил пръв Мак Кинли, но сетне бил разобличен като измамник. 

Немският мисионер Ребман (Rebmann) случайно открива при 
едно пътешествие през 1846 г. големите планини и Екваториална 
Африка. В тропически пейзаж изведнъж като мираж пред него 
изниква в далечината грамадна, покрита със сняг планина. Съоб
щението за това откритие се посреща в Европа с недоверие -
толкова невероятно изглежда да има на екватора снежни плани

ни. Едва по-късните п1.,тешественици потвърждават, че в Еквато
риална Африка наистина има планини, високи над 5000 м 
,,Лунните планини" от картата на Птоломея, и че немският ми
сионер е видял най-високата - изгасналия вулкан Килиманджаро. 
През втората половина на миналия век Килиманджаро привлича 
много изследователи, но никой от тях не достига дори снежната 
линия по склоновете му. Най-близко до върха се изкачва лайп
цигският географ професор Майер, но се убеждава, че не може да 
постигне целта си без помощта на опитен алпинист. Тогава той 
поканва Людвиг Пурчелер и двамата успяват през 1889 г. да се 
доберат до кратера на вулкана (Кибо). Пурчелер наистина при
ложил умението си, изсичайки с ледокопа си MI:Joгo стъпала в 
твърдия като стъкло лед. Масивът Кения (5193 м) е открит през 
1849 г., а през 1899 г. го изкачва английският географ Макиндер, 
1юдпомогнат от италиански гидове. Планината Рувензори бива от
крита от експедицията на Стенли ( 1889 г.). Първите опити за 
покоряването и се натъкнали на големи трудности, произлизащи 
от климатичните особености на този район. През 1906 г. тук идва 
експедицията на херцог Абруцки с изпитания екип от Аляска и 
за един месец покорява около 16 върха, между които и най-ви
сокия - Маргарита (5125 м), кръстен така в чест на италиан
ската кралица. Той бива изкачен повторно едва през 1926 г., 
което показва с какви трудности е било съпроводено покорява
нето на планини в тези отдалечени тропически области. 

Невъзможно е да се изброят всички победи над планини и вър
хове, извоювани през епохата на класическия алпинизъм - Ер-



джиас в Мала Азия, Демавенд в иранския Елбрус, африканския 
Атлас, вулканите на Камчатка, на Алеутските острови, на Сумат
ра и Ява, планините в Исландия, на Шпицберген, в Сибир, в 
Антарктика и другаде - във всички части на света. Към края на 
миналото столетие започва и завладяването на планините в Нова 
Зеландия. Алпинизмът тук се срещна с големи трудности. Ново
зеландските Алпи не са много високи, но са труднодостъпни и по
ради обилните валежи стръмните им склонове са силно заснеже
ни и заледени. Снежната линия тук започва 1000 м по-ниско, от
колкото в Алпите. Климатът е суров и са чести снежните бури. 
Пионерът на алпинизма тук е новозеландецът ToJtac Файф (Tho
mas Fyfe). Съвместно с англичаните Грехем и Кларк. (Clark) той 
покорява през 1894 г. най-високия връх - Монт Кук (3768 м). 
През следващата година много други върхове биват изкачени от 
Фицджералд и неговия гид Цурбриген. Алпинизмът бързо пече
ди привърженици в Нова Зеландия, където са налице прекрасни 
условия за развитието му. Младите новозеландски алпинисти до
стигат високо спортно майсторство, особено върху сложните ле
дени маршрути. 

Изследването и покоряването на планините в епохата, когато 108 
империалистическите държави разширяват своите колониални 

владения, не винаги е безкористно. Често зад научния интерес, 
професионалния дълг или благородния стремеж на изследовате-
лите и покорителите на планините се крият сложни политически 

и икономически сметки на големите държави . Природните богат-
ства на Андите са били винаги примамка за чужди капиталисти . 
Големите политически и стратегически интереси на английския 
нмпериа.11изъм ускоряват проучването на Хималаите, а, от друга 
страна, експанзията на царска Русия към юг и изток я кара да 
предприеме покоряването на кавказките племена и да организи-

ра топографско изследване на планинските райони в Кавказ и в 
Средна Азия. Откриването и проучването на планинските масиви 
в Източна Африка се стимулират също от колониалното съперни-
чество между Англия и Германия в този район. 
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ТРИУМФ НА ТЕХНИКАТА 

Завладяването на алпийскитf върхове по нови пътища със сред
ствата на класическия алпи~шзъм, т. е. без прилагане на клина
вата техника, приключва в общи черти през първото десетилетие 
на нашия век. По това време като че ли достига своя предел и 
спортното майсторство на алпинистите от класическата школа. 
Всяко тяхно ново постижение засенчва предишните и маршрутите 
по скални ребра, ледени кулоари и стени, които се преценяват 
като изключително трудни при първите изкачвания, бързо се пре
връщат в обикновени, ,,класически" турове. Додомитските игли, 
чието покоряване предизвика.10 на времето истинска сензация (Де
лаго, Гулия ди Брента), сега стават модни катерачни обекти, до
стъпни за алпинисти от средна класа. Същата съдба сполетява 
Грепон и други гранитни игли в района на Шамани, заемащи по
четно място в историята на 1<ласическия алпинизъм. Няколко 
нови имена и дати бележат върховите постижения в последната 
му фаза. 
През август 1906 г. се извършва историческото изкачване на 

южната стена на Тешхорн (Taschhorn) във Валиските Алпи. По
бедителите и са прочутите швейцарски гидове йозеф Кпубел (Jo
seph Knubel), Франц Лохматер (Franz Lochmatter), неговият брат 
Иозеф и постоянните им клиенти, известните английски алпинисти 
капитан Райен (W. G. Ryan) и Джофрu йънг (Geoffrey Joung), 
Фрзнц Лохматер, като водач на групата, преодолял на свобод
но въже изключително трудните ключови места на стената с 

надвеси. Изкачването на тази стена по пътя на Лохматер е 
било повторено едва 30 години по-късно с употреба на много 



Последният 
ката епоха 
(1878 - 1933) 

zоля.м zид на класичес
Франц Лохлtатер 

възможности за покоряване на 

,,изкуствените средства". 

клинове. В Източните Алпи зна
чително събитие е окончателно
то завладяване през 1909 г. по 
пряк път към върха на мощната 

стена на Дахщайн от двама ти
ролски гидове - братята Щай
нер (Steiner).Пpeз 1911 г. бива по
беден последният и най-трудни
ят гребен на Матерхорн - Фур
ген, от Марио Пиаченца с гидове 
Джовани Карел (Giovanni Car
rel) ч Джузепе Гаспар (Giu
seppe Gaspard). С това приключ
ва дългогодишната борба за ре
шаването на една от най-интерес
ните проблеми в Алпите. Тогава 
някои са смятали, че спортният 

алпинизъм е изчерпал вече всич

ките си възможности и че зав

ладяването на Алпите е оконча
телно привършено. В действи
телност върховите постижения на 

класическия алпинизъм „на гра

ницата на човешките възможно

сти" стават изходна база за фан
тастичното развитие на модерния 

технически алпинизъм. Нови 
най-недостъпните стени създават 

Изкуствените средства при катеренето се развиват и усъвър
шенствуват постепенно. Както видяхме, още войниците на Але
ксандър Македонски су служели с железни клинове; Тиндал и 
Карел са ги опитвали на Матерхорн, Жан Шарле - на Пти Дрю, 
а Джовани Макуиняц само с тяхна помощ успял да преодолее 
гранитните отвеси на Дан дю Жеан. Имало е случаи, когато кате
рачите са мятали върху недостъпните скали железни котви, с по

мощта на които се изтегляли нагоре, но тази несигурна техника 

не се внедрила. Към края на миналото столетие и през първите 
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години на нашето употребата на клинове при катерене зачестява 
в Източните Алпи, но все още носи случаен характер. Клиновете 
от това време са много тежки и примитивни, груби, с прикачена 

желязна халка, през която прокарвали въжето или въжен пръс

тен при осигуровки. Още не са били известни карабинерите и 
манипулацията с въжето и халките била много бавна и сложна. 
За да прекарат въжето през халката на клина, алпинистите тряб
вало да се развързват. Всеки, който е запознат със съвременната 
техника на осигуровките, ще разбере колко ограничено било при
ложението на тези примитивни технически средства. 

Съвременната клинова техника се създава в годините непосред
ствено преди Първата световна война от баварските и тиролски
те алпинисти - най-напредналите в преодоляването на трудни 
варовикови скали. През 1910 г. цилерталският гид Ханс Фихтл 
(Hans Fiechtl), живущ в Мюнхен, изработва нов тип усъвър
шенствувани клинове, направени заедно с халката от едно парче 

желязо, а мюнхенският алпинист Ото Херцог (Otto Herzog) кон
струира първите карабинери. Фихтл, един от най-добрите кате
рачи на времето си, имал талантлив ученик - Ханс Дюлфер 
(Hans Diilfer), млад студент по музика, пианист. Дюлфер е ис
тинският създател на модерната алпийска техника. Той научно 
разработва и експериментира нови методи за прилагане на подо
брените гехнически средства и открива нови начини за осигуря
ване и самоосигуряване, за преодоляване на гладки плочи чрез 

траверсиране с помощта на закрепено на клин въже. Прилагай
ки на практика тези средства, Дюлфер нагледно демонстрира 
възможностите, които открива новата техника. През 1912 г. за
едно с Шааршмид той изкачва прочутата източна стена на Флайш
банк в масива Вилдер Кайзер - ,,експерименталната лаборато
рия" на мюнхенските алпинисти - и с това изключително за 
онова време техническо постижение открива нова ера в разви

тието на спортния алпинизъм. Една година по-късно младият ка
терач извършва индивидуално изкачване по югоизточната стена 

на същия връх (Дюлферова цепка), а заедно с Редвиц трасира 
нов, пряк тур по гладката и отвесна западна стена на Тотен
кирхл. Тези турове и сега са от най-трудните във Вилдер Кайзер. 
Освен това Дюлфер осъществява с различни партньори и инди
видуално няколко забележителни скални изкачвания в Доломи-



тите. През 1915 г. той пада убит на Западния фронт. Катерач от 
най-висока класа, сериозен, спокоен и методичен, скромен и чужд 
на рекламата - такъв го помнели другарите му. 

В последните години преди войната биват победени с помощта 
на клинове още няколко прочути стени в различните масиви на 

Източните .-'\лпи - южната стена на Шюселкаршпице във Ветер
щайн (Фихтл и Херцог), северната стена на Лалидершпице в 
Карвендсл (Дибона, Рици и братята Майер), югозападната сте
на на Кроц дел Алтисимо в Доломитите (Фихтл) и други. Доло
митските гидове Тuта Пuац, Дuбона (Dibona) и Puцu (Rizzi), едни 
от най-известните по това време, първи възприемат и прилагат 
изнамерените от немците изкуствени средства. 

Новото техническо направление в алпинизма среща съпротива 
от страна на привържениците на класическата школа, които смя

тат, че употребата на клинове е !-!есъвместима със спортната 
чест на планинаря. Англичаните, французите и швейцарците по 
принцип отхвърлят изкуствените средства, но и сред немските ал

пинисти се водят ожесточени спорове за това, какво е допустимо 

и недопустимо при алпинизма. Както класиците, така и новатори-
те имат свои видни представители, които с личен пример се стре- 112 
мят да докажат правотата на становищата си. Докато Фихтл, 
Херцог, Дюлфер и Дибона демонстрират възможностите на но-
вата техника върху най-трудните стени на Доломитите и Северо
баварските Алпи, виртуозите на скалното катерене от класиче-
ската школа извършват в същите планини също така сложни и 

опасни премиерни изкачвания без употреба на клинове. Идеоло-
гът и най-изтъкнатият представител на немския класически ал-
пинизъм по това време е един талант.1ив ученик на Тита Пиац -
доктор по естествените науки Паул Пройс (Paul Preuss), родом 
от Виена. Той бил не само ненадминат катерач, но и всестранно 
развит планинар, добър също върху .Тiеда и на ските. Пройс ов-
ладяJ1 до тънкост изкуството на катерене на свободно въже и из-
работил собствен елегантен стил. През краткия си живот той 
направил голям брой най-трудни премиерни изкачвания без упо-
треба па клинове и най-често се катерил без партньор . Най
блестящото му постижение е индивидуалното изкачване на Гулиа 
ди Брента по гладката и отвесна източна стена (1911 г.). Кул-
турен и талантлив като учен и публицист, Пройс с перо и слово 
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защищавал каузата на „чистия" алпийски стил, незабил през 
живота си нито един клин и на края загинал на 27-годишна въз

раст при едно индивидуално изкачване в масива на Дахщайн. 

По същия начин приключил планинарската си кариера и друг 
бележит алпинист - противник на новата техника, виенският ху
дожник Густав Ян (Gustav Jahn), известен и с хубавите си кар
тини, в които главният сюжет е планината. Съдбата на тези 
двама големи алпинисти от класическата школа показва, че нито 

изключителните физически качества, нито железните нерви могат 
да компенсират отсъствието на ефикасни средства за осигурява
не при най-трудни технически турове. 
Първата световна война спира за няколко години мирното раз

витие на алпинизма, а натрупаният в различни страни планинар

ски опит се използува за военни цели. Военни действия се про
веждат в грандиозен мащаб на алпийските фронтове по австро
италианската граница - в планинските райони на Ортлер, Доло
митите, Карнийските и Юлийските Алпи. И двете воюващи страни 
използуват елитни планински войски, в които се привличат като 
инструктори опитни алпинисти, професионални гидове и скиори. 
Сраженията се водят в суровата обстановка на високата планина, 
върховете се превръщат в укрепени пунктове и се щурмуват по 

някогашни катерачни маршрути, а когато се преминава към, по- . 

зиционна война, бойната линия замръзва на планинските хребети 
и воюващите армии прокопават в недрата на планината обширни 
подземни лабиринти, където се крият от смъртоносния вражески 
огън. В Доломитите някои укрепени върхове се подкопават, ми
нират се и се хвърлят във въздуха заедно със защитниците им. 

Тежки изпитания носи на войниците зимата в планината с ней
ните дълбоки снегове, студове и виелици, когато снабдяването 
на фронта става само по въжени линии, а за придвижването на 

войскови части се използуват ските. Десетки хиляди войници от 
двете воюващи страни загиват от лавини. Във войната загиват 
или биват осакатени много алпинисти, но тя става също причина 

мнозина да опознаят планината при най-тежки условия, в срав
нение с които бледнеят всичките тежести и опасности на мирния 

алпинизъм. 

8 Завладяване на планините 



С настъпването на мира масовизирането на туризма и алпи
низма взема небивали размери. За най -широки слоеве на град
ското население почивката сред природата става жизнена необ

ходимост в нервното напрежение на следвоенния живот. От близ
ки и далечни краища, с влакове, автобуси, леки коли и велоси
педи в тихите някога алпийски долини нахлуват хора от всички 
професии и възрасти, за да прекарат в планината своята отпуска 
или неделна почивка. С наплива на туристи се разраства още по·· 
вече строителството на хотели, хижи, 'Гуристически домове, мла

дежки лагери. Автомобилните пътища опасват и прехвърлят пла
нините, прониквайки в най-затънтените им кътове. Започва масо
во строителство на въжени линии. Особено бързо се развиват 
зимните спортове, разрастват се зимните курорти, усъвършенству

ва се ски-техниката и страшната някога в своята бяла премяна 
планина сега се превръща в снежен рай за хиляди скиори. В 
такава обстановка се създават най-благоприятни условия и за 
масовизиране на алпинизма. Алпийските клубове в различни стра
ни развиват още по-интензивна дейност, но сега се променя и 
социалният им състав. Алпинизмът не е вече спорт само на ин-
телигенцията, но и на работничеството. Основаната във Виена 1 J 4 
през 1895 г. работническа туристическа организация „Приятели 
на природата" (Naturfreunde) се разраства в мощен междуна-
роден съюз, обединяващ през 1930 г. над 200 000 работници ту-
ристи от различни страни. Голям процент от тях са и алпинисти . 
Тежките икономически и морални последици от войната, осо

бено в победените страни, стопанските кризи и безработицата 
стават причина голяма част от младежта, ненамираща сигурност 

и' стабилност в живота, да търси сред природата, в планините 
временно щастие, романтика, свобода. Алпинизмът е .за нея изход 
от трагичното душевно състояние на потиснатост и малоценност. 

В споменит,е на известния германоки алпи:нист Ханс Ертл четем 
как през годините на икономическата депресия мющсенските без, 
работни младежи прекарвали по цели месеци в планините на Кар
вендел и се прибирали в града само за да получат месечната си 
помощ. Те лагерували в палатки или в плевни, готвели на огън 
оскъдната си храна и през останалото време се катерели по ска

лите. Мнозина от тях стана .пи отлични алпинисти. 
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Докато в швейцарс1ште и френските планини алпинизмът се 
развива след войната по установената традиция, в Източните Ал
пи настъпва бурен период на търсене и експериМ'ентиране. Алпи
нистите от виенската и мюнхенската школа развиват и още пове

че усъвършенствуват техниката на изкуствените средства, като 

отхвърлят всички предразсъдъци от морално-етичен характер, 

ограничаващи прилагането им там, където се оказват безпомощни 
средствата на класическия алпинизъм. Дюлфер изнамерил нови 
методи за осигуряване с клинове и за хоризонтално траверсиране 

на гладки плочи, но той никога не използувал клинове за създа
ване на допълнителни опорни точки. Сега последователите му 
правят още една крачка напред и разработват техниката на тъй 
нареченето „изкуствено катерене", при което к.~инове и въжени 
стълбички се използуват като изкуствени опори, когато липсват 
естествени стъпки и хватки . Създава се особена техника на ка
терене чрез мабиране на двойно въже (зайлцуг), позволяваща да 
се преодоляват съвсем гладки скали само с цепки за забиване на 
клинове, но без стъпки и хватки. Самозатягащият се възел, изна
мерен от виенския алпинист д-р Карл Прусик (Kar] Prussik), 
улеснява решаването на много технически проблеми при осигуря
ване и изкачване по въже. Така се ражда модерната скална тех
ника. 

Усъвършенствува се също така и техниката на движението по 
лед. Още през 1908 г. Екенщайн (Eckenstein) въвежда десето
зъби котки и I<ъс ледокоп, улесняващи изкачването на стръмни 
ледени склонове, но истинска революция в методите на преодоля

ването им настъпва едва когато известният баварски алпинист 
Вило Велценбах (WШо We]zenbach) конструира през 1924 г. пър
вите ледени ~<линове и ги изпробва при изкачването на северната 
стена на Висбаххорн (Wiesbachhorn) във високия Тауерн. Вел
ценбах още като студент овладял до съвършенство скалната тех

ника върху варовикови стени в масивите на Вилдер Кайзер и Ве
терщайн, а по-късно имал случай заедно с ветерана на мюнхен
ските алпинисти Ханс Пфан да направи големи турове в Запад
ните Алпи и да усвои от него класическата ледена техника. То
гава той открил, че новите методи за преодоляване на отвесни 
гладки скали могат да се пр1-шожат и на ледени стени. 



От Ве.rщенбах е съставена и възприета ce:ra в алпинизма таб
лица за категоризация на алпийските турове с общо шест катего
рии ( степени на трудност), всяка от които се подразделя на две 
подкатеrории. Велценбах предложил тази таблица само за чисто 
скални стени в Източните Алпи, разбирайки, че трудността на 
изкачването на ледени или скално-ледени турове във високите 

масиви на Западните Алпи е в много голяма зависимост от таки
ва променливи фактори като състоянието на снежната или леде
ната покривка, атмосферните условия и пр. Опитът показал, че 
даже при чисти скали измерването на планинарски постижения 

с някаква „единица трудност" не представлява сигурен метод. 
Освен това трудността на дадено изкачване се възприема от раз
лични алпинисти твърде субективно. Затова категоризирането на 
алпийските турове винаги било съпроводено с много спорове и се 
подлагало на корекции. Общо явление е, че с нарастването на 
спортното майсторство на алпинистите критерият за трудността 
непрекъснато се мени. · 
С нахлуването на техниката в алпинизма приключва и роман

тичното време, когато планината се издигала в култ като средство 

за духовно и морално усъвършенствуване на планинаря, а на 116 
второ място се поставяла нейната роля като арена за физически, 
спортни постижения. Сега, когато се откриват неограничени въз-
1110жности за побеждаването на планината, отношението към нея 
е по-трезво и по-реалистично. Модерният алпинизъм решава про-
блемите си с помощта на техниката, с помощта на точни сметки, 
строго научно. Противниците на изкуствените средства продължа-
ват да твърдят, че те унищожават смисъла на алпинизма като 

спорт, но в действителност въпросът е по-сложен. Цялото разви-
тие на алпинизма е тясно свързано с развитието на техниката 

му. Технически средства са също ледокопът, въжето, котките. 
Трудно е по принцип да се определи границата между допустимото 

и недопустимото от спортно гледище, още повече че решаването 

на една проблема в алпинизма никога не се разглежда ограничено 
само откъм спортната и страна. Какви технически средства и до 
каква степен могат да бъдат използувани при едно изкачване, е за 
всеки конкретен случай въпрос на спортната чест на алпиниста. 
Безспорно е обаче, че при най-трудни премиерни изкачвания, които 
не могат да бъдат осъществени без помощта на модерната тех-
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ника, от алпинистите се изисква не по-малка физическа и морал

но-волева подготовка от тази, която са притежавали най-добри
те представители на класическата школа. Заслужава да ци
тираме думите на Емилио Комичи (Emilio Comici) - един 
от най-големите катерачи на нашия век, който търси нова роман
тика и красота в най-трудните спортно-технически изкачвания: 

„Прогресът на алпийската техника както върху скалите, така 
и на леда цели според мене осъществяване на известни идеали, 

макар че някои виждат в този прогрес упадък на идеалите. Защо 
се усъвършенствува алпийската техника? За да разреши най-ху
бавите алпийски проблеми. А кои проблеми са най-хубави? Това 
са проблемите на най-трудните стени. Тук околната среда е на
истина фантастична и поразителна. Трябва да навлезеш в голяма 
стена от пета или шеста категория трудност, за да бъдеш на
истина пленен от мощната планина. Който не го е изпитвал сам. 
не може да съди." 

,,Да набележиш най-логичния и най-елегантния път към върха, 
пренебрегвайки най-удобните и най-леките склонове, да преми
неш този път със съзнателно напрежение на всички нерви, всички 

мускули, всички тъкани, да преодолееш с отчаяно усилие привли

чането на бездната и виенето на свят - това е наистина творче
ско постижение, в което човешкият дух се проявява със същата 

красота, каквато намираме в големите творби на изкуството." 
Първите години след войната австрийските и германските ал

пинисти прекарват в упорита работа и дейността им протича 
главно в родните планищ-1 поради затруднения при пътувания през 

границата. Тук те натрупват опит и се готвят за решаването на 
. най-трудните проблеми в Алпите. Най-добра подготовка полу
чава младото поколение мюнхенски алпинисти и когато към 1924-
1925 т. се възобновяват пътувания в Западните Алпи и в Ита
лианския Тирол, превъзходството на баварската школа става, оче-
бийно. Тя има дългогодf!шна традиция на алпинизма без гидове 
и тук се полагат основите на модерната скална и ледена . техника. 

Подвизите на мiонхенските алпинисти върху най-трудните стени 
на Алпите, постижен_ията им в Кавказ, Памир и Андите, изпъл-

. вената с трагичен героизъм борnа за покоряване на-· Кщrченджан
га и Нанга Парбат в Хималаите издигат техния престиж . не само 
в родината им, но и в чу:,кбина . . 



През 1925 г. мюнхенските алпинисти Соледер (Solleder) и Ле
тенбауер (Lettenbauer) извършват историческото изкачване по 
североизточната стена на Чивета (Civetta) в Агординските До
ломити. Значението на това събитие е голямо, защото Чивета би
ла много пъти безуспешно атакувана от прочути майстори на 
скалата - Пройс, Дибона, Сеп Инеркофлер и др. Прокараният 
от Соледер тур върху високата 1100 м отвесна стена е изцяло от 
шеста категория трудност. Покоряването на Чивета, най-висока
та и най-красивата от всички стени в Доломитите, станало след 
трудна борба и с използуване на клинове. Победителят и Емил 
Соледер е лична фигура в историята на немския алпинизъм, пре
красен катерач, реализирал и други забележителни премиерни 
изкачвания в масива Вилдер Кайзер и в Доломитите. През 1931 г. 
той загинал на Ла Мейж в Дофинските Алпи. 
През 1930 г. двама мюнхенски студенти Шалер (Schaller) и 

Брендел (Brendel) изкачват в масива на Монблан Егюй Нуар 
(черната игла) по шеыетен, назъбен като трион южен ръб, който 
преди това бил безуспешно атакуван от най-добрите немски а..~-
пинисти и италиански гидове. Това е първото скално изкачване 1)8-
върху гранита на Западните Алпи, което по категория на труд-
ност се равнява на тура, прокаран от Соледер върху варовика 
на Чивета. Успехът на младите мюнхенски алпинисти нагледно 
демонстрира предимствата на прилаганата от немците техника 

и привлича върху нея вниманието на чуждите алпинисти. Но най-
голяма сдава пече.11ят към края на двадесетте години Велценбах 
и приятелите му от Академическия алпийски клуб в Мюнхен -
Вили Меркл (Willi Merkl), Алфред Дрексел (Alfred Drexel), 
Карл Вин (Karl Wien), Ойген Алвайн Eugen Allwein) и други. 
Те покоряват най-мощните ледени стени в Алпите върху север-
ните склонове на Висбаххорн, Гросглокнер, Дан д'Ерен, Гран 
UJармоз и много върхове в Бернския Оберланд. След техните ус-
пехи в Алпите идват нови победи в Кавказ и Памир, но· и голя-
мото поражение в Хималаите при трагичния щурм на Нанга Пар-
бат. Имената на младите мюнхенски алпинисти братята 
Ш мид (Schmid), Крьонер (Kroner), П етерс (Peters), Peбuit 
(Rebltsch), Майер (Mayer), Хекмайр (Heckmair), Фьорг (Vorg) 
и други - са свързани с епичните борби върху стените на Ма-
терхорн, Гранд Жорас и Айгер през тридесетте години. 
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ЕАсилио Комичи 



Виенската школа също създава отлични алпинисти - Хоре
шовски (Horeschowsky), Томашек (Tomaschek), Херман (Hermann), 
П етерка (Peterka), Слезак (Slezak) и много други. Хорешовски 
и Пиекелко са първите, които през 1923 г. щурмуват северната 
стена на Матерхорн, а Фриц Херман се прочува с авантюристич
ното си индивидуално изкачване по западната му стена ( 1929 г.). 
Големи успехи реализират австрийците и в Кавказ (изкачването 
на Шхара по северния ръб, първия траверс на Безенгийската 
стена и др.). Може би най-забележителният представител на мла
дата виенска генерация през тридесетте години е Фриц Каспарек 
(Fritz Kasparek), голям майстор на скалното катерене и един 
от покорителите на северната стена на Айгер. През 1954 г. той 
загинал при една експедиция в Андите. От Австрийския Тирол из
лизат такива алпинисти като братята Ашенбреннер (Aschenbren
ner) и Ервин Шнайдер (Erwin Schneider). Техните постижения в 
Алпите им отварят път към върховете на Памир и Хималаите. 
Ервин Шнайдер е покqрител на няколко седемхилядника, между 
които е и пик Ленин. Заедно с Петер Ашенбренер той участвува 
в щурма на Нанга Парбат. 
Италианските алпинисти много бързо усвояват новата техника 120 

и я усъвършенствуват върху гладките отвеси на Доломитите. Са-
мо за няколко години в Агордо, Белуно и Картина д'Ампецо се 
създава елитна група от „сестоградисти" - специалисти по про-
карване на турове от най-висока, шеста категория на трудност -
Бидезот (Bidesot), Тиси (Tissi), Рудатис (Rudatis), Фае (Fae), 
Цанети (Zanetti) и други. С тях , съперничат Емилио .Комичи от 
Триест, Д?1Сuно Салда (Gino Solda) от Виченца, Рикардо Касин 
(Riccardo Cassin) , от Леко. 1\ОМI-JЧИ разработва нови системи и 
рафинирани методи за преодол_яване на най-трудни стени, извър-
шва в продължение на десетина години над 200 премиерни из-
качвания и загива през 1940 г. пpii показно катерене без осигу-
ровка върху учебни скали. Професионален гид, мечтател, поет и 
музикант, Комич.и решава проблемите на алпинизма смело, с ес
тетически усет и присъщата на италианците артистичност. Туровете 
му върху североизточната стена на Чивета, северната стена на 
Чима Гранде и )Къ.тпия ръб на Чима Пикола свидетелствуват 
за изключителния му талант. Легендарна фигура е и Рикардо 
Касин, признат водач на силна група млади алпинисти от Леко -
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Еспозито ( Esposito), Тицони (Tizzoni), Рати (Ratti) и др. Той 
става знаменит с победите си над североизточния ръб на Торе 
Триесте и северната стена на Чима Овест в Доломитите, северо
източната стена на Пиц Бадиле в Тесинските Алпи и ръба Уокър 
на Гранд Жорас. 
Долината на Аоста продължава да бъде естественото средище 

на италианското планинарство в гранитните масиви на Западни
те Алпи. Алпинизмът се развива тук в духа на традициите, заве
щани от Емил Рей, братята Гулиермина и други големи алпини
сти от класическата школа, но придобива нов, подчертано спортен 
характер. Към високи спортни постижения се стреl\rят както 
а.ппинистите любите.ли - Равели (Ravelli), Ривети (Rivetti), 
Кретие (Cretier), Джервазути (Gervasutti), Шабо (Chabod) и дру
ги. т::~ка и млади професионални гидове от прославените се
мейства Карел, Макуиняц, Гаспар, Рей, Кру и др. Най-често 
именно те, водени от спортни амбиции, прокарват нови сложни 
маршрути върху стените на Монблан, Монте Роза и Матерхорн. 
Най-значителните успехи на алпинистите от Вал д'Аоста през 
двадесетте години са: изкачването на Гранд Жорас по Гребена 
на лястовиците, на Мон Моди (Mont Maudit) по северната стена 
и на „Монблан дю Такюл (Mont Вlanc du Tacul) по южната 
стена, а през тридесетте години - победата над двете „италиан
ски" стени на Матерхорн - южната (1930 г.) и източната ( 1932 г.). 

Британските, френските и швейцарските алпинисти възприемат 
късно, и то неохотно, родената в Източните Алпи клинова техни
ка. Особено силно и се противопоставят консервативните среди на 
лондонския алпийски клуб. Те отричат по принцип „методите на 
чука и пир,она", изостават от естественото развитие и Англия за
губва водещото място, което е заемала в алпинизма през много 
десетилетия. Сега столицата на европейския алпинизъм е вече 
Мюнхен, а не Лондон. При все това след Първата световна война 
в Алпите се появяват млади англичани без гидове, които предиз
викват учудване със смелите си изкачвания, проведени в блестящ 
класически стил. През 1927-1928 г. Франк С.майт (Franc Smythe) 
и Грехе.лt Браун (Craham Brown) изкачват ледения склщ1 на 
Бренва по два нови, изключително трудни и опасни маршрути -
Червения страж (Sentinelle Rouge) и Главния път (Voie Ma
jor), които получават заслужено признание като най-големи кла-
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сически премиери на двадесетия век. Но от техническо гледище 
те не представляват нищо ново. Младv.ят студент Франк Смайт 
в продължение на много часове изсичаJI с ледокопа си стъпала 

в отвесните ледени кулоари под надвисналите и готови всеки миг 

да се срутят сераци. По-късно, през 1933 г., професор Грехем Браун 
с швейцарските гидове Александър Гравен (Alexander Graven( 
и Алфред Луфденблатен (Alfred AufdenЬ!atten) трасира вър
ху същия склон пак с класически средства още по-труден и опа -
сен тур - Крушата (La Poire). По-новите турове върху южните 
склонове на Монблан се прокарват вече с помощта на най-модер
на алпийска техника. В периода между двете световни войни вни
манието на най-добрите английски алпинисти е обърнато повече 
към Хималаите, отколкото към Алпите. 
Във Франция модерната концепция на спортния алпинизъм си 

пробива път сравнително късно, м·алко преди Първата световна 
война. През 1918 г. няколко ентусиазирани планинари - Жак де 
Лепин,е (Jacques de Lepiney), Пол Шевалие (Paul Chevalier), 
Филип ле Бек (Filippe !е Вее) и други, основават „Групата на 
високата планина" (Le Groupe de Haute Montagne - GHM) -
сдружение с ограничен достъп само за алпинисти, способни само
стоятелно да водят свръзки по най-трудни турове. GHM скоро се 
отделя от френския алпийски клуб и става проводник на нови, 
смели идеи в алпинизма. Членовете на това сдружение - Анри 
де Сегон, (Henry de Segogne), Жак Лагард (Jacques Lagarde), 
Еди Стофер (Edi Stofer), Люсиен, Деви (Lucien Devies), Жан 
Морен, (Jean Morin) и други, правят много рисковани и технич
но трудни изкачвания по нови пътища главно в масива на Мон
блан и в Дофинските Алпи. Те предпочитат леда пред скалите, 
работят в красив класически стил и по принцип не си служат с 
клинове. Близък към тези среди и въодушевен от техните идеи е 
и един млад гид от Шамани - Арман, Шарле (Armand Charlet), 
който оттогава в продължение на десетилетия играе важна роля 
в историята на френското планинарство. Името му сега носят 
многобройни, трасирани от него турове във веригата на Монблан 
и специално най-трудните по отвесните ледени ку.1оари на Егюй 
Верт (Aiguille Verte). През тридесетте години, когато немците 
и италианците доказват в Западните Алпи, че само с помощта на 
техниката могат да бъдат покорени най-трудните стени, францу-



зите започват да усвояват новите методи. Триумфът на френския 
алпинизъм през тези години е покоряването на северната стена 

на Пти Дрю от Пиер Ален (Pierre Allain) и Рейлин Лененже 
(Raymond Leininger) с помощта на много клинове ( 1936 г.). 
Пиер Ален е основател на модерната френска катерачна школа, 
от която излизат Пуле, Ферле и други известни алпинисти. Той, 
както и другарите му, прибягва към клинове за осигуряване, но 
не прилага техниката на „изкуственото катерене", вече широко 
разпространена в Източните Алпи . 

