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Действието в книгата се развива по време на послед-
ната експедиция на полярния пътешественик Робърт 
Скот през 1911 и 1912 година. В хода на пътешествието 
той и другарите му загиват. Затова решихме, че е редно 
да представим кратка биография на героя.

БИОГРАФИЯ НА РОБЪРТ СКОТ

Детство и юношество
Робърт Фалкън Скот се родил на 6 юни 1868 го-

дина във военноморската база в Девънпорт, Англия. 
Бил първото момче и третото по ред от общо седемте 
деца на Джон Едуард и Хана (по баща Къминг). Се-
мейството се издържало от пивоварната, останала в 
наследство на Джон от баща му. Бъдещето на Робърт 
било предопределено още преди появата му на този 
свят – неговият дядо и братята на баща му служили 
във флота. Малкият Робърт четири години изучавал 
базовите науки в дневното училище, после постъпил в 
Stubbington House School в Хемпшир, където готвели 
курсанти за военноморските учебни кораби.

На тринадесет години станал кадет на учебния ко-
раб „Британия“, на петнадесет – мичман на корвета 
„Боадицея“, после на „Монарх“ и „Ровър“, а на два-
десет – младши лейтенант на крайцера „Амфион“. На 
двадесет и три Скот постъпил в минно-торпедното 
училище, на двадесет и пет го завършил, след което 
започнал работа като минен офицер на „Вулкан“.
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През 1894 година семейството на Робърт Скот за-
губило състоянието си. След три години умрял баща 
му, а след още една – брат му. На тридесет лейтенант 
Скот останал единствената опора на майка си и чети-
рите си сестри. Оттогава той мислел само за издигане 
по служба, което щяло да му гарантира допълнителен 
доход. В Кралския флот възможностите за правене на 
кариера били ограничени. През юни 1899 година по 
време на отпуската си в Лондон срещнал президента 
на Кралското географско дружество Албърт Маркам, 
който му разказал за планираната експедиция до по-
лярния кръг и му предложил да я оглави. На 11 юни 
Скот дал съгласието си.

Експедицията „Дискавъри“
Експедицията „Дискавъри“ била съвместен про-

ект на Кралското географско дружество и Лондон-
ското кралско дружество за развитие на знанията 
за природата. Екипажът є се състоял предимно от 
кадети на военноморския флот, както желаел това 
Маркам. Лондонското дружество настоявало екс-
педицията да се ръководи от учен, а корабът – от 
военен. Въпреки това картбланш и званието коман-
дер получил Робърт Скот. Затова предсрочно бил 
произведен в чин капитан втори ранг и назначен за 
ръководител на експедицията. Волевият и целеус-
тремен морски офицер бил в добри отношения със 
началството. Той бил настойчив, амбициозен, чес-
толюбив, умеел да командва хората и да се подчиня-
ва. Още преди началото на експедицията, през 1900 
година, заминал за Норвегия, за да се консултира 
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Робърт Фалкън Скот през 1905 г.
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с Фритьоф Нансен1, после – за Германия, за да се 
запознае с подготовката на антарктическата експе-
диция на Ерих Дригалски2.

Един интересен факт. Ден преди отплаването им 
крал Едуард VII, който проявявал голям интерес към 
„Дискавъри“, посетил кораба. В качеството на пода-
рък той направил Скот член на Викторианския крал-
ски орден. Така доскорошният лейтенант се отправил 
на пътешествие като рицар.

През август 1901 година „Дискавъри“ поел курс 
към Антарктида. Никой от екипажа, включително ко-
мандирът3 Скот, нямал представа как се плава в ле-
дени води и на каква земя им предстои да акостират. 
На 11 март 1902 година неподготвеността на екипажа 
довела до смъртта на един от изследователите, който 
се подхлъзнал и паднал в ледената пропаст.

Преди началото на експедицията Робърт Скот ку-
пил от Русия двадесет впрегатни кучета. Но първият 
опит да ги използват се оказал напълно неуспешен: 
англичаните нямали никаква практика в това отноше-
ние. Според официалните документи експедицията ня-

1 Фритьоф Нансен (1861 – 1930) – норвежки полярен изсле-
довател, учен – доктор по зоология, основател на новата наука 
физическа океанография, политически и обществен деец, хума-
нист, филантроп, лауреат на Нобелова премия за мир за 1922 г. 
– Бел. ред.

2 Ерих Дагоберт фон Дригалски (1865 – 1049) – немски про-
фесор географ, геофизик, пътешественик. През 1901 – 1903 г. 
оглавил първата немска експедиция в Антарктида, заминал за 
Южния полюс на специално построения научноизследователски 
кораб „Гаус“. – Бел. ред.

3 Командер – воинско звание във флота и авиацията на Вели-
кобритания, САЩ и някои други държави. – Бел. прев.
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мала за задача да стигне до Южния полюс, макар че и 
Маркам, и Скот се стремели тъкмо към това.

Когато дошъл краят на дългите полярни нощи, и 
настъпило полярното лято, експедицията тръгнала на 
път. Робърт Скот, Едуард Уилсън, Ърнест Шакълтън4 
съставлявали полярния отряд. Съпровождал ги спома-
гателен отряд от 12 човека, на шейните на който се 
развявал флаг с надпис: „От услугите на кучета не се 
нуждаем“. Но отрядът все пак разчитал на кучетата – с 
друг транспорт не разполагали. С кучешкия впряг за 
няколко часа успели да догонят спомагателния отряд, 
който заминал три дни по-рано. Скот тържествувал: 
„С вяра в себе си, в нашето снаряжение и в нашия ку-
чешки впряг ние радостно гледаме напред“. След като 
достигнал 79-ия паралел, спомагателният отряд потег- 
лил обратно, но кучетата отказали да теглят шейните. 
„Влакът“, състоящ се от пет шейни, бил претоварен. 
Наложило се да разделят товара на две, а после на три 
части и всяка миля да изминават съответно два или 
три пъти.

През зимата хранели кучетата със специални суха-
ри от пемикан (месен продукт), но по съвета на няка-
къв „познавач“ ги поставили на „диета“ със замразена 
риба, която се оказала развалена. Кучетата слабеели с 
всеки ден, а след пет седмици започнали едно след дру-
го да измират... Месото на умрелите или убити кучета 
не можело да подържа силите на живите. Сутрин, кога-
то им надявали хамутите, се налагало да ги придържат – 

4 Сър Ърнест Хенри Шакълтън (1874 – 1922) – ирландски 
изследовател на Антарктида, участник в четири полярни експе-
диции, три от които ръководел. През 1901