В Iliвейцария главните центрове на алпинизма през това време 
са Берн - за Бернския Оберланд, и Женева - за масива на 
Монблан. През двадесетте години швейцарските алпинисти Лау
пер (Lauper), Линигер (Liniger), Шерве (Chervet), Ришарде 
(Richardet) и др. реализират серия изкачвания върху северните 
стени на първенците в Бернските Алпи - Мьонх, Юнгфрау, 
Брайтхорн. През 1932 г„ Ханс Лаупер, Цюрхер (Zurcher) и из
вестните гидове йозеф Кнубел и Александър Гравен изкачват се
вероизточния ръб на Айгер u с това частично решават проблемата 
на северната стена. Младите алпинисти от Женева Андре Рош J 24 
(Andre Roch), Робер Грел6 (Robert Greloz), Рене Дитер (Rene 
Dittert) и други: се школуват върху иглите в масива на Монблан 
и усвояват стил, подобен на френския, употребявайки клинове 
само за осигуряване, и то при крайна необходимост. 

Турът Рош-Грел6 върху .ледената стена на Егюй де Трио.ле 
се числи към най-трудните в Алпите. От Женева е и Лулу Була 
(Loulou Boulaz) - смела алпинистка - покорителка на най
прочутите алпийски стени, партньорка на знаменития гид Рей
мон Ламбер (Raymond Lambert), Швейцарските гидове през това 
време се придържат още към традициите на бащите и гледат с 
пренебрежение на изкуствените средства. Изключение правят са
мо някои, които преследват подобно на Комичи и Арман Шарле 
собствени, по-високи спортни цели (Каспар Мозер и Виктор Им
боден от Валис, Реймон Ламбер от Женева и други). 
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.,ПОСЛЕДНИТЕ ПРОБЛЕМИ" 

НА АЛПИЙСКИТЕ СТЕНИ 

Към 1930 г. западноевропейският алпинизъм достига вече такова 
техническо равнище, което позволява да се пристъпи към разре

шаването на последните, най-сложните проблеми в Алпите -
покоряването на стените, за които не са и мечтали алпинистите 

от по-старото поколение. Всеки период в развитието на планинар
ството има свои специфични проблеми, отговарящи на техниче
ските възможности на даденото време. Първоначално проблемът 
бил как да се изкачват върхове по най-леките пътища. По-късно 
се търсят нови, усложнени маршрути по ' ясно очертаните гребе
ни, ребра, кулоари. Сетне се явява нов, още по-труден проблем -
стената с нейните елементи на релефа, улесняващи изкачването -
ръбове, камини, вътрешни игли и др. Стенните изкачвания от ви
сока категория трудност характеризират съвременния технически 

алпинизъм . Голям брой скални, скално-ледени и ледени алпийски 
стени биват покорени в края на миналия век и през първите три 
десетилетия на нашия век и все повече нараства интересът на 

покорителите към най-непристъпните и най-опасните. Историята 
на алпинизма доказва, че понятието „последен проблем", което 
съществува доста отдавна, е твърде условно. След всяко извър
шено „най-трудно" изкачване веднага се откриват перспективи 
за друго, още по-трудно, но при все това идва момент, когато го

.1емите неизкачен11 още алпийски стени наистина започват да се 
броят на пръсти. Някои от тях изглеждат непреодолими поради 
трудностите от технически характер. Такива са някои стени в До
ломитите - гладки, отвесни и с големи „тавани". Други стени 



във високите l\lасиви на Западните Алпи са не само технически 
трудни, но и l\!Ного опасни (Северните стени на Айгер и Гранд 
Жорас). Покоряването им изисква не само изключителна физи
ческа издръжливост и техническа сръчност, но и голяма смелост, 

rрани•Iеща с героизъм. Не напразно периода, през който става 
покоряването на тези стени - тридесетте години на нашия век.

някои наричат героичен аналогично на героичния период през 

миналия век, когато са покорени последните най-трудни върхове. 
Още едно явление дава основание да се прокара паралел меж

ду тези два толкова различни в други отношения исторически 

ПРриода . Колкото повече намалява броят на обектите в зрител
ното поле на алпинистите, толкова по-силно се разгаря съревно

ванието за овладяването им. В епохата, когато множество недо
коснати стени очаквали във всички райони на Алпите своите по
корители, дейността на алпинистите протичала спокойно, без шум, 
без бързане, в усамотението на тихата планина . Сега около „по
следните проблеми" се вдига шум·, гърми пресата, международ
ната конкуренция придобива най-остри форми и борбата за поко-
ряваието на стените се води в нервната атмосфера на нездраво J 26 
съперничество. Тази атмосфера става често причина за тежки 
злополуки. В известни случаи политическите влияния и въпроси-
те на национален престиж още повече усложняват обстановката. 
В международното съревнование за разрешаването на „послед

ните проблеми" в по-изгодно положение са алпинистите от Източ
ните Алпи, въоръжени по-добре с модерната техника на изкуст
вените средства и с по-голям опит в изкачванията на трудни 

скални и ледени стени. Френските и швейцарските алпинисти раз
бират ролята на новата техника твърде късно, а англичаните 
въобще не вземат участие в съревнованието. Затова приоритет 
имат немшпе и италианците. Но не само техниката е решаващ 
фактор за успеха на най-тежките алпийски изкачвания, а и ком
плексът от морално-волевите качества, съчетани с готовността да 

се поемат всякакви рискове. В това отношение германските и 
австрийските алпинисти превъзхождат всички свои съперници . 
Изграденият върху дълбока психологическа основа стремеж към 
героичното - характерна черта на немското планинарство - по

ражда този ентусиазъм и почти религиозен фанатизъм, който 
те влагат в своята дейност. Немските младежи отиват в плани -
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ната като на полесражение, приемат опасностите и смъртта като 

войници и дори планинарското другарство придобива за тях сми
съл на бойно другарство както на война. Този военен дух често 
се съчетава у тях с наследения от Херман фон Барт и Гуидо Ла
мер индивидуализъм и нихилизъм. Най-рискованите индивидуал
ни изкачвания стават мода, особено у немските алпинисти. Така 
например виенчанинът Хорешовски изкачва през 1923 г. Грос
глокнер по страшния кулоар Палавичини съвсем сам, изсичайки 
с ледокопа си над 2400 стъпала . Емил Соледер извършва главо
ломно индивидуално изкачване по трудната южна стена на 

в. Фуршета в Доломитите. Фриц Херман атакува сам коварната 
западна стена на Матерхорн. Въоръжен само с ледокоп и без 
котки, загубени от него по пътя, той успява да преодолее стръм
ните ледени кулоари и покритите с ледена броня гладки скали, 
рискувайки всеки миг да се срути в пропастта. Описвайки своята 
авантюра, Херман с особено удоволствие изтъква преживените 
опасности. Една година по-късно той изчезва безследно при и.з
качване на източната стена на Циналския Ротхорн. 
За стила на Велценбах и другарите му е характерно премиер

ното изкачване на Гран Шармоз в масива на Монблан по север
ната стена ( 1931 г.). Изненадани при изкачването от силна снеж
на буря, Велценбах и Меркл остават блокирани върху 1100-мет
ровата скално-ледена стена в продължение на пет денонощия. Те 
прекарват 60 часа върху малка скална издатина, незащитени от 
бушуващата стихия, мокри до кости, сковани от студ, затрупани 
със сняг, останали без храна, измъчени от жажда. И какво ги 
безпокои най-много в това положение? Велценбах казва: ,,Досега 
при нашите многобройни и трудни изкачвания още не сме се нуж
даели от чужда помощ. Мисълта, че може да бъде организирана 
акция за спасяването ни, беше за нас непоносима". Използувайки 
временното утихване на урагана, двамата приятели с нечовешки 

усилия, забивайки клин след клин в заснежените скали и борей
ки се за всеки метър, успяват за девет часа да излязат на върха, 

когато всички вече ги смятат за загинали. Велценбах така описва 
чувствата си след това безпримерно изкачване: ,,Като сън ни из 
r.11еждаха преживелиците на изминалите дни: щурмът, изпълнен 

с радост и надежда, отчаяната борба и крайната победа. Обзе
маше ни радост и гордост при мисълта, че устояхме на бурята и 



със собствени усилия излязохме от почти безнадеждното поло
жение, което за мнозина други би означавало сигурна гибел". 
Само три години по-късно Велценбах и Меркл, победителите на 
Гран Шармоз, намират своята гибел в снежна буря на Нанга 
Парбат. Също такова упорство в стремежа към поставената цел; 
пренебр егване на опасностите , предизвикателство към стихиите 

проявяват немските алпинисти върху северните стени на Матер· 
хорн, Айгер и Гранд Жорас. Националсоциа.nистическият режим 
в Германия използува ентусиазма им за собствени политически 
цели, виждайки в алпинизма средство за морална подготовка на 
младежта з а бъдещата война. Същото прави и италианският фа
шизъм. 

Северните стени на Матерхорн, Чима Гранде ди Лаваредо, Пиц 
Бадиле, Айгер и Гранд Жорас придобиват най-широка извест
ност през „героичния" период на модерния алпинизъм не толкова 
поради самия факт на покоряването им, колкото поради драма
тичните обстоятелства, при които то се извършва. Тези стени ста
наха олицетворение на всички трудности и опасности, с които се 

бори въоръженият със съвременна техника алпинист. 
Северната стена на Матерхорн, от която през 1865 г. са пад- 128 

нали спътниците на Уимпър, се издига като огромен триъгълник 
1400 м над ледника Цмут. Тя е мрачна, никога недокосвана от 
слънчеви лъчи стена. Стръмните и ронливи скали са покрити с 
твърда ледена кора. По ледените и кулоари от сутрин до вечер 
гърмят лавини и каменопади. На нея липсват удобни места за 
осигуряване и площадки за бивакиране. Честите промени на врf- · 
мета и внезапните бури правят изкачването още по-опасно. Дол-
ната част на стената представлява много стръмен леден склон. 

Средната скалиста част, почти отвесна, е прорязана косо от ле-
ден улей -- естествения път на всички свличащи се отгоре ка-
мъни и лавини. Горната част под върха е с гладки заледени и 
заснежени плочи, върху които липсват цепки за забиване на кли-
нове. Целият маршрут· се преминава с котки. Еднообразна и 
опасна стена без ясно ,очертан тур - такава характеристика и 
дава френският алпинист Ребюфа, А Франц Шмид,- един от поко-
рителите и, се запитва: ,,Къде се крие привлекателната сила на 
тази стена? Защо всеки, който я види, попада под нейната ма-
гическа власт?", и сам дава отговор: ,,Демоничното в тази стена 
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t1a церматския сфинкс бе за нас може би най-примамващото и 
най-предизвикващото за борба". 
Несполучливи опити да се победи стената предприемат Хоре

шовски и Пиекелко, Мозер и Имбоден, както и някои други ал
пинисти. Снежни бури и каменопади ги принуждават или да от
стъпят, или да излязат на швейцарския гребен. През първите 
дни на август 1931 г. светът научава смайващата новина, че се
верната стена е най-сетне покорена. Покорителите - братята 
Франц и Тони Шмид, мюнхенски студенти - пристигат в Цермат 
с' велосипеди, тежко натоварени с алпийски инвентар и консерви. 
Те опъват палатката си в подножието на стената. Там вече се на
мират най-сериозните им конкуренти и другари от планината 
Ритлер и Брем, двама мюнхенски безработни, пристигнали също 
с велосипеди и без пари. Никой в луксозния швейцарски курорт 
не се интересува от неплатежоспособните немски младежи. Вре
мето е неблагоприятно. След депресия нова снежна покривка ле
жи върху скалите. Благоразумието налага да се изчака 1 , но Тони 
убеждава Франц да не губят време, за да не бъдат изпреварени. 
След разузнаване на пътя на 30 юли преди полунощ братята на
пускат палатката си, прекосяват ледника и навлизат в стената. 

Те преодоляват стръмното ледено поле в долната и част с риско
вана бързина, доверявайки се само на котките си, без да изси
чат стъпала, за да изминат преди изгрев слънце застрашената 

от каменопади зона. Всички следващи етапи на това трудно и 
опасно изкачване са изпълнени с напрежението на борбата за 
живот - траверсиране почти без осигуровка на гладки плочи, 
покрити с чуплива ледена кора, преодоляване с помощта IНа 

скални и ледени клинове на опасния жлеб с отвесни прагове, би
вакиране при най-тежки условия на височина 4150 м върху малка 
скална издатина. На следващия ден - отново трудни скали и 
лед, влошаване на времето. Последно напрежение на всички фи
зически и морални сили и в 2 ч след пладне на I август братята 
излизат най-сетне на върха в страшна снежна буря, пронизвана 

1 На:кто става ясно впоследствие, именно прясно навалелият сняг оси

гурил успеха на из:качването, защото сновал подвижните :камъни върху 
скалите и предотвратил :каменопади, :които са осуетявали всич:ки пре
дишни опи1и да се по:кори стената. 

9 Завладяване на планините 



от светкавици, бивакират в заслона на гребена Хьорнли и след 
два дена се прибират в Цермат, където им се устройва търже
ствено посрещане. Двамата никому неизвестни до вчера студенти 
биват настанени в най-луксозния хотел и не могат да се съвземат 
от чествувания, банкети и пресконференции, а в това време тех
ните другари и съперници, Ритлер и Брем, огорчени от неуспеха 
си, заминават за Шамани и бързат да щурмуват северната стена 
на Гранд Жорас - също една от „последните неразрешени про
блеми" на Алпите. Телата им биват намерени разбити в подно
жието на стената. Една година по-късно загива и Тони Шмид 
при изкачване на ледената стена на Висбаххорн. 
Победата на братята Шмид намира жив отглас в целия свят 

и победителите са първите алпинисти, удостоени напълно заслу
жено с най-високото спортно отличие - златния олимпийски 
медал. 

1933 година носи нова сензация - в Доломитите е изкачена 
прочутата северна стена на Чима Гранде ди Лаваредо - неве
роятно за онова време постижение на модерната катерачна тех

ника. Трите гигантски игли на Лаваредо са вълнували въображе-
нието на няколко поколения алпинисти и още през миналото сто- 130 
летие са били изкачени по различни турове. Само северните им 
стени изглеждали абсолютно непреодолими. Покоряването им ста-
ва възможно едва през тридесетте години на нашия век. Чима 
Гранде (Cima Grande, Grosse Zinne) е средната и най-високата 
от трите игли (3003 м). Северната и стена, висока около 550 м, 
е съвсем гладка, жълта, ронлива, почти лишена от грапавини, 

които биха могли да се използуват при катеренето като естестве-
ни стъпки и хватки. Освен това първите 220 метра имат доста 
силен отрицателен наклон. Към 1930 г. някои немски и италиан-
ски алпинисти започват да предприемат първи плахи опити да 

навлязат в стената. Мюнхенският алпинист Ханс Щегер (Hans 
Steger) достига височина около 80 м, която дълго време остава 
ненадмината. По-късно още 30 метра печели Комичи. Общото 
убеждение е обаче, че тази стена на Чима Гранде е непобедима. 
Тогава няколко изпитани катерачи от Кортина д'Ампецо пред-
приемат решителен опит да я победят, като употребят огромно 
за онова време количество „железария" и въжета. Към тях се 
присъединява и Емилио Комичи. Обсадата на стената продъл-
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ж:ава цели четири дена ~ от 11 до 14 август 1933 г. Алпинистите 
напредват почти изключително върху стълбички, от клин на клин 
и с набиране на двойно въже. Цепките за забиване на клинове са 
плитки, несигурни и на места изобщо липсват. Понякога са необхо
дими часове, за да се спечелят няколко метра. ,,Ние задържахме 
дишането си с илюзията, че това ни прави по-леки" - разказва 
Комичи. По целия · изминат път катерачите оставят окачени въ
жета. Това им позволява след трудна целодневна работа да сли
зат от стената на почивка в хижата, за да подновят на другия 

ден с новц силц атаката. Някои изтощени се отказват от по-на
,татъшно изкачване. На втория ден Комичи и другарите му са из
ненадани от страшца гръмотевична буря. Залепени като мухи на 
сте,ната, те усещат нищожеството си пред природната стихия. 

Мълнии разбиват скалите, тътнежът на гръмотевиците отеква 
в ушите като непрекъсната канонада. Дъждовни потоци се стичат 
отгоре, влачейки камъни, но водната завеса минава във въздуха 
3~4 метра пред катерачите, защото стената тук цялата е в един 
огромен надвес. В последния етап на щурма остават само Комичи 
и двама гидове от К:ортина д'Ампецо - братята Джузепе и Анд
жело Димай (Dimai). Преодолявайки последните големи трудно
сти, те излизат в края на третия ден на малка площадка, къ

дето бивакират, и на четвъртия ден достигат върха. 
Победата над северната стена на Чима Гранде открива нова 

ера в алпинизма, защото доказва, че пред модерната техника не 

могат да устоят вече никакви стени. Своя успех италианските 
алпинисти дължат на добрата подготовка, на задружни и добре 
коордшшрани действия на един цял колектив, но преди всичко 
на небивало голямо дотогава прилагане на технически средства: 
90 скални клина, 50 карабинера, 400 м основни и 150 м спомага
телнй въжета. За отбелязване е и възприетата тактика на етапно 
завладяване -на стената и такова обработване на всеки участък 
от пътя, което осигурява възможност за слизане и качване по въ

жени парапети. 1 

Новината за изкачването на Чима Гранде по северната стена 
се посреща с възторг от привържениците на новото направление 

1 Тази тактика получава широко разпространение в наши дни при 

най-трудни снални изначвания и някои я наричат „експедиционна". 



в алпинизма и скептично от представителите на старата школа. 

Един от последните - известният австрийски алпинист д-р Юли
ус Куги - по този случай казал: ,,Сега вече е окончателно дока-
3ано, че северната стена на Чима Гранде е непобедима", намек
вайки с това, че извършеното от италианците изкачване не може 

да се третира като спортно и алпийско. Но при все това техни
ката продължава да триумфира. През 1935 г. Касин и Рати 
покоряват още по-трудната северна стена на Чима Овест (Cima 
Ovest), проявявайки забележителна издръжливост и упоритост. 
54 часа интензивно катерене, два бивака, четири часа за забива
не на един клин, излизане на върха в снежна буря. Също такова 
забележително постижение е изкачването през ,1936 г. на юго
източната стена на Мармолада от Джино Солда и Конфорто. 
Премиерните турове от този род дълго време се ползуват със сла
вата на ненадминати по трудност, но повторните изкачвания по 

,,железния път" от набити клинове биват вече значително улес
нени. През 1937 г. Комичи преминава сам по трасирания от него 
тур на Чима Гранде само за три часа и половина. 
Забележителен успех на италианските катерачи от школата на 

Леко е покоряването на североизточната стена на Пиц Бадиле 132 
(Piz Badile) в Тесинските Алпи - една от най-внушителните 
и трудни алпийски стени. Пиц Бадиле има надморска височина 
3308 м, а стената му - огромна гранитна плоча - е висока око-
ло 900 м. Първото и изкачване през юли 1937 г. се извършва 
при много драматични обстоятелства. В един и същ ден я ата-
куват две независими една от друга свръзки - Касин, Еспозито 
и Рати, много силна и добре тренирана тройка от Леко, и двой-
ката Молтени-Валсеки, по-слабо подготвени катерачи от Комо. 
На стената ги изненадва снежна буря. Двойката от Комо се нуж-
дае от помощ, но връщането е невъзможно. В една обща свръзка 
с неимоверни усилия алпинистите успяват за три денонощия да 

излязат на върха, но на слизане от него не могат във виелица 

да налучкат правилния път към хижата . Молтени и Валсеки уми-
рат един след друг от изтощение и студ в ръцете на другарите 

си. Историята на това изкачване е ярък пример на другарска 
взаимопомощ в планината, но тя показва също нагледно как над

ценяването на собстсвените сили при сдаба физическа подготов-



133 

ка може да доведе до J<атастрофа и да постави в опасност жи
вота на другарите. 

Най-продължителна и най-напрегната борба се води за завла
дяването на северните стени на Айгер и Гранд Жорас. Тя трае 
няколко години и трагичните и моменти привличат вниманието 
на най-широката общественост в света. 
Айгер (3975 м) е един от главните върхове във веригата на 

Бернските Алпи. Северната му стена има височина около 1800 м 
от ос1:овата до върха със среден наклон приблизително 75°. Чер
ните и варовикови скали са гладко полирани от лавини и винаги 

покрити с дебел пласт син и твърд като стъкло лед. Тя се раз
деля на три характерни и приблизително еднакви по височина 
хоризонтални пояса. Долният - цокловият, е образуван от силно 
разрушени средно трудни скали. Средният обхваща три ледени 
полета с наклон около 60°. Горният представлява мощен скален 
отвес на места с надвеси, прорязан с вертикални, запълнени с 

лед улеи и камини. В средата на този пояс лежи малък много 
стръмен висящ ледник, наречен заради формата му Паякът. 
Мрачната, тъмна, винаги усойна северна стена на Айгер е по
скоро ледена, отколкото скална, но изкачването ,и е много по· 

сложно и опасно, отколкото при чисто ледените стени. Целият 
:v1·аршрут се преминава с котки, но върху заледените стръмни 

скали се прилага и усъвършенствувана скална техника. Възмож
ностите за осигуряване върху чупливата ледена кора са твърде 

ограничени и това прави изкачването извънредно трудно и риско

вано. Но не толкова техническите трудности, колкото обективните 
опасности на стената я правят трудно преодолима. От постоян
ните каменопади не се намира почти никъде прикритие, а при 

внезапни сн1;жни бури, които тук поради особени атмосферни ус
ловия се явяват твърде често, алпинистите са обречени почти на 
сигурна гибел. Място за удобен бивак няма по цялото протеже
ние на маршрута, връщането от зоната на ледените полета е 

много трудно, а да се излезе на някой страничен гребен е съв
сем невъзможно. Това са главните причини за големия брой зло
полуки, заради които северната стена на Айгер била наречена 
,,Стената на смъртта". Близо до подножието и се намира стан
цията на зъ.бчатата железница от Гринделвалд за Юнгфрау -
Клайне Шайдег, с луксозни туристически хотели. Оттук туристи-



те с мощни телескопи могат да проследяват в подробности всяко 
изкачване на стената и да бъдат отблизо свидетели на драмите, 
които се разиграват върху нея. На това се дължи отчасти и из
ключителният интерес, който проявяват към „Стената на смъртта" 
вестникарите, фотографите и жадната за сензация публика. 
Първото по-сериозно проникване в стената извършват мюнхен

ските алпинисти Мерингер и Зедлмайер през август 1935 г. Из
ненадани от внезапна буря, те замръзват на своя самотен бивак 
върху третото ледено поле. През юли 1936 г. става още по-голяма 
катастрофа. Две свръзки едновременно атакуват стената - ба
варците Хинтерщойсер и Курц, австрийците Ангерер и Райнер. 
Времето пак се разваля и алпинистите правят отчаяни усилия да 
се измъкнат от клопката, в която са попаднали. Трагично загиват 
един след друг Хинтерщойсер, Ангерер и Райнер. Курц е още 
жив след четири кошмарни нощи, прекарани в буря върху леда, 
при адски студ и под непрекъснатия обстрел на каменопади. 
Швейцарските гидове рискуват живота си, за да се доберат до 
него, но той умира от изтощение, когато помощта е съвсем близо. 
След тази злополука властите на кантона Граубюнден решават 
да забранят изкачванията на злокобната стена, а гидовете декла- 134 
рират, че няма вече да участвуват в никакви спасителни акции, 

но това не спира немските алпинисти, за които покоряването на 

Айгер е вече въпрос на национална чест. Още през следващата 
година те предприемат нови несполучливи атаки. 

През лятото на 1938 г. за щурм се готвят най-добрите герман
ски и ,австрийски свръзки. Като нови конкуренти се явяват и ита• 
лианците. Сандри и Менти падат и се убиват още в долната част 
на стената. На 20 юли в нея навлизат австрийците Каспарек и 
Харер и през първия ден успяват да достигнат второто ледено 
поле; където бивакират. На другия ден по готови следи бързо ги 
настигат мюнхенците Хекмайр и Фьорг. Времето паl( е , несигурно 
и двете двойки решават да обединят усилията си. Те бързо на
предват със смяна на водачеството по стръмния лед и заледени 

скали, проявявайки решителност и отлична техническа подготовка. 
Вторият бивак е върху Рампата - опасен скален жлеб с отвесни 
прагове и ледени надвеси. При преодоляването им не липсват 
драматичнй моменти. Веднъж Каспарек пада 18 метра и увисва 
невредим на двойното въже, а друг път подобен полет извършва 
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Хекмайр. Обаче най-критичния момент покорителите преживяват 
върху стръмния лед на Паяка. От сутринта небето се заоблачва 
и внезапно се разразява гръмотевична буря. Каспарек и Харер 
с ужас забелязват как от скалните улеи над главите им се из
сипва лавина от прясно наваляла суграшица. За щастие те са 
до забития леден клин и с всичките си сили се улавят за него, 
проснати върху леда. Страхотен тласък на въздушната вълна, 
леден поток пронизват телата на алпинистите и усещането им е 

такова, като че ли се намират върху покрива на летящ със 100 
километра в час автомобил. Клинът обаче издържа. Времето 
окончателно се разваля, но победата е близо. Още няколко опас
ни премеждия в горната част на маршрута, последно нощуване 

в скалите и на 23 август четворката излиза на върха. 
Северната стена на Гранд Жорас е последната от големите се

верни стени на Алпите, покорена окончателно две седмици след 
падането на Айгер. Билото на Гранд Жорас в главната верига на 
Монблан е дълго около 1500 м и върху него се издигат четири 
върха: Уокър (4208 м), Уимпър (4128 м), Мишел Кро (4108 м) 
и Маргарита ( 4066 м) . Те увенчават северната стена, която като 
гигантски гранитен блок се надвесва над ледника Лешо. Висо
чината и е 1200 м, а средният и наклон - около 70°. Към най
високите точки на билото водят ясно очертани скални ребра -
единствените логични пътища за изкачване. По своите трудности 
и опасности северната стена на Гранд Жорас не отстъпва на сте
ните на Айгер и Матерхорн. Гладките монолитни скали също 
така са покрити с твърд лед. Огромни отвесни прагове се реду
ват със стръмни ледени кулоари. Срещат се и чисто ледени по
лета . Липсват удобни места за биваци. Опасността от лавини и 
каменопади не е малка, а времето е винаги несигурно. И тук 
почти целият маршрут се преминава с котки на краката, но на 

много места става нужда да се преодоляват и много трудни скал

ни пасажи. 

Първите опити да се покори стената на Гранд Жорас започват 
още от 1928 г. Години наред я щурмуват най-изтъкнати алпини
сти от различни националности. Почти всички опити за изкачва
нето и се предприемат по два ръба, единият от които завършва 
в най-високата точка на билото (Уокър), а другият - на върха 
Мишел Кро (Централният ръб). Първите жертви на стената са 
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Лео Ритлер и Ханс Брем. Обстоятелствата за тяхната смърг 
останали неизвестни, но се предполага, че те са били изненадани 

от лавина в леден кулоар. През лятото на 1934 г. по Централ
ния ръб тръгват почти едновременно четири свръзки - френска, 
италианска, австрийска и германска. Поради несигурното време
три свръзки се връщат още в долната част на ръба. Упорито про

дължават изкачването само мюнхенските алпинисти Рудолф Пе

'Iерс и Рудолф Харингер. Те наистина успяват да преодолеят най
трудните участъци от маршрута, които преди тях не е минавал 

никой, и след два бивака бързо напредват към върха. Победата 
е в ръцете им - до целта остават само 200 метра по вертикала. 
И тогава внезапно над хребета се появяват гъсти мъгли, по ку
лоарите отдолу плъзват тъмни сенки, сгъстяват се със страшна 

бързина и в миг се разразява гръмотевична буря с градушка. Ал
пинистите се подслоняват под скален блок, очаквайки бурята да 
премине, но тя це преминава. Започва да вали сняг, вятърът се
усилва, по стената отвсякъде се свличат лавини, наоколо е бе
.1ият ад. Да се продължава нагоре е немислимо, единственото
спасение е връщането. Със св ти сърца, вкочанясали от студ, 
Петерс и Харингер организират рапели сред лавини от прашен 
сняг, без да знаят какво ги чака на края на всяко въже. Това е
отчаяна игра със смъртта. Настъпва нощ. Премръзнали и изто
щени, алпинистите се готвят да бивакират върху стръмно ледено, 
поле. Харингер се развързва, подхлъзва се и полита в пропастта. 
Петерс остава сам, сломен от отчаяние. Но волята побеждава. 
След ужасна нощ в снега той започва бавно да слиза с рапели 
по заснежени скали и кулоари. Още един бивак и след пет дено
нощия, прекарани в плен на стената, Петерс полумъртъв стъпва 
на ледника. На следващата година той идва пак, този път с
Майер. Uелият маршрут му е вече ясен и той познава добре клю
човите му места. За два дена (28 и 29 юни 1935 г.) при хубаво, 
r,реме Петерс и Майер изкачват северната стена на Гранд Жорас
по Централния ръб. 
С изкачването на Централния ръб проблемата на Гранд Жо

рас не се смята още за окончателно решена, защото той не води 

към най-високата точка на стената. Сега алпинистите мечтаят
да я покорят по най-прекия път към Уокър, но ръбът, който води 
към този връх, технически е по-труден от Централния ръб. Върху 
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него напразно опитвали силите си такива опитни алпинисти като 

Арман Шарле, Луиджи К:арел, Габриело Бокалате и Тони Шмид. 
През лятото на 1938 г. Рикардо К:асин с другарите си Еспозито и 
Тицони усилено се готви за изкачването на северната стена на 
Айгер, но с пристигането си в Гринделвалд италианците научават, 
че австрийците и германците са ги изпреварили. Разочарованието 
им след такава подготовка е голямо и те решават веднага да 

опитат щастието си на Гранд Жорас. С голямо количество ал
пийски инвентар К:асин, Еспозито и Тицони се озовават в хижа 
Лешо, разположена в подножието на Гранд Жорас, и я намират 
празна. Никой от тях не е бил още в района на Монблан и те 
дори не са сигурни дали стената, която виждат пред себе си, е на
истина тази, която са дошли да покоряват. На 4 август още по 
тъмно започва изкачването. Водачът на свръзката К:асин се връз
ва с две петдесетметрови въжета и за три денонощия преодоля

ва прочутите ключови места на стената, пред които са капитули

рали толкова много негови предшественици. Гранд Жорас не ус• 
тоява пред силата и умението на покорителите. На 6 август 1938 г. 
италианците в буря излизат от стената. Победата си над нея те 
дължат преди всичко на изпитаните в Доломитите технически 
средства и методи. С покоряването на Гранд Жорас приключва 
и „героичното десетилетие" на модерния западноевропейски ал
пинизъм. 

След Втората световна война алпинизмът продължава да се 
развива в техническо направление. Новата смяна планинари ре
шават още по-сложни задачи от тези, които си поставяли покори- . 

телите на стените от годините преди войната. Доказва се, че „по
следните проблеми" от онова време съвсем не са били последни 
и че в Алпите има още поле за дейност. Покоряват се някои но
ви, още по-сложни в техническо отношение стени, а върху вече 

покорените се прокарват по-трудни вариантни маршрути, извър

шват се индивидуални и зимни изкачвания. 

Веднага след войната рязко се повдига техническото ниво на 
френския алпинизъм и той излиза начело в международното съ• 
ревнование благодарение на плеяда млади, ентусиазирани пла• 
нинари, усвоили до съвършенство техниката на изкуствените 

средства - Едуар Френдо (Eduard Frendo), Лионел Тере, (Lio• 
nel Terray), Луи Лашнал (Louis Lachenal), Гастон Ребюфа (Gaston 



Rebuffat), Жан Франко (Jean Franco), Морис Ерцог (Maurice 
Herzog), Жан Кузи (Jean Couzy) и много други. Огромна роля за 
развитието на алпинизма изиграва френското Национално учи
лище 110 ски и алпинизъм, основано през 1943 г. Седалището му 
е в Шамани и в него се подготвят квалифицирани планински во
дачи и учители по ски. Инструкторите от това училище Френдо и 
Ребюфа осъществяват през 1945 г. второто изкачване на Гранд 
Жорас по ръба Уокър, а две години по-късно Лионел Тере и Лаш
нал минават като втора свръзка стената на Айгер. Обаче най-го
лямата победа на младите френски алпинисти е покоряването 
на западната стена на Пти Дрю - най-сложното в техническо 
отношение скално изкачване от всички извършени дотогава в 

гранитните масиви на Западните Алпи. 
Западната стена на Пти Дрю, висока около 1100 м, е почти 

отвесна, нещо рядко за гранита. Тя е слабо разчленена и върху 
нея преобладават гладки плочи и огромни скални отвеси, увен
чани с надвеси. Никакви площадки, удобни за бивакиране, лип
сват дори опори за ръцете и краката и само техниката на изку

ствените опори - клинове, стълбички, набиране на двойно въ-
же - позволява на френските алпинисти да покорят тази из- 140 
ключително трудна стена. Още през 1939 г. е бил направен опит 
да се навлезе в нея, но той само доказал, че тя не може да бъде 
изкачена без специални технически средства, които тогава не 
са били на разположение. От 1945 г. започват системни атаки 
срещу тази скална крепост, в които участвуват най-добрите спе-
циалисти по скално катерене от Париж, Марсилия и Лион. Всич-
ки те напредват по малко, допринасят за проучване на пътя и 

натрупват опит по отношение на необходимата екипировка. Най-
сетне. през юли 1952 г. западната стена на Пти Дрю бива поко-
рена с дружни усилия на отличните алпинисти Маньоне (Ma-
gtюne), Берардини (Berardini), Дагори (Dagory) и Лене (Laine). 
Изкачването и се извършва на два етапа. В първия етап (1-5 
юли) алпинистите преодоляват изключително трудните скални 
участъци в долната и средната част на маршрута и излизат в 

горния край на прочутия 90-метров вътрешен ъгъл - ключово 
място на стената, но тук се свършват припасите и те са прину-

дени да се върнат по същия път. Във втория етап (16-18 юли) 
групата се изкачва по северната стена и преминава в траверс по 
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гладка плоча до достигнатото по-рано място, откъдето продъл

жава към върха. С победата над тази стена се увенчават дълго
годишните усилия на много алпинисти ,и с право може да се

каже, че тя отразява високата класа на съвременния френски 
алпинизъм. 

През 1951 г. един млад и още неизвестен италиански гид -
Валтер Бонати (Walter Bonatti) - изкачва с партньора си Гиго, 
(Ghigo) 400-метровата източна стена на гранитната игла Гран 
Капюсен (Grand Capucin). Неговият тур и сега се ползува със 
славата на един от най-трудните в този район и се преминава от
начало докрай с помощта на висша скална техника. Четири го-
дини по-късно - през август 1955 г. - Бонати смайва света с· 
едно невероятно постижение - съвсем сам за пет дни той успя

ва да изкачи Пти Дрю по отвесния югозападен ръб, който сега 
носи името му. Колкото и да е авантюристично това премиерно из-
качване, то свидетелствува за изключителните качества на го-

лемия италиански алпинист: смелост и голяма физическа из
дръжливост, съчетани с хладнокръвие и трезва пресметливост. 

От Бонати са трасирани също нови, изключително сложни мар-
шрути върху стените на Монблан, Гранд Жорас и Матерхорн. 
Бонати е може би най-яркият представител на така наречени

те екстремни алпинисти, които се стремят към най-високи спорт
ни постижения. За тях изкачването на Матерхорн, Гранд Жорас,_ 
Айгер и Пти Дрю по прочутите им стени става нещо обикнове
но. Те търсят нови, по-трудни варианти на маршрутите, пред
приемат зимни и индивидуални изкачвания. Невъзможно е да се
изброят имената дори на най-забележителните френски, италиан-
ски, швейцарски, германски и австрийски алпинисти от тази кла
са. Не им отстъпват вече и англичаните, отказали се от предраз
съдъците на бащите си по въпроса за „почтените" средства. В 
международното съревнование върху алпийските стени се включ
ват и алпинисти от страни, които доскоро не са били приобщени 
към покоряването на Алпите - американци, японци, беJiгийци, 
холандци, испанци, поляци, чехи, югославяни, а през последните · 

години също българи и алпинисти от Съветския съюз. 
Сега в Алпите почти не останаха вече неизкачени стени. По-

следната голяма проблема върху южната стена на Монблан -
ръбът Френе (Freney), бе решена през август 1961 г. от англича-



·ните Бонuнгтън (Bonington), Клъф (Clough), Уuленс (Whillans) 
и поляка Длугош (Dlugosz) в съревнование с една елитна френ
ско-италианска група. През юли 1963 г. американuите Xapлuн(Har
Iin), Хемuнг (Hemming) и Фрост (Frost) с англичанина Фултън 
{Fulton) изкачват пак в масива на Монблан Иглата на лудия' 
(Aiguille du Fou) по съвсем гладката южна стена, използувай
ки специални американски клинове. Това е като че ли последният 
триумф на техниката върху гранита на Западните Алпи. В До,
.ломитите и австрийския Тирол няма вече стена, която да не е 
прорязана по всички направления с турове. Тук алпинистите се 

-съревновават в трасирането на „диретисими" - турове, водещи 
по права линия от подножието към върха без оглед на препят
ствията по пътя. Тук на помощ им идват най-новите технически 

,средства - роолплъгови клинове, които се забиват в гладки ска
.ли без uепки и правят алпиниста независим от скалния релеф. 
Той може да преодолява гладки плочи и тавани, стига да разпо

.лага с достатъчно време и катерачен инвентар. Модерните туро
ве на Чима Гранде най-добре илюстрират това развитие на скал
ната техника. Класическият тур на Комичи в продължение на 
25 години се е смятал за единствения възможен път по стената. 144 
Италианците го трасирали в елегантна линия, следваща логично 
най-уязвимите места. През 1958 г. четирима млади саксонци -· 
Хасе (Hasse), Брандлер (Brandler), Лене (Lehne) и Льов (Lбw) -
·откриват нов път, водещ по-пряко към върха - ,,диретисима". 
Те използуват роолплъгови клинове в ограничено количество. 
През март 1963 г. трима други саксонци - Каушке (Kauschke), 
Зuгерт (Siegert) и Унерт (Uhnert), прокарват върху стената марш-
рут по най-права линия - ,,супердиретисима ". Те „работят" вър-
ху нея 15 дена и употребяват общо 450 клина, голяма част от 
·които роолплъгови . Спомагателна група ги снабдява от земята 
с продоволствие и инвентар. Такива „супердиретисими" - абст-
рактни прави линии, несъобразени с теренни дадености - се под-
лагат вече на остра критика като извращение на алпинизма. 

1 Ногата преди години един любител алпинист посочил на своя гид 
'Тази страшна на вид игла и го попитал иаиво би иазал, аио няиой му 
предложи да се изиачи на нея, гидът отговорил: ,, Ще му иажа, че е луд" . 
Оттам и името Иглата на лудия. 
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Техническите средства, употребени без мярка, го лишават от сми
съл и съдържание. Според признанието на един от най-изтъкна
тите съвременни италиански алпинисти - Роберто Соргато (Ro
berto Sorgato) - модерните премиери в Доломитите всички си 
приличат и не възбуждат емоции: добра тренировка и физическа 
издръжливост, прецизна техника и достатъчно количество инвен

тар, а после - клин след клин през 70 сантиметра и така чак 
до върха. В миналото се спорело дали алпинизмът е спорт или 
нещо повече. Сега вече се изказват опасения, че такъв алпини
зъм дори не е спорт. Това е една от причините, които принужда
ват младите алпинисти да търсят по-сложни, свързани с повече 

емоции форми на стенните изкачвания - зимни и индивидуални . 
Зимните изкачвания на стени са несравнимо по-трудни, откол

кото летните. Снегът и ледът променят терена. Леките през ля
тото места могат да станат лавиноопасни и непроходими. Зим
ната обемиста екипировка спъва движенията, ръцете мръзнат 
при преодоляване на технически трудни пасажи, когато трябва 
да се свалят ръкавиците. Катеренето с еспадрили става невъз-

можно. Увеличава се опасността от подхлъзване и се налага 146 
особено грижливо осигуряване. Придвижването става по-бавно 
и с по-чести бивакирания. Бивачните съоръжения и необходими-
те припаси от инвентар и храна увеличават теглото на раници-

те. Непостоянното зимно време крие много изненади . Всичко то-
ва изисква от алпинистите особено добра физическа тренировка 
и подготовка за зимни изкачвания. 

Зимните изкачвания на стени започват да се практикуват още 
в края на двадесетте години и постепенно се налагат като нова 

форма на алпинизма. В годините преди Втората световна война 
биват покорени през зимните месеци доста голям брой стени пре
димно в Източните Алпи. През март 1938 г. Фриц Каспарек, тре
нирайки се за изкачването на Айгер, покорява заедно с Брун
хубер (Brunhuber) стената на Чима Гранде по тура на Комичи 
с един бивак и при -20° студ - едно изключително за онова 
време постижение. След войната зимните изкачвания стават ма
сово явление и само през зимата на 1950 г. в Алпите са били 
покорени над 50 стени, между които и прочутата югозападна 
стена на Мармолада, изкачена от Херман Бул (Hermann Buhl) и 
Куно Райнер (Kuno Reiner) - най-блестящата победа на зим-
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ния алпинизъм през този период. Големият австрийски алпинист 
Херман Бул е покорил при тежки зимни условия още много 
други алпийски стени . . С натрупването на опит и подобряването 
на зимната екипировка се откриват нови възможности за щур

муване през зимата на такива стени, чието покоряване преди 

това се е смятало за проблематично и през най-благоприятните 
летни месеци. 

От 10 до 14 март 1957 г. френските алпинисти Рене Демезон 
(Rene Desmaison) и Жан Кузи изкачват западната стена на Пти 
Дрю. Върху нея почти не се задържа сняг и трудностите произ
лизат главно от преодоляването на сложни скални пасажи при 

ниска температура и с обемист багаж. Снабдени с топла и лека 
екипировка, изпробвана при хималайски експедиции, алпинисти
те прекарали върху стената четири нощи, без да страдат от студ 
при най-ниски температури. 
Зимното покоряване на стената на Айгер от 6 до 10 март 

1961 г. е също резултат от системна тренировка и добра подго
тов1<а на четирима отлични алпинисти от Австрия и Герма
ния - Тони Хибелер (Toni Hiebeler), Валтер Алмбергер (Wal
ter Almberger), Антон Кинсхофер (Anton Кinshofer) и Андре
ас Манхард , (Andreas Mannbard). Снаряжението и личната еки
пировка са били изготвени по специална поръчка, всички шансо
ве грижливо преценени и рисковете сведени до минимум . Голе
мият студ намалил опасността от каменопади и изкачването пре

минало благополучно на два етапа с общо шест бивака. 
През януари 1962 г. няколко силни групи атакуват северната 

стена на Матерхорн . Победители от съревнованието излизат швей
царците Хилти фон Амtен (Hilti von Almen) и Паул Етер (Paul 
Eter). Те успели да преминат стената с един бивак и излезли на 
върха в снежна виелица . Непосредствено след тях по стената 
минали с два бивака още две свръзки. Според мнението на уча
стниците в това изкачване северната стена на Матерхорн зиме е 
по-опасна, отколкото стената на Айгер. 
Зимната победа над стената на Гранд Жорас спечелват през 

19'13 г. Валбтер Бонати и неговият другар Козимо Цапели (Kosimo 
ZapeНi). Те преодоляват всичките трудности на ръба Уо;кър от 
25 до 30 януари с пет тежки бивака при температура - 30° и 
силен вятър, преминал на края в буря със снеговалеж. Само 



несъкрущимата воля и крайната издръжливост · на италианците 
ги. спасили от сигурна гибел. Няколко дни по-късно при също 
така драматични обстоятелства преминават стената французи -
Рене Демезон и Жак Баткен (Jacques Batkin). 
Зимните изкачвания на най-трудните стени стават през послед

нИ1:е години все по-чести в Алпите, а в средата на алпинисти
те вече се оформява елитна група от специалисти в тази об
ласт"-- Бонати, Хибелер, Демезон, Соргато и други. ' 
, Индивидуалните изкачвания доскоро се практикували предим
но от германците и австрийците, но в последно време те по
лучиха разпространение също при французите, италианците и 
швейцарците. Това е най-опасната форма на алпинизма, изиск
ваща не само безупречна физическа и техническа подготовка, но 
и здрави нерви. Затова индивидуални изкачвания по трудни 
маршрути предприемат тези, които искат да докажат, че са от 

най-вис:ока ~ласа. След войната най-много се прочуват с главо
ломн:ите си „солови" постижения Херман Бул, Валтер Бонати 
и сънародникът му Чезаре Маестри (Cesare Maestri). Тези асове 
на . алпи.низма покоряват сами стени, които преди едно-две де-
сетилетия са били неразрешими проблеми за най.добрите двой- 148 
ки. През последните години обект на индивидуални изкачвания 
стават и · големите северни стени - някогашните „последни про-

блеми". 
През август 1961 r. 18-годишният австриец Мархарт (Marchart) 

пръв и~качва сам северната стена на Матерхорн, а по-късно 
загива при опит за индивидуално изкачване на стената на Ай
rер. На нея намират смъртта си още четирима самотни алпини
сти, . докато ; през 1963 г. я преминава „солово" само с един · би• 
вак швейцарският гид Дарбеле (Darbellay). През същата rодюiа 
Рене Демезон, извършва индивидуално изкачване по западната 
стена на Пти Дрю, с което шокира болшинството френски пла
нин.ари. Най-фантастично е обаче постижението на Валтер ·. Бо
нати през ~6арт 1965 г. върху северната стена на Матерхорн. 
Съвсем сам той я изкачва за пет денонощия по .нов пряк път 
1от , rюд;ножиец-о към върха и с това осъществява едновременно 

премиерно, зимно и индивидуално изкачване от най-висок;а сте
пен на трудност. Разбира се, при индивидуалните изкачвания 
алпинистите си служат · с известна техника ·на, самоосигуровки, 
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но в повечето случаи тя няма практическа стойност, а ' да'в-а: саi\•ю' 
морална подкрепа. Няма съмнение, че алпинистът· самотник 
върху · трудна стеэа е почти самоубиец. 
Представителите на екстремния алпинизъм, за които пишат' 

вестници и които показват на телевизионни екрани, естествено 

далеч превишават средното ниво. Това са гидове спортисти от 
модерен тип, инструктори по алпинизъм и други професионали
сти или полупрофесионалисти. От тяхната среда се набират и 
кадри за експедиции в Хималаите, Андите и други далечни пла
нини. Повечето от тях са истински планинари с безкористна лю
бов към планините, на които са посветили живота си. Jiионел 
Тере, Жан Кузи, Гастон Ребюфа, Валтер Бонати, Херман Бул; 
Мишtл Воше са най-ярки примери в това отношение. Но про
явите на авантюризъм и индивидуализъм не са чужди за жалост 

и на някои от най-изтъкнатите алпинисти. Те намират дори фи
лософска обосновка у съвременните западни екзистенциалисти, 
които виждат в опасностите на алпинизма тъй наречените „гра

нични ситуации" между живота и смъртта, откриващи на чо
века същин·ата ·на И'стинското му битие . В действителност обаче 
причините са много по-прозаични . Бизнесът все повече завла
дява алпинизм·а, както и другите спортове на Запад, насърчава 
рекордьорството, конкуренцията, рекламата . Не всеки алпинист 
устоява на изкушението да предприеме нещо, което _ е на гра

ницата на ·възможностите му, за да изпъкне над другите'; да се 

прочуе и да спечели пари. Има случаи, когато опасни' изкачва
ния се организират по договори с редакции на списания, вестни

ци или телевизионни компании, запазващи си правото върху ма

териали; ' предназначени з а жадна за сензации публика. Най
характерен пример в това отношение е зимната „супердирети

сима" на Чима Гранде (1963 г.), организирана с много шум н 
присъствие на публика, журналисти и кинооператорк · Тогава 
дори излизането на победителите от тура било забавено с ня
колко часа, за да могат да бъдат филмирани. Подобна атрак
ция пр~дставлявала . и зи,мната „диретисима" върху стената н_а 
Айгер през март 1966 г., осъществена едновременно от две гру
пи _,_ _ англо-американска и западногерманска. Тогава пред очи
те на многобройна публика загинал известният американски алпи
нист Джон Харлин. Не са редки случаите, когато конкуренцията 



при трасирането на нови турове придобива скандални форми -
дебнене, надбягване по скалите, ,,кражби" на започнатите пре
миери. Такива печални сцени се разиграли например през 1960 г. 
върху северната стена на Чима Овест, когато ири трасирането 
на „диретисима" се сблъскали -амбициите на итаJiианските, швей
царските и френските алпинисти. Всичко това дава повод за 
сериозна загриженост у тези, които зачитат нормите на плани

нарската етика. 

Разглеждайки обективно състоянието на алпинизма на Запад, 
ние не можем да отречем положителното в него, но не можем 

и да приемем ·това, което е чуждо на нашите разбирания. Ние 
можем много да научим от прекрасната организация на алпий
ските клубове и от тяхната целенасочена и полезна обществена 
дейност за насърчаване на алпинизма и същевременно за опаз
ване на планините от обезличаване. 1 Ние имаме отрицателно 
отношение към проявите на търгашеството, рекордьорството и 

авантюризма в алпинизма на Запад, но ние знаем също така, 
че и там има много хора, които се борят с тези нездрави явле
ния. В Западна Европа съществуват много работнически и мла-
дежки организации, които им·ат • свои сезонни алпийски Jiarepи 150 
и училища за ски, където младежта се възпитава в здрав дух 

на колективизъм и другарство. За пример могат да ни служат 
и голям брой прекрасно организирани учебни заведения, които 
се грижат за повишаване квалификацията на алпинистите и ги-
довете. На първо място това се отнася до френското Нацио-
нално училище по ски и алпинизъм в Шамани. Ние приемаме 
като положително явление развитието на техническите средства, 

издигащи алпинизма на по-високо равнище, но за нас е неприем-

лива такава злоупотреба с тези средства, при които се поставя 
под въпрос самият смисъл на алпинизма. 

Сега Алпите са вече изцяло завладени и , възможностите за 
нови големи постижения в тях стават все -по-ограничени. ,Тук-

1 Алпийските нлубове на Запад водят . систещна борба против търгов
ската експлоатация на планините, накърняването на ;шпийските обекти 
и унищожаването на природните ценности. Изв·естно е, че проектът за 
построяване на въжена линия на Матерхорн· е бил" осуе>rен само благо
дарение на енергичните протести на алпийските , клубове в различни 
страни. 
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там още се чува за нов вариант върху някоя стена, за някое 

зимно или индивидуално изкачване или за някоя по-сложна ком

бинация. Големите турове от класическо време вече не са на 
мода. Съвременните алпинисти предпочитат по-къси, но насиrени 
с трудности, подчертано технически маршрути. За пренасяне нз. 
тежкия инвентар към подножието на стените все по-често се 

използуват хеликоптери. Изглежда, че е прав големият френски 
алпинист Люсиен Деви, когато констатира, че времето на поко
рителите в Алпите вече е преминало и че сега е настъпило вре
мето на техниците. 



КЪМ ВЪРХОВЕТЕ НА КАВКАЗ 

След Първата световна война, когато в Алпите се решават 
,,последните проблеми", в планините на Съветския съюз се за
ражда и бурно развива нова школа на алпинизъм с идейно 
съдържание, отговарящо на принципите, върху които се гради 

комунистическото общество. Промените, настъпили в политиче
ския и икономическия живот на страната след Октомврийската 
революция, благоприятствуват това развитие. Съветската дър- ] 52 
жава, поемайки цялата отговорност за правилното физическо и 
духовно възпитание на младежта, насърчава у нея естествения 

стремеж към опознаването на родината и нейните планини, към 
туризма и алпинизма. В общата система на съветската физкул-
тура алпинизмът става масов спорт с огромно възпитателно зна-

чение. Той е не само средство за активен отдих и физическо 
укрепване, но и школа за мъжество, възпитаваща трудещите се 

в духа на патриотизъм и насаждаща у тях такива качества като 

упоритост, смелост, издръжливост и съобразителност. Тези каче-
ства съветските алпинисти проявяват не само в планините, но 

и на трудовия си пост, а когато се налага и при защита на род-

ната страна от вражески посегателства. Грижата за човека -
основният белег на социалистическото общество, се изразява 
преди всичко в осигуряване на безопасността при практикува-
нето на алпинизма и в това отношение се полагат големи грижи 

както чрез възпитателна работа, така и чрез цяла система от 
контролни и спасителни мероприятия. На съветските алпинисти 
са чужди такива вредни прояви като индивидуализъм, авантю-
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ризъм и рекордьорство. Цялата им дейност протича под знака. 
на колективизъм и другарска взаимопомощ. За сравнително крат
ко време в Съветския съюз се създава собствена школа на алпи
низъм, чиито постижения и морални принципи получиха високо 

международно признание. Хората, прославили съветския алпи
низъм, са от различни националности, от различни слоеве на на-· 

рода, имат различни професии, но любовта към планината ги 
обединява в едно дружно семейство. Лауреатът на Нобелова· 
награда физикът Игор Там и стругарят Евгени Белецки, из
вестният професор микробиолог Август Летавет и работникЪ1 
от един московски завод Гожев, скулпторът Евгени Абалаков и 
инженерът Альоша Джапаридзе, научният работник Витали Аба
лаков и офицерът от Червената армия Павел Ротатаев, педаго
гът Лев Мишляев и концертмайсторът на Московската филхар
мония Игор Солодуев - такива са покорителите на най-недо
стъпните върхове в Кавказ, Памир и Тян-шан. Почетно място 
в съветския алпинизъм заемат и жените. Имената на Алексан
дра Джапаридзе, Валентина Чередова, Е . Казакова са добре 
известни на всички алпинисти не само в Съветския съюз. 
Алпинизмът в Съветския съюз се развива под преките грижи 

на държавата и обществените организации, което му осигурява 
сегашната стройна и целесъобразна организационна структура. 
Но за да се стигне до нея, необходимо беше да се премине през 
различни организационни форми, отговарящи на различните 

етапи на развитието. 

Люлката на съветския алпинизъм е Грузия, а основоположникът 
му е известният грузински учен и спортист Георги Ник.оладзе, 
инженер-металург и професор от университета в Тбилиси. Отли
чен гимнастик и планинар, Николадзе с жар пропагандира алпи
низъм в родната си страна, а на 28 август 1923 r. изкачва Каз
бек с група от 17 младежи и девойки. Непосредствено след него 
Казбек посреща и групата на проф. Дидебулидзе в състав се
дем души. Тези две изкачвания, чийто основен белег е масовост, 
слагат начало на съветския алпинизъм. През 1924 r. по инициа
тива на Николадзе в Тбилиси се основава Грузинското географ
ско дружество със секция за туризъм и алпинизъм. Това е пър
вата организация на алпинистите в Съветския съюз. Подобни 
сдружения възникват и в други градове и републики на Съюза . 



Развитието на алпинизма като масов ' спорт води към нови, по
подходящи организационни форми. През 1929 г. се учредява Цен

,трална планинска секция при ОПТЭ (Общество пролетарского 
,туризма и экскурсий), а от 1936 г. алпинизмът се включва като 
дисциплина в общата система на физическа култура и спорт. 
Като ръководен орган се изгражда през 1937 г. Всесъюзна сек
ция по алпинизъм, прераснала по-късно във Федерация по алпи
низъм в СССР. 
Развитието на алпинизма изисква гrижи за подготовка на 

кадри. Първата школа за инструктори по алпинизъм се създава 
през 1929 г. в Кавказ. Обучението на начеващи и напреднали 
-алпинисти се провежда отначало под формата на алпиниади -
масови походи, в които учебните занимания се съчетават със 
спортни изкачвания от различна категория трудност според под

тотовката на участниците. Първите алпиниади се провеждат в 
Кавказ през 1933 г. По-късно се преминава към постоянна и 
строга система на обучението в учебните лагери, чийто брой не
прекъснато нараства. Те се организират и стопанисват от проф
съюзите. През 1934 г. се въвеждат значките ,,Алпинист СССР" 
1 и II степен, както и висшите спортни разреди и звания, сти- 154 

·мулиращи масовизацията на алпинизма и стремежа към по-ви-

соки спортни постижения. От 1946 г. за най-добрите постижения 
110 трите основни класа - траверс, технически сложни изкачва-

ния и височинни изкачвания, се определят всяка година награ-

ди. Най-отличилите се алпинисти стават носители на златни 
медали. 

Цялата система на организацията и ръководството на съвет
,ския алпинизъм дава прекрасни резултати. Профсъюзните учебни 
лагери са, от една страна, средство за активен отдих на труде

щите се, а, от друга страна, осигуряват мощна материална база 
на алпинизма. Всяко лято през тях минават хиляди младежи и 
девойки от цялата страна, за да се запозяаят с високопланин

ския спорт и получат значка „Алпинист СССР'· I степен. По 
'Време на обучението под ръководството на опитни инструктори 
те получават от лагера необходимата екипировка. Броят на 
значкистите расте в Съветския съюз непрекъснато, но мнозина 
от тях, запознали се веднъж с планинарството, стават редовни 

гости на планината и покриват норми за по-висока спортна ква-
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лификация - от III разред до майстор на спорта. Системата на 
спортните разреди · цели да насърчи алпинистите към по-високи 

постижения, но преди всичко да осигури последователност при 

усвояване на спортното майсторство. За да получи по-висок раз
ред, алпинистът трябва да покрие известни норми, т. е. да из
върши определен брой изкачвания и траверси, отговарящи на 
неговата тактическа и техническа подготовка. Алпийските обекти 
в Съветския съюз са строго категоризирани (пет категории на 
трудност с подкатегории А и Б) и на алпинистите не се разре
шава да предприемат изкачвания на обекти, неотговарящи на 
установената чрез разред квалификация. По този начин се от
страняват отчасти субективните причини за аварии в плани
ната. Грижата за безопасността се изразява в строг контрол на 
цялата учебно-спортна дейност от страна на лагерното ръковод
ство. Проверяват се здравното състояние на участниците в на
белязаното изкачване, тяхната подготовка, екипировката, такти
ческият план и пр. Определя се контролен срок за връщане и в 
случай на неспазването му се организира спасителен отряд. 
Наистина някои алпинисти от Запада, посетили алпийските ла
гери в Кавказ, намират, че режимът в тях е прекалено строг и 
ограничава личната свобода на действие, но същевременно при
знават, че само благодарение на него броят на злополуките е 
сравнително малък при огромния размах на алпинизма в Съвет
ския съюз. 

За отбелязване е, че още при зараждането си съветският алпи
низъм е възприел от западния всичко ценно и прогресивно, а 

преди всичко техниката на изкуствените средства. В Съветския 
съюз никога не са водени дискусии на тем,а, позволени ли са те 

или не от спортно гледище. Ясно е, че при основната идеологи
ческа постановка за хуманните цели на планинарството и гри

жата за човека не са могли по догматично-идеалистични съобра
жения да бъдат отхвърлени средствата, осигуряващи максима.1-
ната безопасност при изкачванията в планината. Техниката на 
осигуровките върху скали и лед, пригодена към специфичните 
условия на Кавказ и планините в Средна Азия, става основен 
елемент в учебната и спортната дейност на съветските алпини
сти. Но техниката не се абсолютизира като самоцел в алпинизс 
ма, а се използува за решаване на обосновани от здравия разум 



тактически задачи. Що се отнася до тактиката на изкачванията 
и траверсите, то може да се каже, че съществуват значителни 

различия между двете школи - съветската и западната. Такти
ката на съветските алпинисти, особено от по-старото поколе
ние, се съобразява с основното изискване да се избягват рис
кове (грижливо избиране на безопасния маршрут, внимателно 
движение по него, чести осигуровки и др.). Това, разбира се, 
предполага по-бавно придвижване, по-тежък багаж, по-чести би
вакирания. Тактиката на западните алпинисти, напротив, се ха
рактеризира с бързината на придвижването, като се пренебрег
ват понякога правилата на безопасността при избирането на 
маршрута и осигуровките. 

Завладяването на Кавказ от съветските алпинисти преминава 
през няколко фази с различен характер. След историческото по
коряване на Казбек от групата на Николадзе се предприемат 
по-често изкачвания на по-достъпните върхове. Пионерите на 
съветския алпинизъм нямат още опит в по-сложни технически 

изкачвания, материалната база е слаба, техниката неразвита. 
Затова пък груповите изкачвания на Елбрус и Казбек стават 
все по-масови. В тях участвуват организирани групи от проф- 156 
съюзите, колхозници от кавказките републики, курсисти от Чер-
вената армия. През 1928 г. в изкачването на Елбрус, организи-
рано от грузински алпинисти, участвуват вече 40 души, между 
които седем жени, а през летния сезон на 1935 г. Елбрус бива 
посетен от около 2000 души, а Казбек - от 1500. Същевремен-
но обаче най-добрите съветски планинари упорито се стремят 
към по-високи спортни постижения и ги намират в мощните ма-

сиви на Централния Кавказ, където се издигат най-красивите 
и най-недостъпните четири- и петхилядници - Ушба, Шхелда, 
Тетнулд, Джанги-тау, Шхара, Дих-тау, Мижирги, Коштан-тау, 
Айлама и др. Покоряването им от съветски алпинисти се из-
вършва предимно през първата половина на тридесетте години 

и става при много тежки условия. Изкачванията тук имат по-
друг характер, отколкото в Алпите - те се обуславят от огром-
ните мащаби на планината, силното заледяване, суровите кли-

матични условия и честите промени на врем·ето. Подстъпите към 
върховете са дълги и уморителни. По тях липсват хижи и за-

•слони от а.ппийски тип. Бивакира се в палатки или снежни пещери 
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и алпинизмът има донякъде експедиционен характер. Маршру
тите към върховете са най-често комбинирани - скално-ледени 
или по сняг и лед. Навсякъде има голяма опасност от лавини и 
каменопади. .. Мощна, красива, но и опасна планина, за която един 
френски алпинист каза, че за да изкачиш в нея върхове, необхо
димо е да си истински зрял планинар, преминал юношеския 

стадий на авантюрни увлечения. 
Побеждавайки кавказките първенци, алпинистите от Съветския 

съюз влизат в съревнование с най-опитните алпинисти от За
пада, които към края на двадесетте години отново се появяват 

в Кавказ. Групите на Паул Бауер и Вили Меркл се готвят тук 
за големите си експедиции в Хималаите, хубави изкачвания 
правят италианците Гаспарото (Gasparoto) и Валепиана, (Valepi 
па), известният американски алпинист Ранд Херън (Rand Heron)
и голям брой австрийци и швейцарци. През 1930 г. австрийците 
Хуго Томашек (Hugo Tomaschek) и Вили Мюлер (Willi Miiller) по
коряват за шест денонощия в авантюристичен стил северното 

ребро на Шхара, а Хайлингер (Heilinger) и Яшински (Jaschinsky) 
осъществяват първото траверсиране на Коштан-тау. През 1931 г. 
други трима виенски алпинисти - Карл Попингер, (Karl Popin
ger), Карл Молдан (Karl Moldan) и Сеп Шиюелмайстер (Sepp 
Schintelmeis~rt) - траверсират от изток към запад през всички
те и върхове мощната Безенгийска стена. Те преминават мар
шрута в бързо темпо за шест дни, бивакирайки в снежни пещери. 
През това време съветските алпинисти не притежават още 

опита на школуваните в Алпите чужденци . Изключение прави 
само един - Васили Семеновски. Живеейки преди войната като 
политически емигрант в Швейцария, той се пристрастил към 
алпинизма и дори си изкарвал прехраната като дипломиран пла

нински водач. Завърнал се след Октомврийската революция в 
Русия, Семеновски като организационен работник, инструктор и 
активен алпинист, отдал всичките си сили за преуспяването на 

родното планинарство. През 1928 и 1929 г. той придружава в 
Кавказ групите на Паул Бауер и Вили Меркл и _ заедно с тях 
като първи съветски алпинист покорява редица трудни върхове, . 

между които са Шхара и южния връх на Ушба, а по-късно орга_-; 
низира първата профсъюзна алпиниада и се проявява като не
уморен водач и учител на м,ладежта. Така съветските алпинисти 



възприемат всичко прогресивно и ценно от западната школа и 

по-специално нейната техника, но същевременно те създават 
свой собствен стил. Естествено стилът на съветския алпинизъм 
не се сформира изведнъж, а в процеса на постепенно натрупва
не на опит, при което не могат да се избягнат нито грешки, нито 
злополуки. 

През 1929 г. основоположникът на съветския алпинизъм проф. 
Николадзе организира голяма експедиция на грузински алпини
сти в Централен Кавказ. Една от групите, в които влизат са
мият той и надеждните планинари Симон Джапаридзе и Пимен 
Два.1и, си поставя трудната задача да изкачи връх Тетнулд 
(4853 м). Опитът им завършва трагично. Двали се подхлъзва 
на стръмен фирнов склон и повлича със себе си в пропастта 
Джапаридзе, който се опитва да го задържи. Това са първите 
жертви на съветския алпинизъм. Една година по-късно братът 
и сестрата на загиналия Симон решават да почетат паметта му, 
като осъществят това, за което той е дал живота си, и успяват да 
покорят фаталния връх на годишнината от нещастието. Млада
та метеороложка Александра Джапаридзе и преди това е била 
вече пристрастена към алпинизма, но нейният брат Альоша 158 
(Александър), способен инженер-хидравлик, нямал към него ни-
каква склонност. Изкачването на Тетнулд му отваря очите за 
красотата на планинарството, той се отдава на алпинизма с ця-
лото сърце и бързо се нарежда в първите редици на съветските 
покорители на върхове. 

Преждевременна смърт изтръгва Георги Николадзе от друж
ното сеыейство на грузинските алпинисти, но дялото му за за
владяването на кавказки великани продължават други негови 

сънародници и последователи - А. Джапарuдзе, Д. Церетели, А. 
Гвалия, В. Чайкашвили, Р. Квицианu и много други. Но в съ
ревнование с грузинските алпинисти влизат вече и алпинистите 

от Москва, Ленинград, Киев и други градове на Съюза -
В. Семеновски, Б. Делоне, В. Горбунов, А. Гермогенов, Е. и В. 
Абалакови, Д. Гущин, С. Ходакевич, А. Малейнов и други. Една 
от първите го.леми победи на съветските алпинисти в Централния 
Кавказ е изкачването на Дих-тау (5198 м), връх, покорен на 
времето от големия английски алпинист Мъмери. 
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През август 1931 г. пристигат за първи път в Кавказ двама 
младежи и една девойка - братята Евгени и Витали Абалаковu 
и годеницата на Витали - Валентина Чередова. Те познават 
алпинизма само от литература и по картинки, но имат амби
цията да покоряват върхове, и то не какви да е, а най-трудните 

и най-високите. Като първи обект те набелязват Дих-тау. Аба
лакови са родом от сибирския град Красноярск, в околностите 
на който се намират прочутите сиенитни стълбове. Още от дет
ска възраст те се катерили по тях, а по-късно предприемали 

дълги и трудни пътешествия из Саянските планини. Така те се· 
закалили, укрепнали физически и придобили рано морално-во
леви качества, толкова ценни за планинарството. Тяхната мла
дост и ентусиазъм компенсират липсата на опит и техника. 

С пристигането в района Безенги тройката случайно се включ
ва в акщrя за търсене на четирима изчезнали при изкачването 

на връх Мисес-тау алпинисти. Търсенето продължава безрезул
татно повече от седмица. През това време Евгени, Витали и 
Валя се аклиматизират във високата планина, а когато акцията 
привършва, уверени в силите си, атакуват северния ръб на Дих
тау. Те успешно преодоляват с две нощувки без бивачна екипи
ровка всичките трудности на скално-ледения маршрут, изискващ 

съвършено владеене на алпийската техника, прилагайки я така, 
както са прочели в ръководството по алпинизъм. Когато най-сетне 
изморени, но щастливи достигат целта си, грандиозната гледка, 

открита от върха, ги кара да забравят всичките трудности на 
изкачването, студените нощи на открито под ледения вятър, жаж

да rн и умората. Мечтата им е осъществена, а гордият Дих-тау -
победен. Но в този миг младите алпинисти още не знаят, че ще 
свържат с планините завинаги своята съдба. 
Блестяща планинарска кариера очаква двам•ата братя и тях

ната приятелка. Още много високи и трудни върхове покоряват 
те в Кавказ, Памир и Тян-шан. Заедно с В. Семеновски те пър
ви получават званието „заслужил майстор на спорта". Евгени 
пръв изкачва най-високия връх на съветската земя - пик Ко
мунизъм в Памир, а Витали пръв от съветските алпинисти по
корява втория по височина - пик Ленин. Двамата застават върху· 
челото на страшния Хан Тенrри в Тян-шан. Имената им се про
изнасят с гордост от съветските хора и стават известни на всич-



ки планинари в света. Нещастна случайност прекъсва живота 
на талантливия скулптор и големия алпинист Евгени Абалаков. 
През 1948 г. той умира в Москва, а брат му Витали, по профе
сия конструктор, още много години организира и ръководи най
сложни изкачвания и траверси като капитан на славната ко

манда на московското дружество „Спартак", в което израстват 
такива изтъкнати алпинисти като майсторите на спорта Леонов, 
Гусак, Аркин, Пелевин, Кизел, Боровников и много други, между 
които и една жена -- ме Валентина Чередова, съпругата на Ви

·тали Абалаков и постоянната му спътница в планината. Покоря
ването на пик Победа в Тян-шан през 1956 г. е триумф на шко-
лата, създадена от Витали Абалаков. С педагогическата си и 

•организационна дейност като инструктори по алпинизъм и ръ
ководители на много учебно-спортни мероприятия двамата братя 
Абалакови са дали неизмерим принос за подготовка на квали

·фицирани кадри в съветския алпинизъм. Голяма е и помощта, 
която те са оказали на геолозите при проучване на подземните 

богатства в средноазиатските планини. 
След победата над Дих-тау съветските алпинисти изкачват 

много други върхове в Централния Кавказ. С най-мрачна слава 161} 
между тях се ползува непристъпната Ушба. За местното насе-

.ление тя е свърталище на вещиците и никой не вярва, че някога 
тя е била победена от смели хора. Нейните скални отвеси и ле-
дове пак отблъскват всеки·, който дръзва да я доближи. Альоша 
Джапаридзе и неговата сестра обсаждат упорито южния връх 
на Ушба от 1930 до 1934 г. и най-сетне успяват да го изкачат 
съвместно с двама планински жители - моховеца Ягор Казали-
кашвили и свана 1 Гио Нигуриани. Победата над Ушба се из-
тръгва с много усилия след упорита борба. Един епизод от нея 
характеризира най-добре непреклонната воля на победителите. 

·След целодневно уморително изкачване по отвесни скали те до-
стигат скален участък, който напразно се опитват да преодолеят. 
Наближава нощта, а място за бивак няма. Върху малка скална 
издатина би могъл да се приюти само един човек. Алпинистите 
са уморени и обезкуражени. Струва им се, че ако се върнат, от-
където са тръгнали сутринта, няма да могат вече на _другия ден 

1 Жител на Сванетия. 
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да се изкачат на същото място. Тогава Александра Джапаридзе 
предлага да остане през нощта върху скалите сама. ,,Алексан
дра се явяваше за нас като че ли залог, който изключваше пред
варително всяка възможност на съмнения или колебания и ни 

задължаваше да подновим изкачването на другата заран" -
така по-късно описва ситуацията нейният брат. И наистина 
смелата девойка остава да бивакира сама на М'алка площадка 
върху огромната стена, а на другата сутрин с общи усилия вър
хът бива превзет. Между другото този драматичен епизод е по
служил за сюжет на едно от най-хубавите стихотворения на съ
ветския поет и алпинист Николай Тихонов. 
Към 1938 г. от съветските алпинисти са вече покорени всички 

главни върхове на кавказкия хребет. На някои от тях са прока
рани и нови, често по-сложни маршрути. Така например след 
изкачването на Дихтау от северната му страна двойката А. Ма
лейнов и В. Островски го щурмува успешно по южния гребен 
(1935 г.), а групата на Б. Гарф - по западния (1937 г.). А. Гва
Jrия и В. Чайкашвили покоряват през 1933 г. Шхара от юг, а три 
години по-късно групата на Г. Прокудаев извършва трудно изкач
ване по североизточния гребен. Н. Чекмарев и Г. Скорняков тра
сират през 1936 г. нов, сложен маршрут към Джанги-тау, изкачен 
вече от братята Абалакови и Н. Гермогенов при опит да траверси
рат Безенгийската стена от запад към изток (1932 г.). Коштан
тау бива покорен през 1933 г. от А. Малейнов и В. Соловей по 
северния гребен, а две години по-късно групата на И. Федоров го 
изкачва по южния гребен и слиза по северния. Извършвайки 
вече по-смели и по-сложни изкачвания, съветските алпинисти по

добряват своята тактика, усъвършенствуват техниката и натруп
ват опит, който им позволява да преминават към траверси на 
големите кавказки вериги. От края на тридесетте години техни
чески сложните траверси придобиват широко разпространение в 
Кавказ и стават специфична форм,а на съветския алпинизъм. 
Историята на траверсите в Кавказ започва с преминаването 

на огромните планински вериги в Безенгийския район, чиито 
върхове се издигат на височина, надвишаваща 5000 м - Безен
гийската стена и Северния масив. 
Безенгийската стена е част от главния Кавказки хребет и е 

дълга 12 км. Билото и минава на средна височина между 4000 и 
11 Завладяване на планините 
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5000 м, а върху него се издигат няколко върха, по-високи от 
Монблан (Шхара, пик Шота Руставели, Джанги-тау, Катин-тау). 
С~лоновете на Безенгийската стена стръмно се издигат над лед
ниците и върху тях ·почти непрекъснато се срутват ледени маси. 

Самият хребет на стената има много сложен и разнообразен ре
леф - той е ту покрит с лед и остър като нож, ту увенчан с 
огромни снежни козирки, ту назъбен като трион с непроходими 
скални кули - ,,жандарми" - 12 км непрекъснати технически 
трудтрудности на височина 5000 м. 
Северният масив с главните върхове Мисес-тау, Дих-тау, Ми

жирги и Коштан-тау е дълъг приблизително колкото Безенгий
ската стена и не и отстъпва нито по средна височина, нито по 



стръмнина на склоновете. Билото му е още по-непроходимо по
ради неговата силно изрязана линия. Острите· върхове и огром
ните жандарми се редуват с дълбоки врязвания и , падини така, 
че при преминаването на масива алпинистите са принудени да 

изкачват стометрови отвеси и да слизат отново по въже или да 

обикалят непроходимите жандарми по скали и лед над 2000-мет
рови пропасти . Ако си представим още тежките раници, вятъра , 
мъглата, сноговалежа, опасностите, които дебнат на всяка крач 
ка и изискват старателно осигуряване, тогава ще разберем защо 
при този вид траверси алпинистите преминават не повече от ня

колко стотин метра на ден, а при снежни виелици остават в палат

ките си или в снежни пещери по 2-3 денонощия. 
Първият опит за преминаване на Безенгийската стена от съвет

ски алпинисти се отнася към 1932 г. Тогава от запад към изток 
потеглят двамата братя Абалакови и техният при.ятел Альоша 
Гермогенов, отличен московски алпинист, трагично загинал една 
година по-късно при зимно изкачване на Елбрус. Тримата в про
дължение на седем дни упорито преодоляват трудностите на 

гребена при изключително лошо време и успяват да изкачат три 
върха - Гестола, Катин-тау и Джанги-тау, но тук им се при- 164 
вършват припасите. Времето не се оправя и алпинистите са при-
нудени да прекъснат траверса пред Пилата на Шхара и да сля-
зат на Безенгийския ледник по опасната северна стена. Този 
опит за траверсиране на всичките върхове на знаменитата стена 

не е успял поради лошото време и една тактическа грешка: 

алпинистите не са преценили необходимостта при такъв дълъг и 
тежък траверс да организират предварително склад с продукти 

в средата на маршрута, както сега обикновено се постъпва . 
През 1937 г. Е. А. Абалаков осъществява с няколко другари 

първото съветско траверсиране на Северната и Южната Ушба. 
Други групи траверсират върховете на Домбай-улген, Улу-тау
чан и на още някои масиви не толкова дълги като тези в Бе
зенгийския район. Пълните траверси на Безенгийската стена и 
Северния масив се провеждат успешно едва през юли-август 

1938 г. Ленинградските алпинисти под ръководството на Е. Бе
лецки преминават Безенгийската стена за 18 дена . Организа
ционните слабости при подготовката на траверса и лошото време 

са били причина за осемдневно пресрочване на контролното 
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време, нещо, което вдигнало на крак за търсене на изчезналите 

всички алпинисти в района. 
Една седмица след завръщането на ленинградските алпинисти 

на траверс излизат отлично подготвените алпинисти Е. Ходаке
внч, П. Глебов, А. Лапин и В. Крючков. В добро темпо и при 
хубаво време те преминават Безенгийската стена от изток кы,i 
запад само за осем дена и без особени произшествия. Докато 
групата на Ходакевич траверсира Безенгийската стена, друга 
група в състав: Е. Абалаков, Г. Прокудаев, Ю. Скорняков и В. 
Миклашевс1ш предприема сложния траверс на Северния масив 
от Дих-тау до Коштан-тау, завършен само от Абалаков и Мик
лашевски. Тези два траверса имат огромно значение за разви
тието на съветския алпи:низъм и биват последвани от нови 
също така сложни: Цурунгал-Шхара (групата на Александра 
Джапаридзе), Цурунгал-Айлама-Нуам-куам (групата на Е. Аба
лаков), масивът на Шхелда (групите на В. Нестеров и В. На
заров) и др. Отсега тактиката на многодневните траверси на 
голяма височина непрекъснато се подобрява и тази форма на 
алпинизJ\Iа особено се развива в Съветския съюз след войната. 
През годините, когато съветските войски героично защищават 

кавказките проходи от · елитните алпийски дивизии на германци
те, много съветски алпинисти работят като инструктори по под
готовка на планински части в Червената армия и сами участву
ват в сраженията. Мнозина от тях загиват на бойното поле. Раз
бира се, тогава цялата спортна дейност в Кавказ е парализира
на, но веднага след изгонването на врага тя се съживява отново. 

Възстановяват се постепенно учебните лагери, израстват нови, 
млади кадри на алпинисти, които заедно със старата гвардия 

осъществяват постижения, надминаващи количествено и качест

вено предвоенните. Алпинистите не се спират вече и пред най
тру дните проблеми . СJiожните технически траверси стават ма
сова проява, развива се и нова форма на алпинизJ\!а - стенните 
изкачвания; често комбинирани с траверси. 
Още през 1948 г. алпинистите от московското дружество „Спар

так" с ръководител В. Абалаков предприемат траверс на Безен
гийската сtена от изток към запад с изкачването на Шхара по 
северното ребро. ; С това те решават нова интересна и технически 
сJiожна задача в tози масив. Трудното II опасно северно ребро 



преминават пет души, между които и една жена - В. Чередова, 
само с три бивака при отлично взаимодействие на свръзките и 
спазване на всички правила за безопасността на движението. На 
върха към групата се присъединяват още четирима души, изка

чили се по североизточния гребен, и цялата група от девет души 
продължава по траверса, бивакирайки в снежни пещери. Това е 
първото съветско стенно изкачване, комбинирано с продължите
лен траверс, осъществено от голяма група при крайно неблаго
приятни атмосферни условия. Една година по-късно същата ко
манда, пак ръководена от В. Абалаков, извършва в състав осе;ч 
души траверс на Северния масив от Коштан-тау до Дих-тау, а 
две групи московски алпинисти от дружество „Наука" и Москов
ския авиационен институт преминават в двете направления труд

ния гребен на Шхелда. Алпинистите от Грузинския алпийски 
клуб, водени от И. Jvlap, осъществяват през 1950 г. пълен тра
верс на Шхелда и Ушба, завършвайки с това десетгодишната 
борба, започната още от А. Джапаридзе за покоряването на два
та масива. Само след една година по същия траверс минават в 
двете направления вече три групи. С всяка година рекордните 

траверси на кавказките вериги стават все по-продължителни и ]бб 
сJюжни. Грузинските алпинисти с ръководител А. · Немсицверид-
зе преминават през 1952 г. за 16 дена най-трудния участък на 
Главния кавказки хребет между Цурунгал и Тетнулд през 20 
върха. С това те свързват в един-два траверса от най-висока 
категория на трудност - Цурунгал-Айлама и на Безенгийска-
та стена. Забележително постижение е и направеният през 1953 г. 
от командата на „Буревестник" с ръководител К. Кузмин ги-
гантски траверс на Безснгийската стена и на Северния масив 
от Лялвер до Дих-тау през гребена Башха-ауз и с изкачването на 
Мижирги по трудния южен ръб. Алпинистите са изминали общо 
около 20 км за 24 дена, движейки се на височина 4500-5000 м, 
без оглед на атмосферни условия. През същата година грузински-
те алпинисти се движат в обратна посока по маршрута Дих-
тау - Мижирги - Шхара. 
Така . съветските алпинисти, учейки се и от собствения опит, 

изработват сигурна и безопасна тактика на продължителни и 
технически сложни траверси, която все повече усъвършенствуват. 

Техните траверси се провеждат обикновено от по-големи групи, 
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понякога до 20 души, в които правилно се разпределя работаrа 
между участниците и се осигурява взаимопомощ. От добрата коо
рдинация в действията на свръзките и сигурността на техниката 
зависи и темпът на движението. Особено внимание се обръща 
върху подготовката на траверса, върху подбора на участниците 
и тренировката им, екипировката, проучването на маршрута, със

тавянето на график на движение, изнасянето на продукти на под
ходящи места по пътя на групата, организирането на наблюде
нието и сигналната връзка и пр. При правилна организация на 
траверса "1ошото време може само да го продължи в границите 

на контролния срок, но не и да го осуети. 

Стенните изкачвания не са били включени в практиката на 
съветския алпинизъм в годините преди войната. Дори се налага
ло гледището, че те представляват извращение на алпинизма, 

което се допуска само на Запад. С време обаче, когато кавказ
ките върхове били изкачени по всички гребени и ребра, става 
ясно, че покоряването на стените е само последен и логичен етап 

в развитието на спортния алпинизъм. Първите големи стенни из
качвания в Кавказ прави В. Абалаков с неговата команда спар
таковци. През 1947 г. те покоряват северозападната стена на 
пик Щуровски, а през 1951 г. - северните стени на Чанчахи-хох 
(Цейски район) и У лу-тау-чан (в района Адир-су). Последните 
две стени за онова време са били много трудни и затова е забе
лежително, че в покоряването на стената на Улу-тау-чан са взе
ли участие осем души. През следващата година спартаковци под 
ръководството на Пелевин изкачват с четири бивака 2000-метро
вата северна стена на .Мижирги, забивайки 60 скални клина -
най-сложното дотогава стенно изкачване в Кавказ, - а през 
1953 г. седем души начело с В. Абалаков покоряват грандиозната 
североизточна стена на пик Щуровски, много по-трудна и опасна 
от северозападната. Това изкачване, извършено образцово с два 
бивака по заледени и заснежени скали, ,,обстрелвани" от каме
нопади, демонстрира вече по убедителен начин голямото техни
ческо майсторство на а.rшинистите от школата на Витали Аба
лаков. Почти едновременно със стената на пик Щуровски бива 
победена от армейски алпинисти североизточната стена на Дом
бай-улген в Западен Кавказ. Групата, съставена от четири ду
ши, с ръководител В. Давидов преминава с четири бивака на-



прегнат и технически сложен маршрут върху 1900-метровата сте
на. След тези първи усп~хи идват нови, още по-внушителни, реа
лизирани от плеада млади и надеждни алпинисти от следвоен

ното поколение: В. Некрасов, Г. Живлюк, И. Ерохин., Л. Мишля
ев, М. Хергиан.и, В. Николаен.ко, А. Кустовски, В. Овчин.н.иков, 
А. Сн.есарев, Ю. Черн.осливин. и много други, чиито имена не мо
гат да се изброят. Не ~югат да се изброят също така всичките 
решени през последното десетилетие „проблеми" на големите кав
казки стени. Една след друга се предават на смелите покорите
ли такива непрестъпни скално-ледени крепости като северната 

стена на Тютю-баши (групата на М. Хергиани - 1956 г.), юго
източната стена на Северна Ушба (групата на В. Старицки -
1956 г.), североизточната стена на Тихтинген (групата на Л. Фи
лимонов - 1957 г.), северозападната стена на Южна Ушба (Л. 
Мишляев и В. Николаенко - 1958 г.), северната стена на Ай
лама (В. Иванов и А. Осинцев - 1958 г.), северната стена на 
Чатин-тау (групата на Л. Мишляев - 1959 г.), източната стена 
на Южна Ушба (групата на Н. Некрасов - 1959 г.), североиз
точната стена на Северна Ушба (групата на А. Снесарев -
1960 г.), северната стена на Коштан-тау (групата на А. Симо
ник - 1961 г.). Всички тези стенни маршрути са от най-висока, 
V-Б категория трудност и заемат първи места в класификацията 
на най-хубавите спортни постижения в групата на технически 
сложни изкачвания, утвърдена от Комитета за физическа култу
ра и спорт. 1 През пос.'1едните години майсторството на съвет
ските специалисти по трудни стени още повече нараства. Пър
вите прокарани в Кавказ стенни маршрути не могат да се срав
няват по своята техническа сложност с най-новите, например с 
тези на Ушба. Сега прекрасно тренираните в скално катерене 
алпинисти преодоляват скалните и ледените отвеси с целия ар

сенал на най-модерните технически средства: двойното въже, спо
м·агателни въжета, дуралуминиеви стълбички, огромни количест
ва клинове от различен вид и калибър и пр. Променя се и так
тиката на изкачванията. Все по-често се прибягва към тактиката 
на етапно завладяване на стената, понякога в продължение на 

много дни с предварителна обработка на маршрута, поставяне 

1 Побежденные вершины-сборник советского алпинизма, 1958-1901 г . 

168 



169 

на фиксирани въжета и т. н. По този начин например команда
та на ленинградските спартаковци с ръководител К. :Клецко е по
бедила от 23 юли до 1 август 1961 г. северната стена на Ми
жирги - една от най-трудните в Безенгийския район. 

:Като пример на стенно изкачване от най-висока класа може 
да се посочи премиерата на северния връх на Ушба по 1600-
метровата източна стена, осъществена през 1964 г. от шест ук
раински алпинисти начело с В. Моногаров. Покоряването и по 
нов маршрут станало за девет денонощия с осем бивака на сте
ната, пет от конто в люлки, закачени на клинове. Изключително 
трудните места на маршрута - заледени отвесни плочи и над

веси, били преодолени с помощта на висша алпийска техника и 
с употреба на голямо 1<0личество обикновени, роолплъгови и 
дървени клинове. Нито техническите трудности, нито лошото вре
ме, нито стичащите се по стената порои, нито каменопади са 

могли да сломят волята за победа на прекрасно тренираните ка
терачи. Също така забележителен е маршрутът, който шест гру
зински алпинисти, водени от Михаил Хергиани - Скалния ти
гър, прокарали същата година по североизточната , стена на се

верния връх на Ушба - висока 1100 м, от които 230 метра с 
отрицателен наклон! Изкачването било осъществено за седем де
нонощия с висящи бивани. 
Стенно изкачване, съчетано с траверс, е последният логичен 

етап в развитието на спортното планинарство. Още през 1947 г. 
групата на Абалаков започва траверса на Безенгийската стена 
с изкачнансто на северното ребро на Шхара, но най-забележител
ните стенни изкачвания, комбинирани с продължителни и техни
чески сложни траверси, се осъществяват по-късно в Северния 
масив на Безенгийския район. През 1957 г. групата на И. Еро
хин, съставена от пет души, изкачва Дих-тау по северната сте
на и прuдължава по билото до :Коштан-тау. През 1959 г. гру
пата на Л. Алексаш11н провежда същия траверс с изкачването 
на Дих-тау по южната стена, а през 1961 г. групата на В. Моно
гаров преминава същия траверс в обратна посока, изкачвайки 
:Коштан-тау по североизточното стенно ребро. Траверси от този 
род са направени и в други масиви на :Кавказ. 
Сравнително ново явление в съветския алпинизъм са зимните 

изкачвания и траверси. Преди войната дейността на алпинисти-
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те в Кавказ почти замирала. Толкова по-забележително е първото 
изкачване на Ушба, при зимни условия, направено през ноември 
1943 г. от шест грузински алпинисти с ръководител Альоша Джа
паридзе при опит да се траверсират всичките върхове на Ушба 
и Шхелда. Достигнали южния връх на Ушба, алпинистите били 
изненадани от внезапна снежна буря, която ги принудила да ос
танат на върха в палатките си шест дена и шест нощи, докато се 

свършили припасите. На седмия ден бурята продължила да бу
шува, когато Джапаридзе и другарите му започнали опасното 
слизане към Гулския ледник и успели да го достигнат изнемо
щяли от студ, глад и напрежение в борба със снежната стихия. 
Две години по-късно - в края на септември 1945 г. - Джапа
ридзе с двама другари - К. Ониани и Н. Мухин - отново пред
приема траверс Ушба - Шхелда и пак силна снежна буря бло
кира алпинистите седем денонощия този път на северния връх. 

Те вече не се връщат. Предполага се, че при слизането от върха 
са били отнесени от лавина в някоя ледникова пукнатина. Така 
загива един от първите и най-добрите алпинисти на Съветския 
съюз след много направени изкачвания и траверси в Кавказ и 
Памир. Името му сега с гордост носи алпийският клуб на род
ната му Грузия. 
През последните години зимните изкачвания и траверси на 

кавказките върхове привличат все повече млади съветски ал

пинисти. При сурови зимни условия те преминават вече маршру
ти, които само преди десетина години се окачествявали като из

вънредно трудни дори през летния сезон. Такива са например зим
ният траверс на Северна и Южна Ушба, осъществен през февруа
ри 1965 г. от групата на В. Кавуненко, изкачването на Улу-тау по 
сев·ерната стена от групата на Юрий Черносливин през януари 
същата година и др. Сега зимните студове и виелици не спират 
вече младото поколение съветски планинари в техния устрем към 

върховете. 

Кавказ е вече завладян. Стотици съветски и чуждестранни ал
пинисти · идват всяка година в неговите комфортни лагери и из
качват върховете му по най-разнообразни маршрути. Но възмож
ностите за най-сложни премиерни изкачвания на стените тук не 
са още така изчерпани, както в Алпите. Сега Кавказ представ-
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лява за съветските алпинисти прекрасна школа за високо тех

ническо майсторство, в която те се подготвят за решаване на 
най-трудните проб.1еми в Памир и Тян-шан, където условията 
за алпинизъм са много по-тежки. За височинния алпинизъм в 
тези планини ще се говори в следващата глава. 



l 
ВИСОКОПЛАНИНСКИ ЕКСПЕДИЦИИ 

(ЗАВЛАДЯВАНЕ НА ВИСОЧИНАТА) 

Завладяването на най-високите върхове в света е естествен етап 
в развитието на съвременното планинарство. Още през минало
то столет11е в Андите и азиатските планини са били изкачени 
много върхове над 6000 м, но само един седемхилядник (Шила 
в Хималаите). Впрочем най-високият връх в Андите - Акон-
кагуа - по време на покоряването му през 1897 г. минавал за 172 
седемхилядник (7021 м) н едва по-късните измервания са уста-
новили, че той е висок „само" 6958 м. Но какво значение има от 
чисто планинарско гледище такова формално преминаване от 
по-висока в по-ниска категория на един връх на границата меж-

ду шест и седем хиляди метра и умаловажава ли то постиже-

1-шето на покорителя му? 
През първите двадесет години на нашия век се пр11добива ве

че значителен опит в организирането на високопланински експе

диции, но борбата за завладяване на най-високите върхове да
ва сравнително скромни резултати - още три покорени седем

хилядника в Хималаите, от които най-високият (Паухунри) --
7127 м. В периода между двете световни войни алпинистите от 
различни страни щурмуват първенците на Хималаите, Каракорум, 
Памир и Тян-шан. Както е известно, всички прочути върхове, над
вишаващи 7000 м, се издигат в планинските масиви на Централна 
Азия и именно тези масиви се превръщат в грандиозна арена на 
борба за завладяване на височината. При това става ясно, че на 
големи височини алпинизмът трябва да решава съвсем особени 
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проблеми, много по-сложни, отколкото проблемите на алпий
ските четирихилядницп, кавказките петхилядници н андийските 
шестхилядници. 

Кои са проблемите, които възникват при така наречения висо
чинен алпиннзъм и при специфичната за него форма на висо
копланинска експедиция? Това са преди всичко проблемите, свър_
зани с влиянието на височината върху човешкия организъм, с 

особените климатични и атмосферни условия на големите висо
чини и най-сетне с преодоляване на съвсем особени теренни труд-· 
ности. 

Факторът височина - влиянието на разредения въздух върху 
организма - не представлява особен проблем при изкачвания 
до 6000 м. Планинската болест, която се появява у няко11 хора 
вече над 3000-4000 м височина, може да се предотврати чрез 
аклнматизация - постепенно приспособяване на организма към 
по-добро усвояване на кислорода от околния атмосферен въз
дух. Аклиматизацията става абсолютно необходима на височина 
над 6()00 м, но тя само отчасти отстранява лошттте последици от 
юrслородюш глад. Колкото по-високо се изкачва алпинистът, тол
кова по-големи фпзически усилия употребява за преодоляване на 
едни и същи препятствия, толкова по-малко издръжлив става на 

студ и вятър, толкова по-голямо е психическото му напрежение. 

Както показа опитът, особено добре тренираните и аклиматизи
раните а.i!пинисти могат да прекарат известно време и на висо

чина около 8000 м, но от тазп граница нагоре не помага вече и 
акли~атизацията. Това е „зоната на смъртта". Престоят в тази 
зона дори без физическо натоварване изтощава бързо организ
ма, разстройва всичките му функции, предизвиква смущения в 
сетивата н психиката и на края води към гибел. Затова осемхи
лядющите спадат в съвсем друга категория на трудност, откол

кото по-ниските върхове. Покоряването им изисква или голяма 
бързина, или използуване на кислородни апарати над границата 
на аклиматпзацията - в „зоната на смъртта". 
В непосредствена връзка с проблемата на височината се опре

деля и тактиката на изкачването. Пряка атака на n ьрха от под
ножието !-!а масива в алпийски стил може да бъде още резул
татна при шестхил~ниците. Тя е твърде проблематична при 
седемхнлядшщите и е съвсем изключена при осемхилядниците. 



Алпинистът, който би дръзнал да приложи такава тактика на 
някой х._ималайски великан, би се изтощил още в началото и не 
би имал вече сили да преодолява препятствия на големи висо
чини.1 Затова по правило се прилага тактиката на системно из
граждане на верига от лагери по пътя към върха до точката, от 

която при благоприятни условия той може да бъде достигнат за 
един ден при осигурено връщане в последния лагер. Цялата опе
рация се разделя на два етапа: предварителна подгото'вка, която 
изисква повече или по-малко време, и самия щурм, който се 
провежда с максимално възможна бързина. От опит е устано
вено, че колкото по-високо е изнесен последният, щурмовият ла

гер, и колкото по-добре той е снабден с необходимите за неколко
дневен престой материали и припаси, толкова са по-големи шан
совете за успех на операцията. В случая, разбира се, е от зна
чение, каква тактика ще се възприеме при щурма - от колко 

души ще се състои щурмовата група, ще има ли спомагателна 

група и т. н. 

Изграждането на високите лагери представлява в своята същ
ност тежка транспортна проблема. Лагерите трябва да бъдат 
снабдени с палатки, гумени дюшеци, спални чували, спиртници, 174 
гориво, хранителни продукти, алпийски инвентар и пр. Всеки ла-
гер изпълнява функциите на опорна база за по-горните и съот-
ветно с това се определя обзавеждането му. За да се установи 
щурмови лагер няколко стотин метра под върха на един осемхи-

.т~ядник, трябва да се разпределят в по-долните лагери тонове 
различни материали и припаси, а за това са необходими голям 
брой носачи извън редовните членове на експедицията. Като ви
сокопланински носачи при всички хималайски експедиции от-
давна се използуват местните жители - шерпи, хунза, балти и 
др. Най-ценни физически и морални качества при тежка рабо-
та на големите височини са показали досега носачите от живее-

щото в Непал тибетско племе шерпи. Те притежават вече дыr
rогодишен опит и традиция, както и висока планинарска квали-

фикация, придобити от многото хималайски експедиции. Имената 

1 Тава ;на практика доказват всичките опити на НЯ-К(}И лекомислени 
авантюристи да изкачат сами такива върхове като Чомолунгма и Нан
ченджанга. 
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на някои от тях, като Тенсинг Норкей, Пасанг Дава Лама, Анг 
Таркай и други, се ползуват вече със световна известност, и то не 
само в планинарските среди. 

Вторият важен фактор, обуславящ успеха на експедицията, е 
времето. Лошото време е винаги опасно в планината, а на голе
мите височини опасностите му се увеличават многократно. Снеж
ните бури тук са гибелни, а студовете са полярни. Те обезсил
ват алпинистите и без това изтощени от кислородния глад, па
рализират дейността им и често предизвикват катастрофи. Спе
циално във високопланинските области на Хималаите и Карако
рум периодите на хубавото време са много къси. През зимата 
духат бурни северозападни ветрове, придружени от големи сту
дове и снеговалежи, а през лятото от югоизток идва мусонът -
топъл и влажен вятър от Бенгалския залив. Върху склоновете 
на високите планини мусонът предизвиква обилни валежи от сню 
и силни снежни бури. Най-благоприятното време, което експеди
циите обикновено използуват за изкачване на върхове, е крат
кият промеждуrьк между зимния сезон и периода на летните му

сони - месеците май, началото на юни и по-рядко следмусонния 
период. Но мусонът не винаги идва в определено време. Поняко
га той подранява или закъснява и не една хималайска експеди
ция е претърпяла неуспех поради непредвидените капризи на 

времето. Обикновено се налага в краткия интервал между зим
ните и летните бури да се приключи цялата работа по подго
товка на високите лагери и да се щурмува върхът. Решаващ фак
тор в случая е бързината. 

К:огато експедицията е много голяма, много тежка, когато тя 
се състои от много участници и носи голям товар, съвсем естест

вено е, че приготовленията за щурма се извършват по-бавно. 
Транспортирането на големи количества материали в горните 
лагери изисква много време и много носачи, а колкото повече са 

носачите, за които в лагерите трябва също да се предвидят па
латки, спални чували, храна и пр., толкова повече се усложнява 

транспортната проблема. Това е една от причините, които нака 
раха някои алпинисти да предпочитат системата на така нарече

ните „леки експедиции" - по-бързи, по-подвижни, но II изло
жени на по-големи рискове поради слабата материална база . 
От опит е доказано, че големите експедиции имат повече шансо-
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ве за успех при щурмуването на най-високите върхове, но при 
условие на безупречна добра организация, осигуряваща при 
всички случаи изпълнението на предвидения график за изграж
дането на високите лагери. Бързината на самия щурм се пости
га с помощта на кислородни апарати. Кислородът отчасти нама
лява гибелното влияние на височината и създава за алпиниста 
условия, при които той е свикнал да се движи в по-ниските зо
ни, но, от друга страна, увеличава значително натоварването му. 

Първите кислородни апарати, използувани при щурма на Чомо
лунгма, са тежали около 20 кг и са били крайно непрактични. 
Оттогава усилията на много конструктори са били насочени към 
намаляването на теглото им като важна предпоставка за успеха 

па изкачването. 

Третият фактор от решаващо значение за изхода на операцията 
е теренът с всичките му трудности и опасности. Разбира се, 
трудностите не са навсякъде еднакви. Едни маршрути са по-леки, 
други - по-трудни, но на големите височини понятията „лек" 
или „труден" терен са много условни и не съвпадат с обичайни
те представи, придобити при изкачванията на по-ниски планини. 
Така например скали от трета категория трудност, които всеки 176 
алпинист би преминал с лекота в Алпите, могат да станат за не-
го почти непреодолими препятствия, ако му се изпречат на ви-

сочина над 8000 м. Мащабите на планините в Централна Азия 
са огромни, разстоянията лъжат окото, а освен това много време 

минава понякога, докато се намери проходим и безопасен път 
към върха. Трудно е преминаването на ледници с гигантски ле-
допади и постоянно променящ се релеф от пукнатини и сераци, 
на стръмни ледени склонове или скални ребра, извеждащи на 
гребените и на самите гребени, увенчани с огромни снежни стре-
хи. Сухият и сипкав като брашно сняг е характерен за големите 
височини. Той се натрупва по стръмните ек.тонове, изтича по 
улеите и представлява постоянна лавинна опасност. Изкачването 
на планина, покрита с такъв сняг, който не се сляга в стъпката, а 
се свлича под краката, е много изморително. Според характери-
стиката, дадена от швейцареца Андре Рош, основното в една хи
малайска експедиция е всекидневното тъпчене на дълбок сняг 
с тежък товар на гъроа. 
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~ планините на Централна Азия ~кспедициите · трябва да прео
дол$!ват често значителни трудности, още преди да се доберат до : 
масива, който смятат да изкачат. Те преминават понякога сто
тици километри с кервани от товарен добитък или носачи през 
девствени гори и теснини с бясно ревещи в дънотu им пенливи 
реки, през заснежените проходи на планински вериги и по без
крайни ледникови полета, преди да стигнат мястото на базовия 
лагер. Не една хималайска експедиция е изразходвала силите 
си, преодолявайки препятствията на дългите подстъпи, още пре
дн да наближи своята цел. 
Съвсем естествено е, че в стремежа си към „покрива · на света" 

високопланинските експедиции се насочват преди всичко към най
високите върхове. Както покоряването на Алпите започва с щур
ма на Монблан и другите първенци, а в Кавказ вниманието на 
покорителите се привлича първо от Елбрус и Казбек, така в Хи
малаите и Каракорум елитът на алпинистите от различни страни 
се съревновава да достигне осем-хилядниците - на първо място 

Чомолунгма, докато най-високите върхове на Памир и Тян-шан 
се покоряват през същото време предимно от съветски алпини

сти. Седемхилядниците на Хиндукуш стават обект на високо
планинско завладяване едва след Втората световна война. 
През 1921 г. англичаните организират първата си експедиция 

па Чомолунгма, а през 1950 г. французите покоряват Анапурна. 
Между тези два важни исторически момента има близо триде
сетгодишен период на героична, но напразна борба за покоря-
ване на поне един осемхилядник. ,. 
Чомолунгма, Чогори (К2 ), Канченджанга и Нанг Парбат - ; 

четири най-известни осемхилядници, стават през този период 
обект на упорити атаки и много· смели планинари спят вечен 
сън в техните снегове. Покоряването на хималайските великани 
през славното десетилетие 1950-1960 г. се дължи до голяма сте• 
пен на онези, които първи, без необходимия опит и с лоша , 
екипировка са дръзнали да се устремят към най-високата: цел. 
Върху техните напразни усилия, горчиви разочарования и жерт
ви се изграждат победите на по-младото поколение покорители 
на височината. 

Идеята да се · изкачи най-високият връх на земята Чомолун_г1~tа · 
или Еверест (8888 м) с·е ражда у британските алпинисти ощ~-, 

12 · Завладяване на планините 
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преди Първата световна война и енергично се подхваща веднага 
след завършването и. За целта в Лондон се учредява Еверестки 
комитет и се организира първата експедиция през 1921 г. под ръ-

Районът на Чо.чолунгАtа 

ководството на подполковник Хоуард-Бъри (Howard-Burry). Тя_ 
има предимно разузнавателен характер. Чомолунгма се издига 
на границата между Тибет и Непал, който по онова време е 
бил затворен за чужденци. Затова пътят към нея се търси от 
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север с изходен пункт тибетския манастир Ронгбук, разположен 
в едноименната долина. Първата експедиция загубва много 
време в пътуване през хималайските проходи и тибетското пла
то, в проучване на обширни планински райони и в търсене на 
възможните подстъпи към масива на Чомолунгма, а когато мал
ката група алпинисти начело с Джордж Мелори (George Mallory) 
юлиза на Северното седло (Чанг-ла) върху североизточ
ния гребен на върха, посрещат я вече есенните бури. Намере
ният от Мелори път през Северното седло и по североизточния 
гребен става класически маршрут на всички британски експеди
ции преди войната - общо седем на брой. Никоя от тях не по
стига целта си. Североизточният гребен технически не е труден, 
но е дълъг, изложен на силни ветрове и върху него има два 

скални прага, които винаги са принуждавали алпинистите да 

ги заобикалят, траверсирайки западния склон по стърмни, наре
дени като керемиди варовикови плочи, особено опасни, когато 
са покрити със сипкав сняг. По целия маршрут от височина 
приблизително 8150 м нагоре не се намира удобно място за па
латка и преодоляването на денивелацията от около 750 м за 

един ден се оказало непосилно и за най-добрите британски ал
пинисти. 

Магическата граница 8000 м прекрачват за първи път Джордж 
Финч (George Finch) и Джофри Брюс (Geoffrey Bruce), участ
ници във втората ексt~едиция през 1922 r., достигайки с кисло
родни апарати височината около 8330 м. Заслугата на Финч, 
професор по химия, се състои в това, че той пръв доказва ефи
касността на кислорода при изкачвания на големи височини. 

През време на третата експедиция ( 1924 r.), ръководена от ге
нерал Чарлз Брюс (Charles Bruce), се предприема много сериозен 
опит да се достигне върхът. Щурмовата група е съставена от 
опитни и силни алпинисти - Нортън (Norton), Мелори, Съмър
вел (Somervell), Одел (Odell) и др. Подобрена е екипировката, 
усъвършенствувана е конструкцията на кислородните апарати. 

Като високопланински носачи са ангажирани изпитаните в пре
дишниг.е експедиции шерпи, от които петнадесет се удостояват с 

почетното име „тигри". Този път всички са убедени, че целта 
ще бъде достигната, но съдбата решава иначе. ,,Майката н·а 
вселената" посреща със снежни бури и адски студ своите го-



180 

Североизточният гребен на Чомолунz.иа 



181 

сти:. След многч усилия и несполуки едва на 19 май англичаните 
успяват да преодолеят лавиноопасните склонове на Северното 
седло и да установят на . него своите палатки. Към края на май 
времето се стабилизира и щурмът на върха започва. Първата 
двойка Мелори-Джофри Брюс успява само да изгради лагер 
на височина 7710 м. Вървящата по следите им втора щурмова 
свръзка Нортън--Съмървел с помощта на шерпите изнася палат
ката си на височина 8168 м. Това е най-високият от всички ла
гери, които дотогава са били изграждани в планините. От този 
лагер тръгват към върха Нортън и Съмървел на 4 юни след из
грев слънце. Пътят е труден по огромния корниз ог наклонени 
плочи, който косо прорязва склона на североизточния гребен по 
посока към върха, получил по-късно име „Нортъновият траверс·'. 
Съгласно взетото решение този опит да се достигне върхът се 
извършва без кисло,рощш апарати и алпинистите , са принудени 
все по-често да почиват, измъчвайки се от кислородния глад. Към 
обяд те достигат височина 8534 м, но тук Съмървел се признава 
за победен. Той страда от пристъпите на кашлица, задъхва се 
и силите му са изчерпани. Нортън продължава още малко сам 
и достига до Големия . J,<улоар в подножието на върховата пира
мида. Обаче времето е напреднало, алпинистът е изтощен, зре
нието му е отслабнало, .. а нервите не издържат напрежениетn. 
Над него са още 300 . м по вертикала - , труден и опасен път по 
стръмни; заснежени .плочести скали . Да се продължава е безу
мие и Нортън тръгва обратно. Достигнатата от него през този 
ден височина от 01<оло 856() м остава за дълго време рекордна 
и ненадмината от ,,,никоrо. , 

Няколко дни по-късно с~ предприема нова атака на върха -
тоз път с 1шслородни апарати. В нея участвуват Джордж Ме
лорu, най-опитният .с: алпинист, участник в предишните две екс
педиции, и един млад студент, Ендрю Ирвайн (Andrew Jrviпe), 
известен като добър., спортист, но съвсем начинаещ алпинист. 
Геологът Одел, прит~жаващ голям алпийски опит и : прекрасно 
аклиматизиран, · е подхш1,даJJ повече за партньор на Малори, цо 
по някакви съображения • му се възлага само ролята .на наблю
дател в щурмовия лагер. На 8 юни сутринта Мелори и Ирвайн 
напускат малката си далатка под Плешката на североизточния 
гребен и в същото време Одел, прекарал , н;ощта в по-долния 



лагер; тръгва нагоре сам по следите на другарите си. Към 
пладне времето се разваля и североизточният гребен се забулва 

в мъгла. По едно време облачната завеса върху него се раз
късва за малко и Одел вижда далеч върху фирновия склон на 
гребена две малки точки, бързо напредващи към върха на ви
сочина около 8600 м. Геологът е учуден, че те са още толкова 
далеч от целта си. Облаците отново се сгъстяват и скриват две
те точки. След това никой вече не е видял двамата .алпинисти. 
Одел достига изоставената им палатка, изкачва се още по-нагоре, 
вика, но му отговаря само вятърът, свирещ в скалите. Одел на
празно чака цяла нощ в палатката да чуе вик или приближа
ващи се стъпки, а на сутринта му става ясно, че няма вече как

во да чака. Къде и как са загинали Мелори и Ирвайн, може 
само да се предполага. През 1933 г. участниците в експедицията 
на Рътлидж(Н. Ruttledge) са намерили на височина около 8450 м, 
малко по-ниско от гребена, ледокопа на Мелори. Може би един 
от двойката се е подхлъзн?л върху коварните плочи, а другият 
не е могъл да го задържи, може би и двамата са били отнесени 
в пропаетта от порива на ураганния вятър, може би са отка
зали да работят кислородните им апарати, а както е доказано, 
внезапното спиране на кислорода на такава височина може да 

бъде катастрофално за алпиниста поради липсата на постепенна 
адаптация към разредения въздух. Около смъртта на Мелори и 
Ирвайн се създадоха много легенди. Както винаги в такива слу, 
чаи широката публика трябваше да се подхрани с фантастични 
измислици и вестникарски сензации. Изказваха се мнения, че 
1v\елори и Ирвайн са успели да покорят Чомолунгма и че са 
:загшrади на връщане. Много реални факти и съображения оба
че изключват напълно вероятността за такава победа. 
Така трагично завършва британската експедиция от 1924 г. 

Независимо от всичките им несполуки първите експедиции на 
Чомолунгма допринасят много за изясняване на редица пробле
ми, свързани с тактиката на щурма, екипировката, снаряжение

то и пр., но най-ценен е техният опит в областта на физиологи
ческите изследвания за влиянието на височината върху човеш

кия организъм. Нортън, Съмървел и Одел благодарение на доб
рата си аклиматизация са могли да постигнат забележителни 
резултати без кислородни апарати над 8000-метровата граница, 
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но същевременно експериментално доказали и границите на 

адаптацията. В спора между привържениците и противниците на 
кислорода като средство за завладяване на най-високия връх 
в света първите убедително са доказали своята правота. 
Никоя от следващите английски експедиции преди Втората 

световна война (1933, 1935, 1936, 1938 г.) не постига по-добър 
резултат от експедицията от 1924 г. Изкачването на „третия 
полюс на земята" се осуетява ту от организационни грешки, 
ту от изненадите на фактора време, ту от различни случайно
сти. Пътят по североизточния гребен се проучва много добре, 
но никой от прочутите британски алпинисти, участници в щур
мовите свръзки (Франк Смайт, Ерик Шиптън, Вин Харис, Уед
жер и др.), не успява да стигне по-далеч от мястото, достиг
нато от Нортън. Втората световна война слага временно край 
на обсадата на Чомолунгм·а. 
Както покоряването на Чомолунгма става въпрос на чест за 

англичаните, така националният престиж на германците се свър

зва с кашмирския гигант Нанга Парбат (8125 м). През триде
сетте години те го атакуват пет пъти, понасяйки тежки загуби. 
В снеговете на Нанга Парбат е погребан цветът на немския 
алпинизъм. 

Първата експедиция ( 1932 г.), ръководена от Вили Меркл, 
успява само да открие „класическия" път към върха от север
ната му страна през Ракхиотския ледник и североизточния гре
бен, водещ към Сребърното седло. Този път е сравнително лек, 
но много дълъг. Различни непредвидени трудности нарушават 
нормалния график на експедицията и когато алпинистите уста
новяват първия си лагер на гребена, посрещат ги вече бурите на 
идващия мусон. Меркл идва пак през 1934 г. със силен екип из
питани германски и австрийски алпинисти. Като носачи са ан
гажирани най-добрите шерпи. Изграждането на лагерите вър
ви бърже и на 6 юли група от пет немски алпинисти и едина
десет носачи преминава през Сребърното седло и се установява 
на последен бивак на височина 7480 м върху голямо фирново 
плато. Трудностите са преодолени, върхът не е далеч, а пътят 
към него изглежда вече лек. Утре знамето с пречупения кръст 
ще се развява върху Нанга Парбат. Но през нощта излиза 
буря. Снегът затрупва палатките, прониква в тях, засипва спал-



ните чували. Бурята не стихва и на другия ден, а тя е ужасна 
на такава височина. Силите на алпинистите бързо намаляват, 
те се чувствуват болни, но все още изчакват в своите спални 
чували времето да се оправи. На 8 юли положението става не
удържимо и групата започва да слиза, оставяйки на мястото 
палатките, спалните чували и припасите. Меркл се надява пак 
да се върне, но до лагер 4 под гребена успяват да се доберат 
само седем души, а останалите девет - Меркл, Велценбах, Ви
ланд и шест носачи, загиват в белия ад върху гребена. Ката
строфата, сполетяла експедицията на Меркл, се дължи преди 
всичко на неправилната тактика: щурмът на върха се предприе

ма от голяма и тежко подвижна група без осигурен тил. Всич
ки участници в експедицията са имали амбицията да бъдат 
между покорители на върха и никой не се съгласявал да остане 
в спомагателна група. Фатално е било и дезорганизираното от
стъпление, при което по-силните и по-издръжливите австрийци -
Шнайдер и Ашенбренер - избягали напред, оставяйки на про
извола на съдбата слабите и болните. Високи морални качества 
и истинско планинарско другарство би.1и проявени от шерпите, 

някои от които са имали възможност да се спасят, но са оста- 184 
нали да помагат на другарите си. 

След тази катастрофа покоряването на Нанrа Парбат - ,,пла
\lйната на немската съдба" - се поставя като национален дълг 
пред немските алпинисти. Третата експедиция (1937 r.) е ръко
водена от д-р Карл Вин и също има много силен състав. Ла
гер 4 е установен в една снежна падина близо до стената на 
североизточния гребен. През нощта на 14 срещу 15 юни от гре
бена се откъсва малък висящ ледник и затрупва палатките, в 
които се намира цялата щурмова група - седем немски алпи

нисти и девет шерпи. Следващите германски експедиции от пред
военния период също претърпяват неуспех, но поне не дават 

човешки жертви. 

Другият осемхилядник, упорито атакуван от немците през 
1929 и 1931 r., е Канченджанrа (8585 м). Един силен и много 
добре сработен колектив от м:лади мюнхенски алпинисти с ръ• 
ководител Паул Бауер (Paul Bauer) води дълга и епична борба 
за преодоляване на източното ребро с надежда, че то ще изведе 
към върха. Реброто се оказва технически много трудно, увен-
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чано с много жандарми - ледени кули и гъби, през които тряб
вало да се направи проходим път за носачите, да се изсекат в 

леда много стъпала, да се окачат въжени парапети, на места 

дори да се пробият в леда тунели. И лагерите се организирали 
в ледени пещери, където алпинистите били добре защитени от 
•1естите бури. През 1929 г. силните снеговалежи осуетили изкач
ването при достигнатата височина 7200 м, а две години по-късно 
след многодневно и уморително „пътно строителство" в леда 
източното ребро бива най-сетне победено. Но когато алпинисти
те излизат на най-високата му точка, очаква ги ужасно разо
чарование: реброто се опира в много стръмен снежен скат с ви
сочина около 150 м, абсолютно непроходим поради лавинна опас
ност. Да се навлезе в тези маси дълбок и вече пропукан на ме
ста сняг, е равносилно на самоубийство. Пред това препятствие 
капитулират и смелостта, и силата, и техническото умение на 

баварците. Не постигна целта си и международната хималайска 
експедиция на Гюнтер Диренфурт, която прави опит да покори 
Канченджанга по лавиноопасния северозападен склон ( 1930 r.) .1 

Трагични несполуки съпровождат и първите опити за изкач
ване на втория по височина връх в света, разположен в Кара
корум - Ч о гори или К2 (8611 м). Правилният път по югоиз
точното му ребро е бил намерен още от експедицията на херцог 
Абруцки през 1909 r., но техническите трудности на този марш
рут се оказали тогава непосилни за местните носачи балти. Пър
вите сериозни опити за покоряване на К2 предприемат през 
1938 и 1939 r. американците. Експедицията на Чарлз Хаустън 
(Charles Houstoп) използува като високопланински носачи из
uитаните шерпи и успява с помощта им да изгради верига от 

лагери върху трудното скално ребро, без удобни площадки за 
поставяне на палатки и постоянно изложено на силни ветрове. 

По цялото протежение на маршрута по стръмни и на места от
весни заледени скали се поставят фиксирани въжета, улеснява
щи изкачването на тежко натоварените носачи, и най-сетне на 
височина около 7530 м се установява лагер 7 - една двуместна 
палатка. Оттук пътят води през Плешката на К2 към подножие-

1 Огромна лавина от лед за мално не е помела основния състав на 

енспедицията, след ноето набеJiязаният маршрут биJI изоставен. 



то на върховата пирамида, обиколена от пояс стръмни скали. 
Времето продължава да бъде хубаво, но вече се очаква мусо• 
нът. Предпазливият Хаустън преценява всичките шансове за ус
пех при несигурни атмосферни условия и недостатъчната мате
риална база в горните лагери. След еднодневно разузнаване по 
насока на върха американците се отказват от него и започват 

евакуация на лагерите си. Но мусонът тоя път закъснява и вре• 
мето се задържа хубаво. Големият шанс за победа е проигран 
от предпазливост. 

Още през следващата година в подножието на К2 пристига 
нова американска експедиция с нов състав. Ръководи я Фриц 
Виснер (Fritz Wiessner), известен дрезденски алпинист, преселил 
се в САЩ. Този път в експедицията не участвува нито един от 
добрите алпинисти, които предишната година с толкова труд 
преодо.1ели югоизточното ребро. Те не могат да си платят пов
торно разноските, а в Америка не съществуват такива организа
ции, финансиращи хималайските експедиции, като английския 
Еверестки комитет или Немската хималайска фондация. Подбо
рът на участниците е случаен и Виснер е между тях единстве-
ният висококвалифициран алпинист. Това всъщност е основна- 186 
та причина за катастрофата, сполетяла експедицията му. Когато 
на височина около 7700 м е установен лагер 8, в него се нами-
рат само двама души, способни да щурмуват върха - самият 
Виснер и шерттът Пазанг Дава Лама. С тях е още един амери-
канец - Уолф (Wolfe), който не е в добра форма. Останалите 
американци без знанието на Виснер слезли в базовия лагер. 
Виснер и Пазанг Дава Лама два пъти героично атакуват от раз-
лични страни последните скални бастиони на К2 , а в това време 
останалите сами върху реброто шерпи, мислейки поради едно 
трагично недоразумение, че щурмовата група е загинала, ева-

куират лагерите. Неуспели да достигнат върха, Виснер и Па-
занг Дава Лама се връщат при Уолф и го заварват съвсем бо-
лен. Те слизат за помощ в по-долните лагери, но ги намират 
без спални чували, без храна, без хора. Не им остава нищо 
друго освен да се спуснат в базовия лагер, където пристигат 
физически и морално сломени. Проявявайки героично себеотри-
u.ение, трима шерпи предприемат сами опит да спасят Уолф и 
вече не се връщат. Между тях е и прочутият сирдар Пазанr 
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К:икули, участник в много хималайски експедиции и един от мал
цината спаси.1и се през 1934 г. от белия ад на Нанга Парбат. 
Подранилият мусон и снежните бури осуетяват по-нататъшните 
спасителни акции и американците напускат планината. Отговор · 
ност за смъртта на четирима души и за провала на експедиция

т а носят слабите и малодушни спътници на Виснер, оставили 
щурмовата група на произвола на съдбата. 
Докато всичките опити за покоряване на осем,хилядниците не 

дават резултат чак до 1950 г., броят на изкачените до същата 
година седемхилядници е вече значителен - около тридесет. 

Най-високите от тях са в Гарвалските Хималаи - К:амет (7755 
м), превзет след дъ.11гогодишна обсада от Смайт, Шиптън, Холд
суърт и шерпа Лева и Нанда Деви (7816 м'), изкачен през 1936 г. 
от Одел и Тилмен. Тези победи на английските алпинисти ги 
възнаграждават донякъде за неуспехите, които претърпяват на 

Чомо.1унгма. 

И.жачnансто на Анапурна I (8078 м) от французи на 3 юни 
1950 1·. откJJива нова ера в борбата за осемхилядниците. Френ
ските алпинисти не са притежавали такъв хималайски опи~как
то англичаните или германците. 1 Експедицията на Морис Ерцог, 
организирана от френския Хималайски комитет, не е била много 
добре екипирана и допуснала много организационни й тактиче
ски грешки, но в замяна на това тя била комплектувана от пър
вокласни алпинисти, свързани със здраво другарство от съвмест· 

ни изкачвания в Алпите, и твърдо решени да изтръгнат победа 
в Хнмалаите. 
Френската експедиция в Централен Непал, който доскоро е 

бил затворен за европейците, прониква в съвсем неизследвани 
високопланински области и загубва много време за разузнава· 
не. Отначало тя се насочва към Дхаулагири (8172 м), а когато 
се установява, че шансовете за покоряването на този труден 

връх са малки, атакува Анапурна. Това решение се взема на 
14 май и до началото на мусона остават според прогнозата не 

1 Експедицията в Централен Непал е била втора френсна хималайска 
експедиция. 



повече от три седмици. Трябва да се действува бързо и решител
но, да се постави всичко на една карта. Това определя и такти
ката, и целия стил, с който французите щурмуват хима,ТJ.айския 
гигант: форсиране на операциите по организирането на лагери
те, увеличаване на разстоянията между тях, максимално нато

варване на всички участници, поемане на значителни рискове. 

Първият опит да се излезе към върха по северозападния гребен 
само доказва, че той е практически непроходим. Тогава алпини
стите избират трудния и лавиноопасен път по огромния ледник, 
покриващ северния склон на Анапурна източно от гребена . Щур
мовата шесторка - Ерцог, Лашнал, Тере, Ребюфа, Кузи и 
Шац - преодоляват в надпревара с врем·ето хаотично натру
пани сераци, отвесни ледени стени и опасни лавинни кулоари. 

По следите им от лагер на лагер прехвърлят товари носачите 
шерпи с техния прославен сирдар Анг Таркей. 
Лагер 4 е изнесен над характерния скален пояс, който като 

сърп опасва фирновото поле на Анапурна. От цялата група в 
най-добра форма след уморителна работа са Ерцог и Лашнал -
на тях се пада честта да щурмуват върха. На 2 юни те, съпро-
водени от двама шерпи, установяват последния лагер 5 на ви- 188 
сочина 7400 м под гладки, заледени скали. Палатката се по-
ставя върху малка, изсечена във фирна площадка и се закреп-
ва здраво за забития в скалата клин. Шерпите слизат в лагер 
4, а Ерцог и Лашнал остават сами. Излиза буря със силен сне
говалеж и щурмовата двойка прекарва кошмарна, безсънна нощ 
в борба с урагана и снежните маси, затрупващи палатката. За
ранта на 3 юни: вятърът утихва и двамата другари поемат към 
върха. Те не закусват, защото нямат сили да си сварят чай, но 
поглъщат голяма доза възбуждащ препарат - макситон. Над 
тях е стръмен фирнов склон без пукнатини и те не смятат за 
нужно да вземат дори въже. Времето е хубаво, но много сту
дено. Бавно крачка по крачка със затруднено дишане двойката 
се изкачва по твърдия фири. Краката мръзнат. Обувките не са 
достатъчно ТОilЛИ за такава височина. Опасността от измръзва
не е съвсем реална. Съзнанието е замъглено от височината и 
допинга. Наоколо се простира фантастичен, суров, безжизнен, 
пустинен свят. Ето и стръмния кулоар, извеждащ през скали
те към върха . Целта е вече близо. Последни усилия ... и вър-
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хът! По-късно Ерцог така описва този велик момент: ,,Задушавам 
се от вълнение. Никога не съм изпитвал толкова силна и чиста 
радост. Този тъмен камък, този леден гребен ... това ли е целта 
на целия ми живот?" 
Но тази радост се заплаща скъпо. Богинята Анапурна жесто

ко отмъщава на победителите си. Връщането им от нейния трон 
е по-скоро бягство. На фона на огромната и страшна планина 
толкова малки са двете човешки същества, които, премръзнали 

и загубили разсъдъка под въздействието на допинга, бързат да 
се скрият в своята палатка. Но вместо една палатка те неочак
вано намират две. Тя е на Тере и Ребюфа, които са дошли да 
ги спасят от явна смърт с риск за собствения си живот. Драма
тичните събития в лагер 5 през нощта срещу 4 юли и приклю
ченията при слизането на групата в лагер 4, описани в книгата 
на Ерцог1, свидетелствуват за силата на планинарското другар
ство, което побеждава и снежната стихия. 
Първият осемхилядник е победен, но тази победа е до голя

ма степен случайна - плод на смело поетия риск от един ма-
лък, щ5 отлично сработен колектив висококвалифицирани алпи-

190 нисти. Замислена отначало като лека и бърза, експедицията на 
французите се сблъскала със специфичните за Хималаите труд-
ности и не е успяла изцяло да ги преодолее. Най-фатални после-
дици имали грешките при подбора на екипировката - специал-
но на обувките. На Ерцог се наложило да ампутират всички-
те пръсти на ръцете и краката, а на Лашнал - само на кра-
ката. По-леки измръзвания са получили и други членове на екс
педицията. От дружната шесторка, щурмувала през 1950 г. Ана-
пурна, трима не са ·вече между живите: Лашнал паднал пре1 
1955 г. в ледникова пукнатина на Монблан, Кузи убит от камък 
при едно скално катерене в Приморските Алпи, а Лионел Тере 
загинал през 1965 г. при едно тренировъчно изкачване в родни-
те планини. 

След Втората световна война западните алпинисти използу
ват създалата се благоприятна за тях политическа обстановка в 
Непал и започва да проучват възможностите за изкачване на 
Чомолунгма по нов път от юг. Първото разузнаване извършват 

1 Ма u r i с -е Не r z о g -Annapurna Premier 8000. 
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през 1950 г. американецът Хаустън и англичанинът Тuлмен -
един от най-опитните хималайци. От манастира Тиянг-боч, раз
положен в подножието на главния хималайски хребет, те про
никват в долната част на ледника Кхумбу, който води началото 
си от Западния циркус - плато, разположено на височина около 
7000 м между стръмните склонове на Чомолунгма, Лхоцзе и 
Нупцзе. Оттук има възможност да се излезе на Южното седло 
(7880 м), между Чомолунгма и Лхоцзе, което е с около 880 м 
по-високо от Северното седло. От Южното седло към Чомолунг
ма води сравнително къс и немного стръмен фирнов гребен, кой
то изглежда по-лек от североизточния гребен и не толкова из·
ложен 11а северни ветрове. Но пътят от долната част на ледника 
Кхумбу към Западния циркус е преграден от стръмен шестотин: 
метров ледопад, притиснат в тясно гърло между отвесни стени. 

Той е силно разкъсан и е в постоянно движение - неочаквано 
се появяват нови пукнатини, а огромни ледени кули се събарят 
със страшен грохот. Затова Тилмен сметнал, че този ледникон 
лабиринт е практически непроходим. 
През 1951 г. нова малка разузнавателна експедиция оглавява 

друг стар хим·алаец - Ерик Шuптън (Eric Shipton). Резулта- 192 
тите от нея са насърчителни. Алпинистите успяват, наистина с 
много рискове да преминат ледопада и да стигнат до прага на 

Западния циркус, но тук ги спира непреодолимо препятствие -
широка ледникова пукнатина, прорязваща целия циркус от еди-

ния му край до другия. Тя не може да бъде нито заобиколена, 
нито прехвърлена. Все пак Шиптън е оптимист и смята, че Чо
молунrма е достижима по този път. Ключовите му места са ' ле-
допадът и стръмният 900-метров склон, който води от циркуса 
към Южното седло. 
През 1952 r. по проучения от Шиптън път тръгва голяма и 

добре организирана швейцарска експедиция под ръководството 
на известния естественик и алпинист Едуард Вuс-Дюнан (Edouard 
Wyss-Dunant). Лнгличаните си запазват правото в случай, че швей
нарците претърпят неуспех, да щурмуват Чомолунrма през след
ващата година. Съставът на експедицията е много силен. В щур
мовата група влизат известни а.тшинисти, като Рене Дитер, Андре 
Рош, Реймон Ламбер и други. Сирдарът на шерпите е не по
малко известният Тенсинг Норкей. Швейцарците за малко не до-
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стигат своята цел. Те успяват да преодолеят трудностите на 
ледопада, да прехвърлят мост през пукнатината в преддверие

то на Западния u.иркус, да се изкачат по Женевския контрафорс 
на IОжното седло и да организират върху него лагер 7. Всичко 
това представлявало трудна транспортна проблема. На 27 май 
сутринта две свръзки: Тенсинг-Ламбер и Обер-Флори, тръгват 
от Южното седло към ъврха. На височина 8530 м те изкопават 
в снега малка площадка и опъват върху нея двуместна палат

ка. В нея остават да бивакират Тенсинг и Ламбер, а спомага
телната свръзка се връща в лагер 7. След тежко прекарана нощ 
(без спални чували и примус) на 28 май двойката излиза на 
щурм с кислородни апарати, които обаче не функционират доб
ре. Изкачването е трудно и мъчително бавно. Времето се раз
валя. На височина около 8600 м Ламбер спира. До възвишение
то на гребена, наречено Южният връх, остават още 150 м. А 
оттам нагоре ко.rшо още? Вече е късно. Ако продължат, може 
би ще стигнат на главния връх, но положително няма да се 
върнат. Ще ги сполети съдбата на Мелори и Ирвайн. Тенсинг 
и Ламбер бавно тръгват обратно и слизат на седлото, където 
ги очакват Обер и Флори. Тази четворка няма вече физически 19,f 
сили да излезе отново на щурм. Мусонът прекъсва работата на 
експедицията, а още един опит да се победи ЧомоJiунгма през 
следмусонния период завършва с авария, при която загинал 

един носач. Грешката на швейцарците се състои в това, че те 
не са разчели правилно как трябва да бъде организиран по• 
следният лагер върху Южното седло. Липсата на достатъчно 
продоволствие, спални чували и кислородни бутилки ограничила 
възможностите да се предприеме атака на върха с нови сиJiи 

след първата несполука. Дефектни са били и кислородните апа-
рати. 

Англичаните през 1953 г. изцяло използуват както положител
ния, така и отрицателния опит на швейцарците. Ръководената от 
полковник Джон Хънт (John Hunt) експедиция се отличава със 
своята прецизна военна организация и щателна научна подго

товка. Основно са разработени въпросите във връзка с подбо
ра на участниците, с тяхната тренировка и аклиматизация, с 

екипировката и храненето, с организацията на транспорта и 

снабдяването на лагерите, с тактиката на щурма. В състава на 
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експедицията влизат десет първокласни алпинисти. Тенсинг е 

поканен да участвува в нея на равни права, а не само като сир

дар на носачите . Резултатите от тази експедиция са добре из
вестни. Тя работи съобразно гъвкаво съставения план и доказва 
на дело каква е силата на един добре организиран колектив, в 
който действията на отделната личност са подчинени на една 
обща цел. Разделени на групи и водени от опитни алпинисти , 
носачите прехвърлят щафетно голямо количество товари все по
нагоре и по-нагоре. В първия етап е преодолян опасният ледо
пад и е установен в Западния циркус на височина 6500 м гор
ният базов лагер 4. Оттук Хънт ръководи операцията по прео
доляването стената на Лхоцзе. Групата на новозеландеца Лоу 
в продължение на 11 дни води борба за излизане върху Южното 
седло, която се отличава с драматично напрежение и завършва 

с пълна победа: на височина 7880 м се изкачват общо 16 души 
и стоварват необходимия материал за изграждането на доста
тъчно мощния щурмов лагер. 

Планът на Хънт предвижда две последователни атаки от свърз
ки по двама души, всяка от които се подкрепя от собствена спо
магателна група. Атаките се развиват в пълна съгласуваност 
непосредствено една . след друга така, че в случай на нужда се 
осигурява взаимопомощ на групите. Първата атака, предприета 
от Еванс (Evans) и Бурдилон (Bourdillon), завършва неуспешно. 
Те опитват кислородни апарати със затворена циркулация, кои
то не функционират добре, и успяват за един ден да достигнат 
само Южния връх (8750 м). Оттук пред тях се открива послед
ният участък на пътя - стръмен и остър гребен с грамадни 
снежни козирки, надвиснали на 2000-метрова бездна. Бурдилон 
и Еванс слизат изтощени в лагер 7, а на 29 май по следите им 
тръгват Тенсинг и Едмунд Хилари (Edmund Hillary), . носещи апа
рати с огворена uиркулация . Техният план е да бивакират кол
кото се може по -високо, а на другия ден да изкачат върха. Лоу, 
Грегори и Анг Нима им помагат да изнесат бивачните · съоръже
ния на височина 8500 м· непосредствено под Южния връх и се 
връщат на седлото. Щурмовата свръзка прекарва в малката си 
палатка сравнително спокойна нощ и на другия ден - 29 май, 
6 ч 30 мин сутринта потегля нагоре с 14-килограмови кислород
ни апарати на гърба . В 9 часа е достигнат Южният връх. Гре-



бенът на главния връх се преминава много внимателно по неви
димата линия между козирките от дясната страна и стръмния 

скално-леден склон от лявата. С големи усилия е преодоляно и 
ключевото място на ръба -- отвесната 10-метрова скална сте
ничка. Новозеландецът Хилари като водач на свръзкdта ожесто
-чено ю:тае стъпки в замръзналия фирн на последните предвър
хови възвишения на гребена и изведнъж с изненада вижда, че 
той се снишава пред него. Дълбоко долу се разкрива панора
мата върху Ронбугския ледник, Северното седло и легендар
ният североизточен. гребен. В 11 ч 30 . мин един непалец и един 
новозеландец се прегръщат върху най-високата точка на земно-_ 
то кълбо. Времето е прекрасно и небето тъмносиньо. Върху ле
докопа на Тенсинг се развяват знаменцата . на Обединените на
роди, Великобритания, Непал и Индия. 
На Чомол_rнгма се изкачват само двама души, но това е бле

стяща победа на целия колектив на експедицията, извоювана 
благодарение на приноса на всички предишни експедиции за 
проучването на маршрута, прео.r..оляването на препятствията по 

него, установяването на най-целесъобразната екипировка и пр. 
Един месец след покоряването на Чомолунrма се предава още 196 

една хималайска крепост - Нанга Парбат. Австро-германската 
експедиция на д-р Карл Херлигкофер (Karl Herrligkoffer) след-
ва маршрута на предишните немски експедиции и успява да уста-

нови лагер 5 на височина 6900 м върху североизточния гребен. 
Поради различни недоразумения и липсата на .съгласуваност в 
действията между членовете на експедицията .на върха се из-
качва само един човек - тиролецът Херман Бул. Той проявява 
изключителна физическа и морална издръжливост в борбата с 
трудностите на пътя и гибелното въздействие на височи.ната, но 
победата му не е плод на разумна пресметливо-ст, а само ща-

стлив завършък на една опасна авантюра. Самотното му изкач-
ване без кислород в зоната на смъртта, акробатичното катерене 
без осигуровка над 5000-метрови пропасти към върха, слизането 
от него в тъмнина без ледокоп и само с една котка на крака, при
нудителната нощувка на 8000 м височина без топли дрехи и спален; 
чувал, - това са изпитания, които биха могли.да понесат само та-
кива алпинисти от изключителна класа, какъвто беше Херман 
Бул. 
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След Анапурна, Чомолунгма и Нанга Парбат идва редът на 
останалите осемхилядници. През 1954 г. италианската експедиция 
на проф. Ардито Дезио (Ardito Desio) покорява страшния Чо• 
гори, а австрийската на Херберт Тихи (Herbert Tichy) щурмува 
с успех Чо-Ою (8153 м). Организационният принцип, възприет 
от Дезио, почива върху предпоставката, че трябва да се осиrури 
всичко необходимо за продължително пребиваване на много хо
ра на големи височини. Това е най-тежката дотогава хималай-ска 
експедиция с общо 16 тона товар. Снаряжението е най-модерно, а 
участниците са под('iрани между най-добрите италиански алпи
нисти. Транспор-тннят въпрос се решава по блестящ начин, като 
на най-трудните места върху Реброто на херцог А6руцки се из
ползуват и портативни макари за изтегляне на товари. На върха 
се изкачват с кислородни апарати само двама души: Лина Ла
чедели (Lino Lacedelli) и Акиле Компаниони (Achile Compagnoni) 
- професионални гидове. 
Австрийската експедиция на Чо-Ою има еамо 900 кг товар и 

е леко подвижна, но не разполага с възможност да се бави на 
големите височини и затова тактиката и е изградена върху бър
зина, носеща известни рискове. Чо-Ою бива победен от трима 
смелчаци: if-p Херберт Тихи, Иозеф Иохлер и шерпа Пазанг Дава 
Лама, същия, който през 1939 г. заедно с Виснер героично се 
бори върху предвърховите скали на К2 . Чо-Ою, наречен от някои 
„най-лекият о_семхилядпик", става впоследствие гробница на голям 
брой алпинисти; между които е и известната френска планинарка 
Клод Когтt {Clande K<c1gan), участничка в много хималайски и ан
дийски експедиции. През 1959 r . тя организира дамска експеди
ция на Чо-Ою и загива в нощна буря, когато снежната фъртуна 
помита палатките на щурмовата група. 

1955 г. е ознаменувана с пебадата над Канченджанга и Макалу. 
Анг,1ийската експедиция на Канченджанга, ръководена от Чарлз 
Еванс, използува организационния опит, придобит при изкачва
нето на Чомолунгма през 1953 г. Тя умело преодолява опасните 
ледопади и ледените кулоари на югозападния склон и на върха 

благополучно излизат две свръзки: на 25 май - Джордж 
Бенд (George Band) и Джо Браун (Joe Brown), на 26 май -
HopJ.taн Xapдti (Norman Hardie) и Тони Стретер (Топу Streather). 



Френската експедиция на Макалу (8515 м) по проучения през 
1954 г. североизточен гребен протича под щастлива звезда. Леко 
и без особени произшествия на върха се изкачват в 1штервали 
от около 24 часа три щурмови свръзки: Лuонел Тере и )Кан Ку
зи;· Жан Франко (ръководителят на експедицията), Гида Маньо
не _ ( Guido Magnone) и сирдарът Гиалцен Норбу; Жан Бувие (Jean 
Bouvier), Пиер Леру (Pierre Leroux), Серж Купе (Serge Coupe) и 
Андре Виалат (Andre Vialatte). За първи път в историята на 
алпинизма един осемхилядник бива покорен . от целия състав на 
експедицията - общо девет души! Това доказва, че французите 
са извлекли сериозна поука от трагичната си победа над Ана
пурна. Кислородът оказва неоценима помощ и се използува вече 
над 7000 м височина, а кислородните апарати с отворена цирку
лация тежат само 7,6 кг. 
През 1956 г. от списъка на непокорените осемхилядници се за

черкват още три: Лхоцзе (8545 м), Манаслу (8128 м) и Гашер
брум II (8035 м). Швейцарците щурмуват този път с успех Чомо
дунгма. а двойката Райе (Reiss) - Люксингер (Luchsinger) ус
пява от Южното седло да изкачи Лхоцзе. Манаслу е победен от 
японските алпинисти, които разузнават подстъпите му още през 

1952 г. и след това го обсаждат упоритq всяка година. Победата 
изтръгва_ експедицията, оглавявана от )Зетерана на японския ал

пинизъм 63-годишния Юко Маки, i знаменатfl на ,Япqния и J;-Iе
пал развява на върха Илюнишu и сирдарът на : шерhит~Гиалцен 
Норбу - същият, който изкачи с французите Макалу. Гашер
брум II е покорен от австрийската експедиция , С ръководител ин
женер Фриц Моравец (Fritz Moravec). Тя не· разполага с го
деми_ средства и още от самото начало се сблъсква с непредви
дени трудности, които объркват графика й. На края, когато е ор
ганизиран лагер на височина 7000 м, очаква се вече мусонът и 
алпинистите са изправени пред дилемата: да се откажат своев

ременно от по-нататъшно изкачване или да турят всичко на кар

та в един бърз и решителен щурм. Те предпочитат второто. След 
двудневно изкачване в алпийски стил по непознат терен, без не
обходимо осигуряване, без кислород и с импровизирано биваки
ране на височина 7500 м, тройката Моравец, Ларх (Larch) и Ви-
ленпарт - (Willenpart) достига върха. · · 
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В същия смел, но авантюристичен стил австрийците покоря
ват през 1957 г. друг осемхилядник в К:аракорум - Броуд пик 
(8047 м), щурмуван без резултат от германците една година пре
ди това. Австрийската експедиция е от типа на леките и в със
тава и влизат четирима от най-известните покорители на алпий
ските стени: Марк Шмук (Marc Schmuck) - ръководител, Фриц 
Винтерщелер ( Fritz Wintersteller), Курт Димбергер (Kurt Dim
berger) и победителят на Нанга Парбат Хермdн Бул. Тази чет
ворка избира пряк, но технически сложен и недостъпен за носа
чите хунза маршрут, установява последния лагер твърде ниско -
около 1100 м под върха, и оттук едва при втора атака покорява 
J1едения гигант. Изкачването, проведено от всичките членове на 
експедицията без поддръжка на спомагателна група, завършва 
благополучно само благодарение на случайност. К:акто и на Нан
га Парбат, Херман Бул има щастие. Три седмици по-късно при 
опит за изкачване на Чоголиза щастието му изневерява и той се 
срутва в пропаст заедно с огромна снежна козирка. Така за
вършва пътят на един от най-блестящите .алпинисти на нашия 
век. 

· Покоряването на последния осемхилядник в К:аракорум - Хи
ден пик (8068 м), става през 1958 г. от американската експеди
ция на Ник Клинч (Nick Clinch). На върха се изкачват само два
ма от членовете и -- Ш енинг (Shenning) и Кауфман (Kaufmann). 
ДхауJiагири (8222 м) в Непал си спечели славата на най-труд
ния осемхилядник. В продължение на редица години към него се 
насочват много експедиции, но едва през 1960 г. победата е из
тръгната от една швейцарска група с ръководител Макс Айзелин 
(Мах Eiselin). За пренасяне на багажите до базовия лагер 
(5700 м) швейцарците си служат със специално конструиран са
молет и спечелват с това ценно време. По трудния североизто
чен гребен на Дхаулагири се изкачват последователно две гру
пи - общо 8 души. И най-сетне през 1965 г. китайските алпи
нисти побеждават последния хималайски осемхилядник - зага
дъчната Шиша Пангма (8018 м), лежаща изцяло в тибетска те
ритория. С това борбата за осемхилядниците приключва. 

К:акто и в Алпите, развитието на алпинизма в Хималаите пре
минава през логични етапи. След покоряването на най-високите 
върхове по нормални пътища , търсят се нови маршрути и се ком-



бинират с траверси, а също се изкачват по-ниски, по-интересни 
ог техническо гледище върхове. В това отношение могат да се 
посочат няколко характерни примера: През 1960 г. китайските 
алпинисти изкачват Чомолунгма от север - по пътя на няко
гашните английски експедиции. Те успяват да установят послед
ния щурмови лагер под прочутото второ стъпало на гребена и 
с това осигуряват успеха на щурма. След драматично, пълно с 
напрежение 19-часово изкачване в ранния сутринен час на 25 
май първите гости от север - Цюй И н-хуа, Ван, Фу-чжоу и тибете
цът Ганпо - стъпват върху челото на заветния връх. За успеха на 
китайските алпинисти са допринесли най-много съветскиrе· им 
другари, организирали тяхното обучение в Кавказ и Памир и 
взели сами участие в разузнаването на пътя към Чомолунгма 
през 1958 г. Минават още три години и историята на най-висо
кия връх в света се обогатява с ново епохално постижение. Чле
~-:ове на американската експедиция, организирана от Норман Ди
ренфурт (Norman Dhyrenfurth), го изкачват едновременно по юж
ния и западния гребен, при което двойката Ансоулд (Unsoeld) и 
Хорнбайн (Hornbein) след преодоляването на изключително 
трудния западен гребен осъществява пълен траверс, слизайки по 
южния - ,,класическия път". Нов, пряк път откриват и немските 
алпинисти към „техния" осемхилядник - Нанга Парбат, по се
верозападния склон, а след това се опитват да щурмуват огром

ната южна стена. 

Между покорените през последните години седемхилядници в. 
Хималаите и Каракорум има някои много трудни в техническ0, 
отношение, чиято височина за малко не достига 8000 м. Такива 
са например Гашербрум IV в Каракорум, изкачен през 1958 г_ 
от Валтер Бонати и Карло Маури, участници в италианската ек
спедиция, ръководена от Рикардо Касин, Нуптзе в масива на 
Чомолунгма, покорен през 1961 г. от английските катерачи Бо
нин,гтън, Дейвис, Браун и др., и особено Жану - великолепен, 
окован в ледена броня връх, два пъти атакуван и на края побе
ден от френските алпинисти. Изкачването на Жану (7710 м) от 
елитната група на Лионел Тере през 1962 г. е забележително 
особено от гледището на възприетата тактика и използуването 
на най-модерни технически средства по изключително трудния 

снежноледен маршрут. Грижливото му обработване на отделни 



етапи, поставянето на въжени парапети чак до самия връх, пъл

ната съгласуваност и взаимопомощ в работата на отделните· 
свръзки - всичко това осигурило блестящия успех на предприя
тието. На )К.ану се изкачили последователно всичките участници 
в експедицията - общо 11 души. Много сложни технически 
проблеми са били решени в Хималаите и при изкачвания на ня
кои по-ниски върхове. Един от най-красивите и недостъпни 
върхове в Каракорум - Музтаг-Тауер (7276 м), е бил почти ед
новременно изкачен по различни пътища от две групи отлични 

френски и английски алпинисти през 1956 г. Преодолявайки по
пътя към върха заледени скални отвеси, те си послужили с це

лия арсенал на най-модерни технически средства, които преди 
rова не са намирали приложение при изкачвания на толкова ви

соки върхове. Експедиционният алпинизъм в най-високите пла
нини на света все повече се ориентира към· решаването на слож

ни спортно-технически проблеми, съчетани със завладяването на 
височината. 

201 Докато в Хималаите и Каракорум се съревновават големи и-
малки експедиции от всички краища на света, в Памир, Тян-шан 
н други средноазиатски планини, лежащи върху територията на 

Съветския съюз, се разгръща интензивна експедиционна дейност
на съветските алпинисти, школувани върху Jiедниците и гребени
те на Кавказ. От самото му възникване експедиционият алпини
зъм в Съветския съюз е поставен в служба на науката и е при
зован да способствува за развитието на народното стопанство. 
Изследването на обширните планински области в Средна Азюr 
се поставя като важна задача след Октомврийската революция 
във връзка с индустриализацията на страната и създаването на 

иригационни системи в младите средноазиатски републики. Гео
графи, топографи, метеоролози, геолози и инженери премахват от· 
картите на Памир и Тян-шан последните бели петна, изследват 
климата, откриват в планинските недра полезни изкопаеми, тър

сят водни ресурси. Това се върши с помощта на опитни алпини
сти, които започват да преследват и собствени спортни цели -
покоряването на шест- и седемхилядниците. Така в най-високите 
планини на Съветския съюз се развива алпинизъм с експеди-



ционен характер и свои специфични особености, който русите на
ричат височинен. 

В Памир през първите години на съветската власт работи гео
графът Н. Л. Корженевски, известен със своята изследовател
ска дейност в планините на Средна Азия още преди революция
та, но системното и всестранно проучване на тази сложна пла

нинска система с много бели петна започва от 1928 г. Тогава се 
организира от Академията на науките на СССР голяма компле
ксна памирска експедиция, в която участвуват над 100 души, 
включително 26 съветски специалисти от различни клонове на 
науката, както и група немски учени, поканени от Съветската 
академия на науките. В състава на експедицията влизат и ал
пинисти. От съветските най-голям планинарски опит, придобит 
през годините на емиграцията в чужбина, имат старите болше
вики Николай Криленко, Ото Шмидт и Николай Горбунов. Гер
мано-австрийската група се ръководи от Вили Рикмерс и в нея 
личат имената на Карл Вин, Ойген Алвайн и Ервин Шнайдер -
млади, но вече известни със своите постижения алпинистw. 

В резултат на работата на тази експедиция се уточнява карта-
та на Централния Памир и се нанася на нея сложният планински 202 
възел в горната част на ледника Федченко, където в точката на ·. ':-·. 
пресичането на хребета Петър I с хребета на Академията на нау-
ките се издига висок трапецовиден връх. Но тогава никой още 
не се досеща, че този връх е най-високият в Съветския съюз. Съ
ветските алпинисти оказват неоценима помощ на топографа До-
рофеев, изкачвайки с него важни панорамни пунктове и седлови-
ни в памирските хребети. Немските алпинисти също работят със 
своите топографи, покорявайки между другото някои пет- и шест
хилядници. След привършването на основната работа на експе-
дицията Алвайн, Шнайдер и Вuн щурмуват пик Ленин от юг 
и успяват да се доберат до върха с цената на сериозни премръз-
вания. 

През 1932 г. се установява, че белоснежният трапец, издигащ 
се над ледника Федченко - ,,пик 7495", е най-високият връх в 
Съветския съюз. Тогава го кръщават пик Сталин, а сега името 
му е пик Комунизъм. Покоряването му се поставя като основна 
задача пред организираната през 1933 г. таджикско-памирска екс
педиция на Академията на науките на СССР. За • тази цел в 
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състава и се включват най-опитните съветски алпинисти, обеди
нени в „отред № 29" - Горбунов, Гущин, Евгени Абалаков, Ни
колаев и други. 

Ог киргизкото градче Ош през Алайската долина и прохода 
Терс-агар отредът навлиза в долината Мук-су и оттам стъпва 
върху най-дългия ледник в света - Федченко. По-голямата част 
от участниците в експедицията за пръв път идват в Памир. Те 
са поразени от грандиозните мащаби на планините и възхитени 
от романтиката на дългото пътуване с коне и камили през висо

ки превали, през долини с буйни и опасни реки и по огромния 
ледник, където с многодневни усилия трябва да се прави прохо
дима пътека за товарен добитък между морени и сераци. Сега 
удобни автомобилни пътища навлизат дълбоко в памирските до
лини, но тогава пътуването с кервани отнемало цели седмици. 

Базовият лагер на „отреда № 29" е установен върху един от 
горните ръкави на ледника Федченко и оттук алпинистите започ
ват да щурмуват източния гребен на пик Комунизъм. Шест 
скални жандарми препречват пътя към върха. Техните скали са 
отвесни и ронлияи, преодоляването им изисква упорита работа. 
Николаев загива съборен в пропастта от каменопад, но друга
рите му, макар и покрусени от нещастието, не се отказват от 

целта си. Най-сетне след многодневни усилия жандармите на из
точния гребен са победени и пътят към върха е открит. Носа
чите киргизи не могат вече да следват алпинистите и те поемат 

тежките товари сами . Последният лагер е изнесен на височина 
6900 м. Тук щурмовата група от трима души в продължение на 
четири денонощия е блокирана в палатките от снежна буря, а 
когато тя утихва, наблюдателите от базовия .1агер с бинокли виж
дат как две черни точки поемат нагоре по снежните полета към 

върха . Но до върха стига само един - Евгени Абалаков. Дру
гарят му Горбунов изостава по пътя. Цели пет часа върви Аба
лаков сам през снежните вихри на гребена в надпревара с летя
щите часове. Все по-трудно става дишането, все по-чести са по
чивките. Но ето че гребенът се стеснява и става остър като нож. 
Мекият сняг се превръща в твърд фt,рн. Алпинистът балансира 
над пропастите под поривите на ураганния вятър. Сърцето му 
бие в гърдите като чук. Върхът е пред него . Опиянен от близ
ката победа, той ускорява крачката, залита напред, пада на ръ-



цете си и пълзешком преминава последните метри до малката 

скална площадка на вър-ха. Над Абалаков е само небето, а под 
него - безкрайното море от ледници и върхове, огрени от послед
ните лъчи на заледяващото слънце. Той бърза да направи някол-

Лик Ко.иунизъм от изток 

ко скици, иззижда малка каменна пирамида и поставя в нея бе
лежка с името си. После поема обратния път. Така на 3 септемв 
ри 1933 г. бе покорен най-високият връх на Съветския съюз . 
Една година по-късно се провежда памирският военно-учебен 

поход на командирите от Червената армия. Като инструктори са 
привлечени опитни алпинисти, между които са и двамата братя 
Абалакови . След кратка подготовка целият отред заедно с ин-

204 
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структорите щурмува пик Ленин от север. Поради недостатъчна 
аклиматизация и погрешна тактика групата не стига до върха, 

но установява рекорд на масово изкачване до височина 7000 м
общо 21 човека. 
След първата несполука се взема решение пик Ленин да бъде 

отново атакуван от малка, но отбрана група - трима инструкто
ри и трима офицери. Евгени и Витали Абалакови вещо ръково
дят изкачването и групата бързо напредва от лагер към лагер . 
Близо до целта обаче на един от участниците измръзват краката, 
друг не се чувствува добре и някой от инструкторите трябва 
незабавно да ги придружи надолу до най-близкия лагер. Един 
от двамата братя трябва да се откаже от върха. Предлагат да 
се тегли жребий, но Евгени като победител на пик Комунизъм 
доброволно отстъпва на брат си пик Ленин. Тази великодушна 
постъпка добре очертава моралния му облик. На пик Ленин се 
изкачват Витали Абалаков и военните алпинисти Чернуха и Лу
кин. 

След историческите победи над двата най-високи върха в Па
мир биват покорени през следващите години останалите седем
хилядници и много шестхилядници, доближаващи се до 7000 м -
пик Евгения Корженевска, пик Революция, пик Гармо, пик Моск
ва, пик Маркс, пик Енгелс и други. През 1956 г. съветските и 
китайските алпинисти щурмуват съвместно Музтаг-ата (7546 м) 
и Конгур (7595 м), разположени в Кашгарските ш1анини на ки
тайска територия. На Музтаг-а,а се изкачват общо 31 алпини
сти начело с Белецки и Кузмин и с това установяват рекорд на 
масово изкачване на седемхилядник. 

В Тян-шан първата голяма цел, която привлича съветските ал
пинисти, е легендарният Хан Тенгри (6995 м) - ,,повелителят на 
духовете", наричан още от киргизите Кан-тоо, което значи „кър• 
вава планина". Преди откриването на пик Победа Хан Тенгри, 
който е почти седемхилядник, минава за най-високия връх в 
,,Небесните планини" . Мраморната му пирамида е устремена ви
соко към небето, а от върха и се спускат към околните ледници 
грамадни отвесни стени. Хан Тенгри е прочут също с особено су
ровите ат:-.юсферни условия в района му - чести и резки проме
ни на врtмето, бури, студове и снеговалежи. 



Още през 1928 г известният украински алпинист Михаил По
гребецки започва да проучва подстъпите към върха и го обсажда 
три години наред. През 1937 г . той ръководи Украинската науч
на експедиция в Тян-шан. Алпинистите пак са в помощ на на
учната група, но имат и самостоятелна задача: да покорят Хан 
Тенгри. Те щурмуват северозападния му гребен по заледени и 
ронливи скали, с мъка си пробиват път през дълбокия и сипкав 
като брашно сняг, бивакират при тежки условия, устояват и на 
свирепа буря, рискувайки да Gъдат отнесени от нея в пропастта, 
и най-сетне след напрегната шестдневна борба щурмовата трой
ка - Погребецки, Зауберер и Тюрин - победно стъпва на върха. 
Победата над Хан Тенгри предизвика жив отглас в целия свят 
като първо голямо постижение на съветския алпинизъм . 

През 1936 г. две групи отново щурмуват Хан Тенгри. Едната 
от тях е организирана от Евгени Абалаков. В нея влизат още 
брат му Витали, Дадиомов, Гутман и швейцарският алпинист 
Лоренц Саладин. Изкачването се провежда без необходимата ак
лиматизация, с рискована бързина и без осигурен тил, в резул
тат на което след извоюваната победа при слизане от Хан Тенг-
ри групата изпада в бедствено положение и за малко не остава 206 
завинаги в снеговете му. Вследствие на получените премръзвания 
умира Саладин, а Витали Абалаков се лишава почти от всички 
пръсти на ръцете и краката . Лекарите са единодушни, че карие-
рата му като алпинист е завършена, и му препоръчват шах и ри-

болов. Но упоритият планинар не се предава. Той със страшно 
усилие на волята и понасяйки нетърпими болки, прави месеци 
наред възстановителни упражнения на крайниците, спортува, бя-
га със ски, но едва след десет години се връща в планините го-

тов отново да премери с тях силите си. 

След Хан Тенгри са покорени и други важни шестхилядници 
в Тян-шан - пик Чапаев, пик Нансен, пик Съветска конститу
ция, пик Мраморна стена и други. Още първите покорители на 
Хан Тенгри са забе"1язали южно от него много висок леден връх, 
но предполагали, че той се намира върху китайска територия. 
През 1939 г. проф . Летавет води експедиция в югоизточен Тян
шан и открива, че безименният великан се издига в хребета Кок
шаал-тау. Група комсомоJщи,участници в експедицията, предприе
мат опит за изкачването му и трима от тях след многодневни ге-



роични усилия успяват да се доберат до височина с кота около 
6930 м. Смятайки при липса на видимост, че са достигнали до 
някакъв връх, те го наричат „пик 20-годишнината на Комсомо
ла". Няколко години по-късно топографите установяват, че дей
ствителната височина на масива е 7493 м - надвишаваща почти 
с 500 м Хан Тенгри. Най-високият връх на Тян-шан получава 
име пик Победа, а покоряването му се поставя като почетна за
дача пред съветските алпинисти. 

През 1955 г. към пик Победа се отправят две експедиции -
на алпинистите от Казахстан и Узбекистан. Първите набеляз
ват маршрут по източния гребен към върха, а вторите - по се
верното ребро. Между двете експедиции се поражда фатално съ
ревнование, което води до катастрофа. В един и същ ден алпи
нистите от Ташкент и Алма-ата излизат на щурм, надпреварвай
ки се, без аклиматизация и без предварителна подготовка на ла
гери. Отначало времето е хубаво, но когато групата от Алма
ата бивакира вече на 7000 м височина, внезапна снежна буря 
събаря палатките, затрупва ги под снежните маси, настъпва дез
организация и от 12 души успява да се спаси само един. Тази 

207 катастрофа, най-голямата досега в историята на съветския алпи
низъм, се дължи на авантюристичната тактика и подценяването 

на опасностите на големите височини. 

През 1956 г. на московския колектив „Спартак" с ръководител 
Витали Абалаков се възлага да организира нова експедиция на 
пик Победа. Тактиката на Абалаков е коренно различна от тази, 
която предизвикала катастрофата през 1955 г. От базовия ла
гер, разположен под северните склонове на върха на височина 

4150 м, се предприемат няколко аклиматизационни и тренировъч
ни изкачвания по набелязания маршрут, при което се организи

рат лагери в снежни пещери, снабдени с достатъчно храна и 
гориво за случаи на по-продължителен престой. След такава ос
новна подготовка на пъту щурмовата група от 11 души начело с 
Абалаков, излизайки от базовия лагер, за 11 денонощия стига 
върха. Внезапните снежни бури наистина изненадват алпинисти
те, но приютени в комфортни пещери, те не усещат нито студ, 
нито вятър и спокойно изчакват оправянето на времето. 
През следващите години нови експедиции щурмуват пик По

беда и той взима нови жертви. Най-северният седемхилядник в 



,света, разположен в район със суров климат, чести бури и обил
ни снеговалежи, вече е прочут като опасен и коварен противник 

на алпинистите, който не им прощава и най-малките грешки. 
Височинният алпинизъм в Съветския съюз сега е в разuвета 

си. Условията, при които той се развива, са несравнимо по-благо
приятни, отколкото през тридесетте години на века. Съобщения
та в планинските райони са подобрени и подстъпите към върхо
вете не са вече толкова дълги и трудни. Автомобилите и хелико
птерите постепенно изместват традиuионните кервани . Транспорт
ната авиаuия се използува за снабдяване на експедиuионните ла
_гери. Най-широко се прилага радиовръзката. Подобрена е еки
пировката . Височинният алпинизъм се масовизира и става осо
бено популярен в планинските републики на Средна Азия. Под 
вещото ръководство на ветераните Абалаков, Поляков, Белецки, 
Летавет, Кузмин, Угаров, Раuек израсна ново поколение от мла
ди и отлично подготвени покорители на най-високите върхове. 
Сега „класическите" маршрути на пик Комунизъм и пик Ленин 
се преминават с лекота и от алпиннсти със средна квалификация. 
Пик Ленин наричат вече Памирски Елбрус заради честата му 
посещаемост. Само през лятото на 1960 г. той е посрещнал 119 208 
души. Водещите алпинисти на Съветския съюз се ориентират се-
га към по-ниските, но по-недостъпни върхове. Като пример на 
много сложно техническо изкачване на шестхилялник може да <:е 

посочи премиерата на пик Таджикистан (6565 м) в Юг_озападен 
Памир, направена през 1962 г. от ленинградски алпинисти с ръ
ководител С. Саван. Към покорените някога с толкова усилия 
върхове сега са прокарани вече от различни страни нови, по-

трудни маршрути, например по южната стена на пик Комунизъм~ 
изкачена през 1959 г. от групата на Кузмин; по северната стена 
на пик Революuия, премината през 1962 г. от групата -на Миш-
ляев. Покорителите на кавказките стени търсят вече обекти за 
най-сложни стенни изкачвания върху шестхилядниците и седем

хилядниците. Опитът от големите траверси в Кавказ също се 
пренася в Памир и Тян-шан. През последните години тук са реа-
лизирани изключително трудни преминавания на огромни планин-

ски хребети на височина 6-7 хиляди метра и често при най-не
благоприятни атмосферни условия (траверсите на Дарвазкия, За-
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лумартския и Заалайския хребет в Памир, на Талгарската под
кова в Заалийския Ала-тау и др.). 
Както се вижда, общото развитие на височинния алпинизъм в 

планините на Съветския съюз е същото, каквото наблюдаваме 
в Хималаите и I(аракоруМ', но съветският височинен алпинизъм 
запазва някои особености, присъщи само на съветската алпий
ска школа. Особено е за отбелязване, че сега експедициите към 
върховете на Паl\шр и Тян-шан не използуват носачи. Товарите 
се пренасят от самите алпинисти, подпомогнати понякога .от спо

магателни групи, но всеки участник в спомагателна група знае, 

че той е пълноправен чле~ на колектива, а не обикновен носач 
и че ако днес той помага на другарите си, то утре ще дойде и 
неговият ред да бъде включен в щурмовата група. Освен това 
съветската практика е доказала, че пълното освобождаване на 
участниците в щурмовата група от физическо натоварване не 
дава добри резултати и че най-леко понасят трудностите и на
прежението на последния етап в изкачването на седемхилядници

те тези. които наравно с другите участвуват в „черната" работа 
по подготовката на пътя и снабдяването на лагерите. В Хима
лаите експедициите от далечни страни са сравнително малоброй
ни и затова по принуда използуват местни носачи, а при масо

визацията на съветския височинен алпинизъм всяка експедиция 

разполага с достатъчен брой участници, за да реши със собстве
ни сили всичките проблеми на транспорта. 

Хиндукуш стана обект на многобройни експедиции сравнител
но късно. Най-високите му върхове, между които и голям брой 
седемхилядници, се намират в североизточния дял на веригата 

на границата между афганистанската провинция Вакхан и па
кистанския Читрал. Първите няколко несполучливи опити за по
коряването им са били предприети от английски алпинисти още 
преди Втората световна война, Уогато Читрал е влизал в терито
рията на Британската империя като най-северна част на Ин
дия. Впрочем тогава главното внимание на високопланинските 
експедиции от различни страни се насочвало към осемхилядни

ците и най-важните седемхилядници в Хималаите и Каракqрум, 
докато съветските алпинисти са за,тадявали Памир и Тян-шан. 
14 Завладяване на планините 



Първият сериозен успех в Хиндукуш се отнася към 1950 r. То
гава участниците в една норвежка експедиция, ръководена от 

проф. Несе, успяват да се изкачат на най-високия му връх -
Тиридж-мир (около 7750 м) . През 1955 r. следва покоряването 
от американците на още един личен седемхилядник - - Истор-о
нал (7398 м), а през 1959 r. италианската експедиция на Фоско 
Мараини (Fosco Maraini) успешно щурмува Сараграр (7349 м) . 
И трите върха се намират върху територията на Читрал. През 
1960 r. за първи път правителството на Афганистан дава разре
шение на чужденци да в.11язат в провинцията Вакхан, която като 
тесен клин се простира към китайската граница между СССР и 
Пакистан. Две експедиции - японска и полска - едновремен
но се насочват от Вакхан към втория по височина връх в Хин
дукуш - Ношак (7492 м), но японците изпреварват поляците. 
Оттогава Централен и Североизточен Хиндукуш се посещават 
всяка година от голям брой леки експедиции, които си поставят 
за цел не само изкачването на останалите още девствени шест

хилядници и седемхилядници, но също така и изследването на 

обширни, непосещавани още от европейци планински райони. 
Във високопланинското завладяване на Хиндукуш на първо място 210 
са австрийците, но активни са също така поляците, германците, 
италианците, швейцарците, а през 1965 г. в района на Вакхан за 
пръв път се появила и една чешка експедиция, която постигнала 

значителен успех - 17 покорени върха, между които и някол-
ко шестхилядници. 

Хиндукуш поради неговата сравнителна достъпност привлича 
сега главно експедиции, неразполагащи с много пари. Повечето 
от тях използуват собствени превозни средства за доставяне на 
всичко необходимо от родната страна до Кабул и оттам, докъ
дето позволяват планинските пътища. Покоряването на съвсем 
девствени върхове в неизследвани планински райони със скром
ни средсmа на леки експедиции без много товар и кервани от 
носачи - ето кое прави Хиндукуш толкова интересен за алпини
стите от различните страни. 

Съвсем логично е да се очаква, че Хиндукуш и Памир ще 
бъдат и за нашите алпинисти един естествен етап по пътя към 

Хималаите. 
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Съвс~м . специфичен характер има съвременнияr експедиционен 
алпинизъм .а Андите, където обект на завладяването са недостъп
ните ;,1асивп в Перу, Боливия и Чили с алпийски характер. С 
особена популярност се ползуват сред алпинистите Перуанските 
Лндн - Корди.11иера Бланка (Cordillera Blanca), Кордилиера 
Уайуаш (Cordillera Huayhuash), Кордилиера Вилкабамба (Cordi
llera Vilcabamba), където се издигат голям брой трудни за 
изкачване петхилядници и шестхилядниuи. Заледяването на тези 
планини е много силно поради особените климатични условия в 
тези тропически области - редуването на влажни сезони, кога
то по високите места навалява много сняг, със сухи и етудени 

периоди, през които снегът не се стопява. И най-стръмните юж
ни склонове са винаги покрити с мощна ледена броня, скулпти
рана от ветровете във фантастични форми, приличащи на тръби
те на гигантски орган, особено красиви и ефектни под лъчите на 
тропическото слънuе и върху фона на тъмносиньото небе. Ал
пинистите са ги нарекли Ледени флейти. 
Изключителното заледяване на върховете, стръмнината на тех

ните склонове и голямата височина на стените обуславят осо

бения характер на планинарството в тези райони на Андите. Ек
спедиuионният алпинизъм се съчетава тук с преодоляването на 

ледени маршрути, които по техническа сложност нямат равни до

ри и в Алпите. Подстъпите към върховете се намират в диви и 
трудно проходими долини, но те не са толкова отдалечени от ав

томобилни пътища, I<акто в планините на Централна Азия. Пре
ходите до базовите лагери на експедиuиите обикновено не от• 
немат повече от 3-4 дни. Именно това, както и интересният от 
спортно-техническо гледище характер на изкачванията привли

чат в Перуанските Анди всяка година многобройни леки експе
диции от различните краища на света. 

Истинското завладяване на Перуанските Анди започва в на
чалото на тридесетте години, макар че първите опити за изкач

ване на най-високия им връх Уаскаран (Huascaran - 6765 м) да
тират още от началото на нашия век. Преди Първата световна 
война няколко добре организирани германски и австрийски ек
спедиuии покоряват значителен брой петхилядниuи и няколко 
шестхилядниuи. През 1950 г. американците Хара (Harrah) и Мак
суел (Maxwell) успяват с uената на сериозни премръзвания да 
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се доберат до най-високия връх в Кордилиера Уайуаш - Иеру
пайо (Jerupaja - 6634 м). От 1950 г. насам: Перуанските Анди 
и особено Кордилиера Бланка стават терен, на · който се сърев
новават алпинисти от различни народности, включително и пе

руанци. През 1951 г. една френско-белгийска експедиция поко
рява Алпамайо (Alpamayo - 6120 м) - най-красивия връх в 
Кордилиt'ра Бланка и един от най-красивите в света. В изкачва
нето му са участвували изтъкнатият френски катерач Реймон 
Лененже и още трима алпинисти. Една година по-късно се пре
дава друга ледена крепост в същата планинска верига - Уантсан 
(Huantsan - 6400 м), изкачен от участниците в една силна френ
ско-холандска експедиция с ръководител Лионел Тере. Така по
степенно намалява броят на непокорените още шестхилядници в 
този район на Андите и остават недокоснати от човешкия крак 
само · няколко, чиито трудности изглеждат непреодолими . Към 
тях се отправя през 1956 г. френска експедиция, ръководена съ
що от Лионел Тере. В нея участвуват отбрани алпинисти - спе
циалисти по преодоляването на най-трудни ледени маршрути. Пър
вата цел на французите е легендарният Чакрарайу (Chacraraju -
6100 м) ', мощен масив с два недостъпни върха, който дотогава са
мо с вида на ледените си отвеси отблъсвал претендентите за зав-

. ладя·ването му. Обсадата на западния връх на Чакрарайу продъл
. жава 15 дена. Алпинистите атакуват северния му склон, изграж
дат л'агери, фиксират по целия маршрут въжета. Борба се води за 
всеки метър височина. Пробиват се траншеи в дълбокия до гърди 
сняг, покриващ с f!естабилен пласт стръмните склонове, изсичат 
се многобройни стъпала в твърдия като стъкло лед, преодоляват 
се с клинове за лед и на двойно въже ледените отвеси и надвеси, 
траверсира се фантастично накъдреното с ледени кули и снеж
ни стрехи било, водещо към върха, и на края след непрекъснато 
12-часово изкачване от последния бивак легендата за непобеди
мия Чакрарайу е развенчана. Окрилени от този успех, алпинисти-

. те атакуват още един от „проблемните" перуански върхове -
Таулирайу (Taulliraju - 5830 м), преодо.лявайки с всички сред
ства на модерната скална и ледена техника също така труден 

маршрут. Тези две победи на френските алпинисти отбелязват 
_нов eтa'ri: в развитието на съвременното височинно планинар
. с'rво. Приложената от тях тактика на постепенно и ме'tодично 
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за,в,ладяване на височ1:1ната с помощта на поставените по целия 

маршрут въж~ни парапети се оказа~ а най-сигурна ,и безопасfiа- 1 
Тя е осигурила успеха и на други подобни предприятия, Т\{еЖдУ, 
които изкачва;нето на Жану в Хималаите и на източния. вр.ъх на . 
Чакрарайу (бОРО м) през 1962 г. от експедициите, ръководени 
пак от Tep.t. За отбелязване е , че маршрутът по северо11зточна
та стена на Ч.~крарайу, . преминат през 1962 г . , е бил прецен.ен , 
като много по-труден, отколкото тозJ,J от 1956 г . , и че на. източния 
връх на Чакрарайу се и_зкачили в продължение на три последо
вателни дни почтц всички членове на експедицията - общо 11 
души. Голям . дял в покоряването на Перуанските Анди имат на
последък И· испанскцте алпищ1сти. При двете им последни експе
диции те са . изкачили · около 20 върха над пет и шест хиляди 
метра. . . 
Друг райо.1:1 .~а Андите, . който възбужда през последните годи- . 

IШ изключително . , :rолям интерес у по1<орителите на върховете,. 

се намира в най:южния край на а_мериканския континент близо 
до Огнена земя. Това са Патагонските Анди, образуващи .грани
цата между Аржентина и Чили. Височината им сравнително не 
е голяма. Тя никъде ' не достига 4000 м, но особените к.т,~иматичю, 
условия в тази част на континею:а създават такава . обстановка,· 
кояте> дава основание Патагонските Анди да бъдат причислени 
към най-интерес1цпе 1,1 на-недостъпните планински вериги в света .. 
Огромни прщ::транства тук са покрити с ледници, чиито езици 
се спуска1, l;{аправо в бурните води на океана. Над тях шемет
но се издигат към небето върхове с най-фантастични очертания - 
гигантски дцоритови кули . и игли. Отвесните им стени дости- · 
гат височина 1000-1500 м от подножието до върха. ' Силни и 
постоянни западни ветрове носят влага от океана и причиняват 

необичайн9 за~е.ri.яване на скалите. Към това се прибавя суро
вият почти полярен климат, честите бури, отдалечеността o;r на
селени места. Всич.ко това обуславя сериозния експедиционе·н ха
рактер на алпинщзма . в този район, където покорителите на вър
ховете са изправени пред такива изпитания, каквито нормално 

се срещат в , много по-ви.соки планини . Затова изкачванията на 
патагонските трi;fхилядJ-!ИЦИ можем да сравним с най-внушител
ните победи над шестх.илядниците в другите части на света. 



Най-високият връх в Патагонските Анди . е Фиц Рой (Fitz 
Roy -- 3441 м) в едноименния масив. Това е огромна скална 
грамада с гладки отвесни стени. За да се стигне до нея от ви
соките плата на Аржентина, трябва да се преминат обширни 
ледникови полета, над които почти непрекъснато се носи вла

жен ураган. Първите опити за изкачване на Фиц Рой се извърш
ват през тридесетте години от италиански и австрийски алпини
сти, но те имат предимно разузнавателен характер. Едва през 
1952 г. усилията на една . френска експедиция, ръководена от 
Азема (М. Azema), се увенчават с успех. Тя прилага тактиката 
на системно изграждане на общо три лагера върху ледникови 
тераси до подножието на сам'Ия връх, откъдето се организира 

последният етап на щурма. Лагерите са снежни пещери, комфо
ртно обзаведени, в които алпинистите са абсолютно защитени 
от полярния студ и бушуващите бури. 1000-метровата скална 
крепост на Фиц Рой атакуват едни от най-добрите катерачи на 
Франция - Гида Маньоне и Лионел Тере. Прилагайки всичките 
тънкости на модерната скална техника, те успяват за два дена 

с . един тежък бивак на скалата да се доберат до върха. Поко-
ряването на Фиц Рой се празнува като нова голяма победа на 214 
младата генерация френски алпинисти. 
Около величествената пирамида на Фиц Рой се издигат ня

холко съперничещи с нея игли. Едната от тях особено привлича 
погледите на алпинистите. Това е Серо Tope(Cerro Torre). Видът 
и е фантастичеi-1 и обезкуражаващ. От всички страни към върха 
и се издигат огромни, монолитни, гладки и покрити с ледена 
кора стени. Върху тях не може да се открие ни.какво уязвимо 
място, никаква камина, никаква цепка, която би могла да се 
използува за изкачване. Победителите на Фиц Рой си казват: 
„Ето един наистина недостъпен връх, който винаги ще остане 
девствен - обект само на съзерцание и платонично възхище
ние". Но минават само няколко години и отново се доказва, че 
за смели хора, въоръжени с модерна алпийска техника, няма 
непревземаеми върхове. През януари 1960 г. обсаждат Серо То
ре двама известни алпинисти и професионални водачи: италиане
цът · Чезаре Маестрu и .австриецът Тони Егер, известен със СJЗОИ
те изкачвания в Перуанските Анди. И те кактq преди :гях , 1фрад
цузите изчакват най-удобно време за атака в снежна пещера. 
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Серо Торе 



Борбата им върху заледените отвеси на страхотната игла про
дължава няколко дена и представлява един от най-драматични
те епизоди в хрониката на съвременното „екстремно" катера
чество. Именно студът и дебелият пласт лед, покриващ скалите, 
правят изкачването възможно. Маестри и Егер използуват кли
нове за лед и техниката на двойното въже за преодоляване на 
ледени отвеси и тавани. С големи премеждия, рискувайки всеки 
миг да се срутят в пропастта, те достигат върха на иглата, но тук 

ги посреща топъл ураган, бързо стопяващ ледената обвивка на 
скалите. Клинове за лед при организиране на рапели вече не 
могат да се употребят. Катерачите разчистват скалите от лед и 
забиват в тях роолплъrови клинчета. Слизането от рапел на ра
пел сред откъртващите се ледени блокове е мъчително бавно и 
опасно. Обезсилени, останали без храна, нервно изтощени, побе
дителите на Серо Торе в продължение на две денонощия се бо
рят за живота си. На втория ден от започването на слизането 
срутващите се отгоре ледени маси отнасят в пропастта Тони, а 
другарят му само по чудо остава жив. Той прекарва още една 
кошмарна нощ привързан към скалите, а на следващия ден 

го намират другарите му от наблюдателната група лежащ в без- 216 
съзнание в подножието на победената игла . 
Обект на съвременния експедиuионен алпинизъм са и високите 

' масиви в полярните райони на Северна Америка . Може би най
значителното постижение в борбата с шестхилядниците на Аляс
ка е изкачването на 3000-метровата южна стена на Мак Кинли, 
осъществено през 1961 г . от италианци. Експедицията е била ор
ганизирана от алпийския клуб на Леко, а ръководена от .Е1ете
рана на италианския алпинизъм прочутия Рикардо Касин. Вър
ху избрания маршрут по скално-ледено ребро щурмовата група 
се сблъскала с непредвидено големи препятствия, преодоляването 

на които отнело много дни в бавна и упорита работа по осигу
ряването на пътя и организирането на лагери. Изкачването било 
затруднено и от особено тежките атмосферни условия, които са 
обикнсвени в полярните области и на такива височини - обилни 
снеговалежи, силни ветрове и големи студове. Върхът бил побе
ден с неимоверните усилия на цялата група, при което не са 

били избягнати и сериозни премръзвания. За отбелязване е, че 
почти до базовия лагер на височина около 3000 м в подножието 
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на южната стена товарът на експедицията и нейните участници 
били пренесени по въздуха от самолет, снабден със ски. Трудни 
премиерни изкачвания по склоновете на Мак Кинли, Монт Ло
ган и други масиви в Аляска са извършени и от американски ал
пинисти. От най-висока класа е постижението на френските ал · 
пинисти, покорили през 1964 r. трудния връх Хънингтън (Hunington). 
Лнонел Тере като ръководител на тази експедиция за последен 
път прояви големия си организаторски талант и богат планинар
ски опит. 

Анализирайки постиженията на експедиционния алпинизъм във 
високите планини, през последните две десетилетия констатираме 

огромен напредък по отношение материалните условия при про

веждането на изкачванията. Непрекъснато се подобряват екипиров
ката и алпийският инвентар на алпинистите, облекчава се товарът 
им и се улеснява транспортът в планините. Достатъчно е да хвър
лим поглед върху фотографическите снимки от първите британски 
експедиuии на Чомолунгма, за да видим колко непрактично от 
днешно гледище е било облеклото на участниците им. Те не са 
разполагали нито с пухени якета и панталони, нито с найло
uови анораци, нито със специални, приспособени за големи сту
дове експедиционни обувки. Сега многобройни търговски фирми 
се надпреварват в производството на лека, топла и висококаче

ствена екипировка, задоволяваща изискванията, установени от 

дългогодишен опит. Същото се отнася до бивачните съоръжения
палатките, спалните чували, матраците, спиртниците и пр. Бла
годарение на усъвършенствуваю1я алпийски инвентар - най
лонови и перлснови въжета, леки котки, дуралуминиеви клинове 

и карабинери, жумари и пр., стана възможно да се преодоляват 
на големи височини такива теренни препятствия, пред които са 

отстъпвали алпинистите от предишната генерация. Изясниха се 
научно и основните физиологични проблеми във връзка с висо
чината - за дишането и храненето, за смущенията в нервната 

с11стема и пр. Хранителният режим на участниците в експедиции
те е поставен на строго научна основа и съвременната хранител

на промишленост предоставя широки възможности за осигуря

ване на разнообразна, вкусна и висококалорична храна. Упот
ребата на кислорода на големи височини се приема вече като 
абсолютна необходимост за всяка сериозна експедиция. Кисло~ 



родните апаDати непрекъснато се усъвършенствуват и теглото им 

се намалява. По-успешна е и борбата със заболяванията и из
мръзванията във високата планина благодарение на нови ефи
касни лечебни средства. Проблемата на транспорта до базови ла
гери се решава все по-често с помощта на авиацията, а при пре

насянето на товарите по пътя на изкачването понякога се изпол

зуват портативни макари със стоманени или найлонови въже
та. За осъществяване на връзка между лагерите помагат радио
предаватели на къси вълни. Но и най-богатата материална база 
на една високопланинска експедиция не е достатъчна за осигу

ряване на нейния успех, ако не са добре подбрани участниците и 
пс само като единици, но преди всичко като колектив . Блестящо 
доказателство за решаващата роля на правилно организирания 

и ръководения колектив са съветските експедиции на пик Побе
да, Музтаг-ата и Конгур ( 1956 г.), английските експедиции на 
ЧомоJiунгма (1953 г.) и Канченджанга ( 1955 г.), френските екс-
1,едиции на Макалу, )Кану и Чакрарайу, италианската експеди
ция на К2. Закономерно явление е, че във всички планини на 
~~вета, където са покорени вече по най-леките пътища най-висо-
1ште върхове, алпинистите се стремят към нови победи, търсят 218 
нови, по-трудни пътища, завладяват нови, още по-недостъпни 

върхове. 
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БЪЛГАРСКОТО ПЛАНИНАРСТВО 

Историята на аланинарството в българските земи започва с една 
от първите забележителни прояви на световното планинарство -
изкачването на Хемус от Филип Македонски. Наивно би било 
обаче да предлолагаме, че той пръ\з е стъпил на неизвестния 
нам легендарен връх, безразлично дали това е бил Мусала, Чер
ни връх, Вежен, в. Ботев, Мара гидик или някой друг бал
кански връх. Тит Ливий споменава, че македонският цар се при
дружавал от местни водачи. И наиtтина логично е да се приеме, 
че всички наши леснодостъпни върхове в Рила, Пирин и Стара 
планина открай време са били посещавани от пастири и лов
ци, чийто живот е протичал в планината. Също така от най
древни времена тя е приютявала непокорните и свободолюбиви 
хора, които с оръжие в ръка са въставали срещу чуждите завое

ватели. Още през 335 r. пр. н. е . траките са издигнали барикади 
върху билото на Стара планина срещу фалангите на Александър 
Македонски при похода му към Дунава. Те се съопротивлявали 
героично в планините и срещу римските легиони. 

Цялата иtтория на българския народ е неразделно свързана 
с неговите легендарни планини закрилници на борците срещу 
феодалния гнет, срещу турското робство и в най-ново време сре
щу фашизма . Балканът, Рила, Пирин, Родопите, Странджа плани
на се възпяват в народни песни и легенди. Без тях би била бед
на и новата българска литература. Те са влезли отдавна в кул
турната съкровищница на нашия народ като символи на неговото 

свободолюбие и неговия героизъм. Това безспорно придава особен 
романтичен оттенък и на младото българско планинарство. 



Осми~леното от научен и културен интерес планинарство ct' 
заражда и развива у нас по-късно, отколкото в страните на За
падна и Средна Европа. Пионерите на научното изследване в 
българските земи още през годините на турскот.о робство са чуж
дите пътешественици Ами Буе, Ф·еликс Каниц и други. При свои
те пътувания те откриват красотата на българските планини и 
ги описват · в своите пътеписи. Чрез тях" европейците се запозна
ват с Рила, Витоша, Стара планина. За това допринасят и май
сторските рисунки на Каниц, отразяващи дивото величие на бъл
гарския планински пейзаж (Врачанските скали, Русалийският про
ход, водопадът под Мара Гидик и др.) . 
След Освобождението се създават благоприятни условия за 

всестранен културен възход на българската нация и младата 
родолюбива интелигенция бърза да навакса вековната изоста
налост. Най-добрите й представители проявяват любов и ин
терес към родната планинска земя. Иван Вазов, Алеко Констан
тинов и други любители на българската природа навлизат в нея 
с чувство на благоговение и с отворени за красотата и очи . Те 
се стремят да обходят родните балкани - свидетели на вековна-
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та борба срещу поробителите, и да опознаят всичките им кътче-
та. В основите на българския туризъм лежат родолюбието, кул-
тът към природата и научно-познавателният интерес. Спортният 
елемент в него през този период още липсва, ако не се смята 

за спорт съзнателното „пешеходство", с което така се гордеели 
първите ни туристи. В историческата си покана до софийските 
любители на природата да заповядат на Черни връх, където на 
27 август 1895 г. щял да се основе клубът на туристи, Алеко уточ-
нява, че „който не може да се покачи поне на Черни връх, той 
не заслужава да бъде член на клуба". В тези думи се долавя 
влиянието на идеите, които през това време очертавали облика 
на някои алпийски клубове в чужбина, но основаното през 1899 г. 
първо Българско туристическо дружество не включва в устава си 
такова ограничение за членуване. Затова пък то си поставя като 
основна задача „да изходи по-хубавите местности из отечест-
вото, да ги изучи по точности във всяко отношение и да улес-

ни тяхното посещаване" . 
. А планините през това време наистина не са били съвсем лес
ни за посещаване от туристите и -те са били принудени да се 
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справят със значителни трудности, а дори и опасности при изкач

ване на върхове, които сега се _.,покоряват" и от малки деца. 

Българското туристическо дружество (прераснало по-късно в 
Българския туристически съюз) още през първите години на съ
ществуването си насочва излетната си дейност към планините. 
Същото прави и учреденото през 1910 г. в Русе Юношеско ту
ристическо дружество - по-късно Юношески туристически съюз. 
Но по-широк размах тази дейност получава едва след Първата 
световна война, когато организираният туризъм се масовизира и 
разширява материалната си база. Тогава започва по-усилено из
граждане на хижи в планините - най-често със скромни сред
ства на отделните дружествени клонове и с доброволния труд на 
самите туристи. Хижите стават изходни бази за излети във ви
соките части на планините не само лете, но и зиме. Така се раз
вива зимният туризъм. Сега трудно вече можем да си предста
вим на какви сериозни изпитания са били изложени туристите, 
които първи са дръзвали да навлязат в зимната планина с ней
ните дълбоки снегове и снежни бури без ски и без походяща 
екипировка, но въоръжени с пушки предвид реалната опаснос1· 

от вълци. Още в началото на двадесетте години зимните излети 
на Витоша са били рядкост, а първото зимно изкачва;-~е на Му
сала през 1923 г. от групата на Павел Делuрадев е било за вре-
111ето си истински подвиг също както и изкачването на Вихрен от 
четирима юноши туристи 1 през януари 1925 г. 
Зимният туризъм у нас е неразделно свързан с развитието на 

ски-спорта в периода между двете световни войни. Първите ни 
скиори са преди всичко туристи, за които ските са благословено 
средство за придвижване без затъване по снежната покривка на 

планината. Те овладяват елементарната ски-техника от времето 

на Първата световна война. Учители им са няколко живущи в 
България германци и австрийци. Витошките хижи Алеко и Кума
та стават бази на бързо развиващия се ски-спорт в София. На 
софийските скиори започват да съперничат самоковските. Ски
туризмът постепенно навлиза и в други планини. Построяването 
през тридесетте години на метеорологичните наблюдателници на 

1 Т. Атанасов, Д. Стайков, В. Байнов, Н. Божинов 



Черни връх, Мусала и в. Ботев значително улеснява посещаване
то на тези планински първенци през зимния сезон. 

С развитието на туризма в планините съвсем естествено се 
заражда и алпинизмът. Първите му стъпки са плахи. Някои бъл
гарски студенти в чужбина посещават Алпите и предприемат в 
тях неособено трудни изкачвания на популярни върхове. Още 
през 1895 г. младият медик, а по-късно известен хирург, проф. 
Параскев Стоянов изкачва с гид в. Гран Комбен (Grand Combln) 
в Швейцарските Алпи. Това е първият изкачен от бъ ,1гарин че
тирихилядник и покорителят му получава поздравления лично 

от Ллеко Константинов . През 1903 г. друг студент по медицина, 
следващ във Франция, Иван Малеев, се изкачва също с гид на 
Монблан и ни оставя пътепис, който и сега се чете с интерес. 1 

Проблемите на спортното планинарство започват да занимават и 
други наши туристи, но, общо взето, те не срещат разбиране у 
солндните любители на природата, за които алпинизмът и кате
ренето са несериозно занятие, особено в нашите планини . Затова 
пък, както трябва да се очаква, такъв вид несериозни занятип 
привличат младежта. Не е за учудване, че алпинизмът на местна 
почва се заражда в средите на юноши туристи. 222 
Още около 1910 r. Хелмут Брокс и другарите му от русенското 

ЮТД се опитват да се катерят с въжета по скалите около Ру
сенски Лом, а след Първата световна 'война софийските юноши 
туристи се упражняват в катерене на витошките Комини. Както 
разказва един от участниците в тези упражнения - змс Ал. Вел
ковски, първият учител на нашите катерачи бил един германец -
Ото Бауер - словослагател в Държавната печатница. Трениров
ките имали съвсем наивен характер. Младежите се катерили по 
чорапи и си служили с дебело артилерийско въже. ,,Пълзачи по 
скали" стават по принуда и туристи, примамени от растящия 
върху недостъпни места еделвайс, но в повечето случаи те не при
бягват към помощта на въжето и затова „постиженията" им 
трудuо могат да се окачествят като осмислен алпинизъм. Освен 
това трябва да се признае, че при брането на еделвайс по пи
ринските чукари местните овчарчета далеч превишават по сме

лост и ловкост градските туристи. 

4 Иван Малеев. Възкачването ми на Монблан, София, 1909 г. 
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Към края на двадесетте години в средите на ЮТС се форми
рат няколко групи ентусиазирани планинари, жадуващи да вър • 

шат в планината „дела". Романтиката на борческото, стремяшо 
се към завоевания планинарство намира израз в отклонение от 

утъпканите туристически пътеки и в търсенето на нови, трудни и 

опасни пътища към върховете. Много активна е групата на мла
дите самоковски туристи Михаил Кръшняк, Иван Шехтов, Васил 
Ненков и др. Тяхна е заслугата за основното проучване на 
слабо познатия дотогава Мальовишки дял на Рила и за първото 
групово преминаване на всичките му върхове от Страшното езе
ро до Еленин връх - доста сериозен за онова време преход -
на границата между туризма и алпинизма. Не отстъпват на са· 
моковците и софийските планинари. Те също обикалят без пъ
теки трудно достъпните места на Рила, Пирин и Стара планина, 
предприемат рисковани зимни преходи и мечтаят за покоряване 

на далечни планини . През 1928 г. група членове на IOTC органи
зира екскурзия в Австрия с основна цел изкачване на Гросглок
нер . Макар че до върха успяват да се доберат само трима, това 
изкачване влиза в историята на българското планинарство като 
първо организирано покоряване на висок алпийски връх . С тео
рията и практиката на алпинизма се запознават и някои мла

дежи, следващи в чужбина. Най-голям опит в това отношение 
придобива Ал . Велковски, възпитаник на френск,~я алпийски 
клуб. От 1926 до 1930 г. той следва в Гренобъл и изкачва мно
го върхове в масива на Монблан, в Дофинските Алпи и в Швей
цария, между които Ла Мейж, Лез'Екрен, Пелву, Елфроад, Олан. 
Монблан, Егюй, Верт, Дрю, Гран Шармоз, Грепон, Рекен, Егюй 
дю План, Дан де Жеан, Гран Комбен, Матерхорн, Дан д'Ерен. 
Дан Бланш, Монте Визо и много още други - общо над 80 из
качвания на трихилядници и 17 - на четирихилядници. С този 
свой актив Велковски безспорно се явява като първия българ
ски алпинист от международна класа и учител на други наши ал

пинисти. Интереса към въпросите на алпинизма стимулира и 
българската туристическа книжнина. Списанията „Български ту
рист" и „Млад турист" поместват редовно информации и превод
ни материали за алпийски изкачвания в чужбина, а през 1928 г. 
проф. Параскев Стоянов написва по поръка на БТ Д първото 
българско практическо ръководство по туризъм и алпинизъм, в. 



което се описват техниката на движение по скали и лед, алпий
ски инвентар, начините на осигуряването и пр. 

През ноември 1929 г. няколко млади софийски планинари, пре
димно студенти, излезли от редовете на ЮТС, основават Българ
ски планински клуб (БПК), преименуван по-късно в Български 
алпийсJШ клуб (БАК). Чл. 2 от устава му гласи „Целта на клу
ба е да работи за пълно завладяване на българските планини 
и прит;rане в тях и чужди планини на истинско планинарство". 
Идеологическата платформа на БАК е ясна: ,,Да се постави ряз
ка грачица между дейността на любителите и изследователите 
на високата планина и масата от туристи, отиващи в планина

та, за да се любуват на природата, търсещи главно почивка, а 
не борGа и завоевания". Изучаването и покоряването на плани
ните се поставя като висока цел вместо „долинния туризъм". До
стъпът в клуба е строго ограничен само за изпитани пnанинари 
и още на втората година след учредяването му за председател 

на клуGа е избран Павел Делирадев - големият изследовател на 
нашите планини. 

Основаването на Българския планински клуб е много важен 
момент в историята на планинарството в България. Истината е, 
че планинарството като идея и като практическа дейност се за
ражда и се развива у нас в недрата на широкото туристическо 

дви_жение . Именно на местна почва се създава този иt1терес към 
планините, който към края на двадесетте години вече натрупва 
голям брой летни и зимни планинарски прояви над равнището 

Ра масовия туризъм по безопасните пътеки към хижите и върхо
вете. Родното ни планинарство наистина се подхранва от идеите 
на западноевропейския алпинизъм· , но произходът му е чисто 
български. Както видяхме, някои българи още отдавна са пред
приемали турове с платени водачи в Алпите, но завърнали се в 
родината си, те грижливо съхранявали донесените ледокопи само 

като мил спомен от едно необичайно в живота преживяване и 
никой от тях не се е сещал, че неговият алпийски ледокоп мо
же да намери приложение не само върху леда на Алпите, но и 
върху стръмния фирн на Рила и Пирин. За това са се сетили 
младежи, излезли от редовете на ЮТС и БТС, които в грамад
ното си мнозинство никога не са били в Алпите. Със собствени 
усилия и без водачи те пристъциха към завладяването па родни-

·224 
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те планини при зимни условия и по трудни пътища така, както 

няколко десетилетия преди тях пионерите на класическия алпи

низъм са покорявали Алпите. Тогава естествено идва момент, ко
гато организационните форми на нашия туризъм и неговите ог
раничени цели се оказват пречка за по-нататъшното развитие на 

планинарството. Към това трябва да се прибави, че точно в 
този период ръководните дейци на БТС като че ли бяха забра
Р.или заветите на Алеко Константинов, Иван Вазов и други пио
нери на туризма в нашите планини и се бяха ориентирали към 
най-достъпните туристически обекти в равнините и долш-ште. Обо
собяването на планинарството се явява обаче не С?МО като реак
ния срещу такава насоченост на организирания туризъм, а пре

ди всичко като манифестация на нови идеали и пракпiчески це
ли, чужди на широките туристически среди. Затова, когато по
късно дейността на БТС отново се ориентира към п.1анините, 
членовете на Българския планински клуб го преименуват в Бъл
гарсrси алпийски клуб, изяснявайки по този начин докрай спе
цификата на своята дейност. Някои още тогава упрекваха пър
вите български организирани алпинисти във високомерие и пре
небрежение към широката туристическа маса. Трябва обаче да 
се има предвид, че при съществуващата тогава обстановка, ко
гато за масовизиране на алпинизма у нас не съществуваха още 

никакви условия, а в планините се откриваше огромно поле за 

дейност, малцината истински планинари се чувствуваха призова
ни да вършат големи дела и това повдигаше самочувствието 

им. 

Новооснованият клуб започва да развива дейност,която наис
тина се отличава от традиционния туризъм. Тя върви по две ос
новни направления: задоволяване на научния и културния инте

рес към високопланинския свят и покоряване на планините -
решаването в тях на специфични алпийски проблеми. Като по
висока и далечна цел стои покоряването на високи върхове в 

чужди планини. 

Разнообразните научни интереси на членовете на БАК са отра
зени в издавания от него годишник. Занимава ги всичко, което 
е свързано с високата планина: географията, морфологията, ме
теорологията, хидрологията, физиологията, медицината, фотогра
фията, философията, изкуството. Някои планинари по свой по-

15 Завлад•ваие ив планините 



чин предприемат изследвания от висока научна стойност. Павел 
Делирадев системно проучва географията и природата на наши
те планини, д-р Любомир Телчаров провежда първите физиоло
гически изследвания в тях и изучава признаците на планинската 

болест, Киро Киров полага основите на високопланинска метео
рология и по негова инициатива се изграждат метеорологичните 

наблюдателници на Черни връх, Мусала и Юмрукчал. 
Целенасочената дейност на БАК за завладяване на алпийските 

обекти в страната отначало е доста скромна, но тя все повече 
се отдалечава от романтичното дилетантство и се опира върху 

здрава техника. Голяма заслуга за повдигане на техническото 
равнище на нашия алпинизъм през тези години имат някои от 

членовете на клуба, които са имали възможност да правят из
качвания в Алпите - Александър Белковски, Любен Телчаров, 
Борислав Йорданов и др. Алпинистите изучават техниката на 
скалното катерене върху тренировъчните обекти в околностите 
на София, упражняват се в ходене по фири с котки, предприемат 
сериозни зимни преходи със ски във високата планина и изкач

ват някои по-леки стени в Мальовишкия дял на Рила. На 9 юни 
1930 г. самоковските планинари Михаил Кръшняк, Васил Ненков 226 
и Иван Шехтов изкачват с помощта на обикновено въже в. Ма-
льовица по източното крило на северната стена и с това слагат 

начало на стенните изкачвания в нашите планини. Те не са знае-
ли още нищо за скални клинове, а за дълбане на стъпки върху 
заледени пасажи са си служили с войнишки нож. През следва-
щите години в Мальовишкия дял се прокарват още няколко ле-
ки стенни маршрута, характерни за тогавашното състояние на 

нашия алпинизъм. 

Клиновата техника се усвоява у нас по-късно. Първите клино
ве и карабинери донася от Италия д-р Любен Радославов, а за 
първи път те биват изпробвани от д-р Любен Телчаров и Мария 
Въжарова през 1934 г. при изкачването на в. Мальовица по за
падното крило на северната стена. С помощта на клинове се 
трасират и нови трудни турове на Комините и Лакатнишките 
скали, които стават истинска школа за катерене на малоброй
ните още софийски алпинисти. През 1935 г. в България идват 
немските катерачи К. Хунд и Т. Вид~.М<IН. Съвместно с нашия 
2ЛПИНИСТ Пеrщ Енглиш те прокарв_аf .върху Черната стена на 
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Лакатник известния Германски тур, а в Рила осъществяват пре
миерни изкачвания на Злия зъб по северния ръб и на Орловец -
по северозападната стена. През същата година П. Енглиш, Г. 
Игнатиев и С. Шлезингер изкачват южната стена на Еленин 
връх, забивайки 16 клина. (Източната стена на същия връх поко
ряват К:. Саваджиев, Ив. Шехтов и Г. Ценев три години по-къс
но.) Така от година на година расте майсторството на нашите 
катерачи и някои между тях изпъкват като водачи на свръзки 

по трудни турове (Ал. Велковски, Л. Телчаров, К:. Саваджиев, 
П. Енглиш, Д. Йорданов и др.). Погледите им се насочват сега 
към нови обекти - ,,нерешените проблеми" на българския ал
пинизъм в ранния етап на развитието му. 

В Пирин вниманието на нашите алпинисти привлича преди 
всичко огромната северна стена на в . Вихрен. Те старателно из
учават уязвимите и места и се готвят за изкачване, когато през 
1934 г. ги изпреварват двама гостуващи в България немски ал
пинисти - д-р Ф. Ауер и Б. Мозел . Германците изкачват стена
та за осем часа в най-леката и част (Фунията) и при завръща
нето в родината си изнасят беседи в различни градове, хвалейки 
се, че са разрешили най-трудната алпийска проблема на Балка
ните. Само след една година - през м. юли 1935 г. - д-р Л. 
Телчаров и Б. Стоичков осъществяват второ изкачване по съ
щия маршрут и с учудване констатират, че той е много лек. Само 
за два часа те излизат на върха и с това опровергават съчине

ната от германците версия за непристъпността на тази стена. 

Предприетият пак от Телчаров и Стоичков опит за зимно изкач
ване на северната стена през 1936 г. завършва несполучливо по
ради влошаване на времето и лавинна опасност. 

Голямата и дълго време неосъществима цел за нашия алпи
низъм остава обаче внушите„1ната североизточна стена на Мальови
ца, известна под името Триъгълник. Тази почти отвесна гранит
на стена привлича погледите не само на нашите, но и на някои 

чужди алпинисти, но всички опити за покоряването и завърш
ват неуспешно още на второто въже - под големи надвесени 

камини. На 23 август 1938 г. в стената навлизат двама изпитани 
катерачи, ч.тrенове на БАК - Константин Саваджиев и Георги 
Стоименов. Саваджиев като водач на свръзката намира труден, 
но проходим път върху гладките отвеси на стената и забивайки 



клин след клин в едва забележимите цепки, бавно, но сигурно 
печели терен. След 36-часова пълна с драматично напрежение 
борба и при използуване на голямо количество скални клинове 
двойката катерачи побеждава стената с един бивак в средната и 
част. Вярно е, че Триъгълникът на Мальовица не е много ви
сок и по трудност не може да се сравни с големите стени, побе
дени през същото врем·е в Алпите, но като се вземе предвид то
гавашното състояние на нашия алпинизъм, липсата на опит и 

бедната материална база, може смело да се твърди, че покори• 
телите й са извършили наистина подвиг, Те са извоювали побе
дата с такива героични усилия, каквито винаги остават трайно 
мерило за всяко голямо ш1анинарско постижение. Сега класиче
ският тур на Мальовица се преминава с лекота от млади катера
чи по железен път от забити клинове и трудно е вече да се пред
стави какво грамадно напрежение на воля, нерви и мускули се 

изисквало от първите покорители в борбата им за всеки метър 
гладки, отвесни, покрити с мъхове и лишеи скали, колко тежък е 

бил студеният бивак на стената пред неизвестността на настъпва
щия решителен ден, в който със сетни усилия е била премината 
горната част на маршрута. 228 
Покоряването на североизточната стена на Мальовица е най

голямата победа на летния алпинизъм у нас в годините преди 
войната. Мисълта за зимни изкачвания и траверси занимава чле
новете на БАК още от самото начало на съществуването му. 
Първата голяма проява на зимния алпинизъм в нашите планини 
е преминаването на Карстовото било на Пирин, извършено на 3 
март 1934 r. от д-р Л. Телчаров и Н. Мuронскu. Това премина
ване носи вече всичките белези на серяозен алпийски траверс. 
Двойката напуска още по тъмно хижа .Яворов и излиза на ръба, 
където я посреща силен вятър. Вµемето е бурно, несигурно и 
Карството било пред тях се крие в мъгла и снежна виелица. Да
ли да продължат и не е ли по-разумно да се върнат в хижата? 
Но рtшителността и волята за победа надделяват. С котки и 
ледокопи при щателна взаимна осигуровка на двойно въже два• 
мата другари напредват между надвисналите отляво снежни стре

хи и коварни лавинни склонове, спускащи се към Влахина река. 
Всяка крачка по ръба изисква внимателно сондиране с ледо• 
коп. Пред Кончето - най-тясното място на Карстовото било -
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първият в свръзката пропада в една снежна стряха, но другарят 

му успява да го задържи. След 9-часова борба с враждебната 
стихия алпинистите излизат на в. Кутела и оттам по Кутелския 
ръб и през Малкия Казан стигат до хижа Бъндерица. Сега де
сетки наши млади алпинисти със сигурност преминават Карсто 
вото било при най-лоши зимни условия . Малкият дървен заслон 
на ръба винаги е готов да ги приюти и защити от разгневената 
планина. Но тогава преди три десетилетия делото на двамата 
смелчаци с право е било окачествено като забележително пости
жение на зимния алпинизъм в нашите планини . То дава тласък 
на други инициативи. През март 1935 r. голяма група планина
ри от БАК предприемат траверсиране на всички върхове в Ма
льовишкия дял на Рила и дават имена на тези, които са още 
безименни - Орловец, Злия зъб, Ловница. По същото време ня
кои върхове се изкачват при зимни условия по леки катерачни 

турове - кулоара на Мальовица, северния ръб на Злия зъб н 
др. През март 1942 r. се осъществява вторият зимен траверс на 
Карстовото било в Пирин от 12 души с водач Н. Миронски. Зим
ните преходи със ски по високите била на Рила, Пирин и Стара 
планина стават вече обикновени прояви на нашето планинарство 
през тези години и трябва да се отбележи, че почти всички наши 
алпинисти тогава са владеели добре и ските. 
Още с основаването на Българския планински клуб у члено

вете му се заражда идея да организират експедиuия в Кавказ , 
но затруднения от политически характер осуетяват осъществява

нето и. Затова пък отделни лица използуват благоприятни въз
можности при престоя си в чужбина, за да изкачват върхове в Ал
пите, Татрите и други планини. През 1933 г. д-р Телчаров из
вършва много изкачвания без водачи с приятели французи в 
масива на Монблан, в Дофинrките Алпи и в Швейцария (Мон
блан, Грепон, Егюй де Блетиер, Ла Мейж, Лез Екрен и други 
върхове). Той съчетава алпийските си прояви с научна работа -
изучаване на планинската болест. През 1936 г. д-р Ем. Шаран
ков и д-р Телчаров се изкачват на Олимп. Борислав Йорданов 
като студент във Висшето училище по физическо възпаташ1е в 
Берлин посещава Валиските Алпи и изкачва с приятелите си от 
ски-школата три четирих1IJ1ядника (Щралхорн, Алалинхорн и 
Римпфишхорн). Алпийски турове в Цилертал, Ецтал и Високия 



Тауерн правят д-р Телчаров и Д. Денев. През 1933 и 1934 г. 
една българка, студентка по медицина в Падуа - Виолета Цен
коловска - се подвизава в Доломитите и австрийски Тирол. Тя 
изкачва с водачи по нормални катерачни турове голям брой из

вестни върхове - Чимоне дела Пала, Чима ди Лаваредо, трите 
кули Вайолет, Паса Села, Чинкве Дита и др . Може да се каже, 
че д-р Ценколовска е една от първите ни алпинистки, тръгнали 
по скални турове, макар и не от най-висока категория на труд
ност. Да споменем още и изкачванията на Монблан и на Грос
rлокнер, извършени в различно време от българските организи
рани и неорганизирани туристи в годините преди Втората све
товна война . 
Масовизирането на туризма и ски-спорта в нашите планини 

има за последица зачестяването на злополуки - измръзвания, 

травми и пр . Това дава основание на една малка група наши 
планинари предимно медици (д-р Л. Телчаров, д-р Ем . Шаранков , 
д-р Б . Стамов, д-р Л. Радославов и др.) да основат през 1933 г. 
в София планинска спасителна служба по образеца на подобни 
формации в чужбина. Планинските спасители, повечето от кои-
то са и членове HJ. БАК, дават редовни дежурства на витошки- 230 
те хижи, работят самоотвержено на доброволни начала и показ-
ват истинския смисъл на планинарската етика. По-късно кло-
новете на ПСС се създават и в други градове на страната. 
Дейността на БАК от основаването му до 9. IX. 1944 г. до

принася значително за укренването на българския алпинизъм, но 
тя се ограничава в сравнително тесен кръг хора предимно из 

средите на интелигенцията. Освен това тази . дейност се смущава 
от идеологическа неизбистреност. Още някои от основателите на 
клуба пропагандират внесените отвън и чуждттте на демократич
ните традиции на българския туризъм идеи, че планинарството 
е достояние саrдо на „избраните", на някакви редки, изповядва
щи „планинска религия" индивиди, надарени от бога със „све
ще»ия огън" на стремежа към върховете и че обикновените, 
чужди на тази религия хора никога няма да дораснат до раз

бирането на въпроса за същността и смисъла на riланинарство
:11'0, , .!<ОСТО · изразявало „устрем на духа към просторите и хори 

,зонтю~ на един, друг свЯ'\', започващ там, където свършва зем-
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11ият" 1 • В такава трансцедентална интерпретация · на планинар
ската идеология безспорно намират отражение философските 
разсъждения на някои немски алпинисти писатели (ницшеанст
вото на Ойген Гуидо Ламер, романтичният идеализъм на Оскар 
Е рих Майер и др.), завладели умовете на някои наши плани
нари интелектуалци. Трябва обаче да се подчертае, че идеоло
гическите въпроси не са вълнували много истинските покорите

ли на снежни ръбове и отвесни стени в нашите планини, които 
се стремели не към „чертозите на другия свят", а към съвсем 
земни и конкретни цели, достъпни за здрави и жизнерадостни 

хора. 

След 9 септември 1944 г. наред с общия подем на туристи
ческото и физкултурното движение в България се създават и 
най-благоприятни условия за развитие на алпинизма. БАК про
дължава своята дейност със сменено ръководство до 1946 г., ко
гато се създава Централен комитет по алпинизъм при Народния 
съюз за физкултура, преустроен по-късно във Висш комитет за 
физкултура и спорт (ВКФС) с Републиканска секция по алпи
низъм като ръководен орган на секциите при доброволните спорт
ни организации. Ликвидирането на БАК се наложило, за да се 
намерят нови, по-подходящи организационни форми, съответ
ствуващи на новите по-широки задачи. Като първа задача се 
поставя демократизирането и масовизирането на нашия алпини

зъм. Завинаги се ликвидира с индивидуалистичните теории за 
планинарството като област на човешката дейност, достъпна 
само за малцина избрани. Алпинизмът се приравнява към други 
видове спорт в организационната система на НФС, по-късно 
ВКФС, и широко се популяризира. През 1946 и 1947 г. под об
що10 ръководство на змс Ал. Велковски се провеждат първите 
курсове за подготовка на млади алпинисти. Занятията се про
веждат върху тренировъчните скали на Витоша (Комините и 
Резньовете) и около Лакатник, а при завършването на курсовете 
се организират масови изкачвания на по-леки обекти в Рила. 

1 Ст. Попов. Същност и смисъл на планинарството. Сп. Бълг. турист, 
бр. 1, 1935 г. 



Като инструктори при обучението са привлечени няколко опитни 
планинари от БАК - Константин Саваджиев, Константин Дюл
геров, Михаил Коцев, Андрей Тодоров и др. От тези . първи кур
сове излизат даровити алпинисти, чиито постижения през след

ващите години високо издигат престижа на българското плани
нарство. 

Значението на алпинизма като военно-приложна дисциплина 
добре разбират и ръководителите на Народната армия. Още 
през 1947, 1948 и 1949 г. се организират тежки зимни походи 
от войскови части с пълно бойно снаряжение и ски през Рила. 
В тях участвуват като инструктори опитни алпинисти. През про
летта на 1950 г. в Пирин се провежда първият военен курс 
по алпинизъм под общото ръководство на ветерана на БАК, 
заслужилия деятел на физкултурата Ганчо Игнатиев. Първият 
организатор на военния алпинизъм в България е неговият син, 
капитан Тодор Игнатиев, загинал трагично на стената на в. Вих
рен през 1954 г. 
През 1952 г. в Рила под в. Мальовица се основава Централ

ният алпийски лагер (ЦАЛ) по образеца на учебните алпийски 
лагери в Съветския съюз. ЦАЛ обучава в продължение на го- 232 
дини много начеващи алпинисти, кандидати за значка „Алпи-
нист НРБ", и подготвя инструкторски кадри. Голяма роля за 
подготовката на квалифицирани специалисти изиграва и създа-
дената при ВИФ „Георги Димитров" катедра по туризъм и алпи-
низъм с ръководител змс Г. Атанасов. 
ВКJпсчен t3 системата на ВКФС, алпинизмът се масовизира и 

се развива със силен спортен уклон, разграничавайки се доста 
рязко от туризма. Установяват се основните норми на спортни 
прояви (летни и зимни изкачвания на стени, зимни траверси), 
категоризират се алпийските обекти (шест категории с подкате
гории А и Б), въвеждат се спортни разреди и звания. Секции 
по алпинизъм при доброволни спортни организации се основа
ват и в много провинциални градове. Редовно се провеждат 
алпиниади от републикански, градски и дружествени мащаби, 
в които се внася елемент на съревнование. Спортно-състезател
ният характер на алпинизма през този период най-ярко проли
чава във въведените у нас през 1954 г. състезания по скално 



катерене, които обаче не можаха да се популяризират, предиз
викаха остри дискусии и скоро бяха преустановени. 
Анализирайки този период от развитието на нашия алпинизъм 

до организационното му включване в системата на възродения 

през 1957 г. Български туристически съюз, можем да устано
вим както значителни постижения, така и някои слабости. Пости
женията се изразяват в масовизирането на алпинизма като 

спортна дисциплина и в плодотворна спортна дейност. Това е 
периодът, през който младата генерация български алпинисти с 
нечуван устрем щурмува трудните алпийски · стени в нашите 
планини. Туровете, трасирани през летния сезон, се преминават 
и при несравнимо по-тежки зимни условия. Зимните траверси 
стават масова спортна проява и се предприемат от големи орга

низирани групи по най-трудно проходимите била на Рила, Пи
рин и Стара планина. 
Алпийските стени в нашите планини не са много високи, но 

между тях някои са доста трудни и изкачването им изисква 

прилагане на най-модерната алпийска техника. Тук не е място 
да описваме в хронологичен ред историята на завладяването 

233 им1, но не можем и да отминем някои моменти, важни от исто
рическо гледище и характеризиращи развитието на нашия алпи

низъм. 

През 1947 г. в Рила беше победена отвесната 300-метрова юго
източна стена на Злия зъб, атакувана многократно от члено
вете на БАК още в периода 1936-1937 г. Тогава техническите 
и трудности изглеждали непреодолими. Победата изтръгват мла
дите инструктори по алпинизъм Константин, Дюлгеров и Михаил 
Коцев. В продължение на три месеца те няколко пъти навлизат 
в стената, завладявайки постепенно трудните 11 участъци, и при
ключват изкачването след десетчасова напрегната борба на 26. 
IX. 1947 г. През септември същата година други двама инструк
тори -·- Андрей Тодоров и Пенка Михова, атакуват северната 
стена на в. Вихрен в Пирин по тур, кръстен по-късно Камината. 
Внезапното влошаване на времето за малко не довежда до ю1-
тастрофа. Двойката бивакира принудително на стената, без топ-

1 Подробни сведения за стените и историята на завладяването им до 
1956 г. има в инигата на Ц. Бангиев „Алпийските стени в България". 



ло облекло в снежна виелица и едва успява на другия ден по 
заснежени и заледени скали да се добере до върха. Това изкач
ване нагледно доказва, че зимни условия понякога могат да на

стъпят във високата планина и, през така наречения летен сезон. 

То е забележително и като първа голяма победа, извоювана у 
нас с участие на жена алпинистка. На 15 февруари 1949 г. съ
щата стена бива изкачена от ветерана на българския алпини
зъм змс Александър Белковски и 19-годишния Владимир Ло
бодин. При силен студ и вятър, преминал на края в буря, два
мата алпинисти преодоляват с помощта на клинове заледените 

скали в дясната част на огромната 400-метрова стена и след на
прегната 19-часова борба със стихиите излизат на ръба. Това е 
първото зимно изкачване на голяма стена в нашите планини. 

1949 г. е ознаменувана и с прокарването на най-трудния дотога
ва тур върху нашите стени -Славянския тур върху югоизточ
ната стена на Злия зъб, трасиран от Цанко Бангиев и чешкия 
алпинист Хуго Павловски - V Б категория на трудност. 
След тези първи насърчителни успехи алпинистите от млада

та генерация покоряват нови трудни стени: североизточната на 

Синаница в Пирин (А. Тодоров и В. Настев - 1949 г.), южна-
2
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та на Двуглав в Рила (К. Дюлгеров и А. Тодоров - 1950 г.), 
южния ръб на Иглата, също в Рила (Е. Петков и Хр. Борисов -
1950 г.), във Врачанския масив стената на Вратцата (Е. Пет-
ков и Хр. Борисов - 1951 г.) и ръба на Вратцата_ (Е. Петков и 
Ник. Шопов - 1951 г.), Триъгълника - най-трудната част от 
северната стена на Вихрен (Е. Петков, Г. Киров и А. Бекяр-
ски - 1953 г.), и много още други.Презюли 1952 г. дванадесет 
алпинРсти от ДСО „Строител", между които и две жени, осъще-
ствяват под ръководството на ме К. Дюлгеров изкачване с един 
бивак на южната стена на Двуглав, което влиза в историята на 

-българския алпинизъм като първо масово изкачване на голяма 
алпийска стена. Масови изкачвания се провеждат по-късно от 
участници в републикански алпиниади и от алпинистите от ВИФ 
под ръководството на змс Георги Атанасов. 
От зимните премиери трябва да споменем направената · през 

април 1953 г. от Е. Петков и Хр. Борисов по тур Камините на 
Двуглав - с първото у нас зимно бивакиране на стена; по тур 
9-ти септемвр·и върху същата стена, осъщестl?ен през · март 
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1954 г. от А. Петров и Ив. Костов - едно от най-трудните и 
опасни зимни изкачвания в нашите планини, при което водачът 

на свръзката Ангел Петров е проявил изключителна физическа 
и психическа издръжливост в 12-часова непрекъсната борба с 
отвесните скали и снежната стихия; зимната премиера на източ

ната стена на Еленин връх, осъществена по същото време от Н. 
Корчев и Р. Бреянов; изкачването на опасната стена на Вихрен 
в Пирин по тур Фунията от пет инструктори от ЦАЛ през април 
1932 г.; на стената на Синаница от Е. Петков и й. Мачирски 
през април 1955 г. 
Зимните траверси в Рила, Пирин и Стара планина, макар и 

не тошюва сложни от техническо гледище, както прочутите тра

верси в Алпите, Кавказ и Татрите, изискват голяма физическа 
издръжливост и добро владеене на алпийската техника. Така 
наречените „гигантски" траверси през многобройните рилски и 
пирински вериги с бивакирания: в палатки, снежни колиби, иглу 
или снежни пещери се превърнаха в разпространена форма на 
зимния алпинизъм в нашите планини, също както ски-походите 

през Рила и Пирин или по Стара планина от Ком до Емине са 
характерни прояви на зимния туризъм. Да споменем само като 
голямо мероприятие от този род гигантския зимен републикан
ски траверс Рила - Пирин, започнал със забележителното и 
прекрасно организирано масово изкачване на южната стена на 

Двуглав и завършил в гр. Банско (март 1954 г.). 
Всички тези постижения имат истински завоевателски харак

тер. Т~ се осъществяват в упорита борба с планината от хора, 
решителни и смели, тренирани спортисти, които са далеч от мъг

лявия романтизъм на „планинската религия". Покорявайки по 
най-трудните пътища планината, те трезво преценяват и ней
ната, и собствената си сила. Такива са най-изтъкнатите пред
ставители на младата генерация в нашия алпинизъм ( сега тя 
е вече средна), които свързаха имената си с големите му побе
ди след 9. IX. 1944 г. и първи бяха удостоени със званието 
,,майстор на спорта" - Е. Петков, К. Дюлгеров, Г. Атанасов, 
Г. Щерев, Ц. Бангиев, Авр. Аврамов, А. Петров, А. Тодоров, Н. 
Корчев и др. Почетно място в редиците на нашите алпинисти 
заемат и жените. Броят им все повече се увеличава, а някои от 
тях, като ме Пенка Михова, ме Благовеста Аврамова, първораз-



редничките Диана Петкова, Дора Петрова, Дафина Босолова, 
Петя Дойчинова и други, осъществиха върху алпийските стени 
постижения, на които биха завидели и много мъже. 
Подчертаната спортна линия в алпинизма през тези години 

има и свои отрицателни страни. Състезателният характер на 
спортните прояви в планината поражда понякога нездраво съ

перничество, неприсъщо на истинските планинари. Едностран
чиво се развива скалното катерене като спорт, а се подценя

ват останалите важни елементи на алпинизма като висш ста

дий на планинарството. В учебната работа главната тежест се 
дава на техническите въпроси, а се пренебрегва научно-позна
вателната и възпитателната страна. Борбата за масовизация и 
покриване на спортни разреди води понякога към формалистич
ни извращения. Вреда нанася и пропагандираната дълго време 
у нас погрешна теза, че алпинизмът е спорт, който трябва да 
осъществява поставените задачи във всяко време и при всякак

ви условия. За жалост авариите, станали през последните годи
ни с най-добрите ни алпинисти, категорично опровергават тази 
теза. 

Постепенно става все по-ясно, че алпинизмът не бива повече 236 
да се развива откъснато от туризма и че планинарството в най-
широкня смисъл на думата, съобразено със специфичния харак-
тер на нашите планини, трябва да бъде основата, върху която 
да се изграждат и спортните постижения. Естествената връзка 
между туризма и алпинизма се възстановява, когато през 1957 г . 
се основава отново Български туристически съюз с отдел по 
алпинизъм. Алпийски клубове се изграждат към туристически-
те дружества в цялата страна, обединяващи според данните от 
1966 г. над 2000 редовни членове. С широкото развитие на алпи-
низма в цялата страна се разширява и полето на неговата дей-
ност. Откриват се нови алпийски обекти - Мадарските, Мъг--
лншките и Райските скали, Трънското ждрело, Сините камъни, 
Триградското ждрело, Бряновщица, скалите около с. Иванова, 
Русенско, и др. Като алпийски обект от международно значение 
с неизчерпаем резерв от интересни турове се разработва Вра-
чанският масив. 

Непрекъснатото обучение и спортното усъвършенствуване на 
алпинистите се провежда както в клубовете без откъtване от 
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производс.твото, така и в няколко педагогически и спортни бази, 
от които освен катедрата по туризъм и алпинизъм при ВИФ 
най-важна е целогодишната централна планинска школа „Ма
льовица". С такъв институт могат да се похвалят малко стра
ни. Учебно-спортна работа провеждат освен това и различни се
зонни профсъюзни, ведомствени и студентски алпийски лагери. 
Разрастват се и се разнообразяват и формите на организираната 
дейност в полето на алпинизма: алпиниади, сборове, прегледи, 
фестивали, двустранни срещи, траверси и др. Широките маси 
туристи, организирани в БТС, също се запознават с основите 
на алпинизма в различни курсове за водачи, инструктори по 

туризъм и др. Традиционните зимни туристически мероприятия 
в нашите високи планини - походите на свободата, походът 
Ком --·· Емине - се провеждат с участие на квалифицирани ал
пинис1 и на все по-високо равнище като сериозни планинарски 

прояви на границата между туризма и алпинизма. 

Все по-голяма роля в развитието на нашето планинарство 
играе основаната преди повече от 30 години планинска спаси
телна служба. Реорганизирана след 9. IX. 1944 г. при Българския 
Червен кръст, тя укрепва, натрупва опит и сега обхваща с кло
новете си всичките важни планински райони на страната. Ни
кое организирано туристическо или алпийско мероприятие не се 
провежда без участие на квалифицирани в специални курсове 
планински спасители. През последните години масовото посеще
ние на планините и навлизането в тях на стопански предприя

тия наложи разширението на първоначалните по-ограничени за

дачи на службата с нови от профилактичен характер и съответ
но реорганизацията, на тази база в планинска контролно-спа
сителна служба (ПКСС). Една от най-важните и трудни задачи 
на ПКСС, която още не е решена, е борбата в нашите планини 
с лавинна опасност, като се вземе предвид, че от всички ста

нали досега у нас нещастия с туристи и алпинисти най-много 
жертви са взели лавините, а освен това са отнели живота и на 

голям брой работници от стопански nредприятия. 
Организирани в системата на БТС, нашите алпинисти реали

зират още по-високи спортни постижения. Сега спокойно може 
да се твърди, че по техническата си подготовка, специално в 

скалното катерене, те по нищо не отстъпват на алпинистите от 
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Bиc!lla скална техника - сни.мка Н. Корчев 
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другите страни. Това многократно се доказа на международни 
срещи и сборове както у нас, така и в чужбина. 
В нашите планини почти окончателно се привършва покоря

ването на всички алпийски стени по най-трудните им турове. 
Както в Алпите, така и у нас на дневен ред идват „последните 
проблеми". Ако през първото десетилетие след войната пробле
ми на нашите алпийски стени бяха „петиците" (V категория на 
трудност), то през второто са вече „шестиците" (най-висока -
VI категория на трудност) - подчертано технически турове, 
чието преминаване става с помощта на много обикновени, роол
плъrови и дървени клинове, седалки, стълбички, изкуствени пло
щадки и др. Техниката на катеренето става все по-сложна и ра
финирана с използуването предимно на допълнителни опори, 
при които катерачът дори губи пряко съприкосновение със ска
лата. Първият тур от \71 категория на трудност е трасиран у 
нас през 1959 r. от Г. Атанасов и Г. Щерев върху Черната стена 
на Двуглав в Рила . Същата свръзка решава през 1960 r. най
трудната проблема върху стената на Злия зъб, като я изкачва 
в централна част през големи надвеси - Веждите. След това 
нашите алпинисти прокарват още няколко тура от същата най
висока категория на трудност върху различни стени на рилски

те върхове и Врачанските скали. 
Почти всички големи стени в нашите планини са изкачени 

вече и при зимни условия. Тактиката и техниката на най-слож
ните зимни изкачвания са разработени и проверени на практика 
от змс Г. Атанасов. С негово участие и под прякото му ръко
водство през последните години са реализирани зимни премие

ри върху редица стени от най-висока категория на трудност 
(Черната стена на Двуглав, тур Веждите и тур Славия на Злия 
зъб и др.). Обикновено такива примери се извършват след пред
варително обработване на маршрута, на етапи и със спомаr:э.
телни групи, а понякога и участниците в изкачването се сменя

ват в отделните му етапи. 

Трудността на зимните изкачвания обаче не вИfrаrи се опре
деля от категорията на тура. През зимата най-трудни и опасни 
стават стените, върху които не може да се разчита на постоян

на клинова осигуровка. Такава е например стената на в. Вих
рен с нейните гладки и ронливи скали . През март 1965 r. тя бе 



победена по най-трудния тур на Триъгълника при извънредно 
тежки атмосферни условия от свръзката Е. Петков - Ст. Кар
пузов. Непреценили всичките трудности на изкачването, алпини
стите замръкнаха на стената и прекараха прави, залепени за 

скалата кошмарна нощ в снежна буря, доказвайки с това какво 
може да се издържи при добра физическа тренировка и морал
на устойчивост. 
Забележителни са успехите на нашите алпинисти през послед

ните години и извън пределите на страната. Условията за орга
низирано излизане в чужбина назряват едва към 1954 г., кога
то група изтъкнати наши катерачи получава възможност да об
мени опит с румънските другари в скалните масиви на Карпа
тите. През 1958 г. се състоя първото посещение в Кавказ, при 
което Г. Атанасов, Е. Петков, А. Петров, П. Златев и други из
качват Елбрус, пик Щуровски и в. Гумачи. Оттогава излиза
нията на нашите алпинисти в чужбина зачестяват, а особено ги 
привличат кавказките върхове и ледници, където те усвояват 

техниката на движението по лед. През 1960 r. Г. Атанасов като 
гост на съветските алпинисти прави изкачвания в Западен Кав-
каз и покорява южната стена на Източния Домбай-улген. Една 240 
година по-късно голяма група най-добри наши алпинисти (Г. 
Атанасов, Е. Петков, А. Аврамов, С. Бешев и др.) изкачва труд-
ни върхове в Безенгийския район, между които Коштан-тау и 
Мижирги. При опит да се траверсира Безенгийската стена по-
ради една трагична случайност свръзката Ц. Бангиев, й. Ма-
чирски и Р. Бреянов загива в пропасттР. Това е голям удар за 
нашия алпинизъм. Три години по-късно през лятото на 1964 г. 
пълен траверс на Безенгийската стена от изток на запад осъще-
ствяват Г. Атанасов, С. Бешев, А. Петров и Кр. Алексиев. От 
постиженията на нашите алпинисти в Татрите, където те също 
са редовни гости, заслужава да се споменат трудните зимн11 

изкачвания на стените на Мних, Мигушевски щит и Нижни Рис, 
направени през 1961 r. от Г. Атанасов, Н. Корчев, Р. Бреянов 
и Б. Овчаров. 
През август 1963 r. Г. Атанасов и А. Аврамов гостуват във 

френското Национално училище по ски и алпинизъм в Шамани, 
където се провежда международна среща на алпинисти. Прео
долявайки много големи трудности, те успяват да покорят за-



Карстовото било на Пирин - снимка Н. Миронски 
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падната стена на Пти Дрю - първото значително постижение 
на българския алпинизъм в Алпите . То бива последвано и от 
други изкачвания на стени от най-висока категория на трудност: 
Чим-а Гранде ди Лаваредо в Доломитите и Гран Капюсен в ма
сива на Монблан (Г . Атанасов и Т . Тенев - 1964 г.), южната 
стrна на Мармолада в Доломитите (Г . Атанасов и Ат. Кованд
жиев -- 1966 г.). Освен това трябва да се споменат и редица 
изкачвания, извършени от българи през последните години на 
такива известни алпийски върхове, като Монблан, Матерхорн, 
Егюй Верт, Лез'Екрен и други . През лятото на 1966 г. Г. Ата
насов и Ат. Кованджиев като първи български алпинисти по
сещават Пиренеите и изкачват най-високите им върхове - Ане
то и Мон Пердю. 
Нашият алпинизъм е достигнал вече равнище, което му поз

волява да се ориентира към нови цели в далечните високи пла-. 

нини на Азия - Памир, Хиндукуш, Ирански Елбурс и Хима
лаите. И това е въпрос на най-близко бъдеще. 1 

БъJJгарският туристически съюз членува в Международния 
съюз на алпийските организации (UIAA) и взема активно уча
стие в различни международни срещи и прояви. Нашите алпи
нисти заздравяват все повече приятелските си връзки с алпи

нисти от други страни и внасят своя дял в укрепването на све

товната планинарска общност . Състоялият се през август 1966 г. 
международен алпийски сбор на Мальовица беше не само вну
шителен преглед на техническото равнище на алпинизма в раз

лични страни, в който България зае почетно място, но също така 
и ярка манифестация на планинарската дружба между алпини
стите от различни националности . 

И така, разглеждайки съвсем накратко историята на нашето 

1 В последния момент, преди да се предаде книгата за печат, при
стига новината за покоряването на пик Ленин в Памир от нашите алпи
нисти Г. Атанасов, Е. Петков , А . Аврамов, А. Петров, С. Бешев и Е. 
Христов . Лятото на 1967 г. ни донесе и други -големи победи - Ушба 
в Кавказ (групата на Г . Щерев) , Демавенд в Иранския Елбурс (плов
дивски алпинисти ) и най-голямото постижение на нашия спортен алпи
низъм в Алпите - изкачването на Пти Дрю по ръба на Бонати и на 
Гранд Жорас по ръба Уокър, извършено от младите алпинисти Ат . I<о
ванджиев и Хр. Проданов . 

16 Завладяване на пла11книтt 



планинарство от зараждането му до наши дни, виждаме, че то 

преминава само за няколко десетилетия през същите етапи на 

развитие, които характеризират дългата история на световното 

планинарство. И у нас има период на откриване и опознаване 
на планините с научни и туристически цели, след който в нед
рата на туристическото движение се кристализира идеята за 

,,чистото" планинарство . Това става в края на двадесетте годи
ни - времето на търсения, романтични увлечения и дилетанст

вото в алпинизма. Тридесетте години е период на организацион
но укрепване на планинарството . Усвоява се алпийската техни
ка; натрупва се опит, откриsат се и се покоряват алпийските 

· обекти в нашите планини, развиват се катерачният спорт и зим
ният алпинизъм. За този период са характерни също широките 
научни и културни интереси на една сравнително малобройна, 
но активна група пионери на българския алпинизъм, произлиза
щи предимно· от интелигентски среди. След 9. IX. 1944 г. започ
ва периодът на масовизация на алпинизма при спортна насоче• 

ност . Той се характеризира с голям технически напредък и це
ленасочена подготовка на алпинисти като предпоставка за най-
високи спортни постижения . Покоряват се при летни и зимни 242 
условия всички алпийски стени в България и се провеждат ма-
сови зимни траверси . В настоящия етап на този период з апоч-
ва организирано представяне на нашия алпинизъм на междуна-

родната арена . 
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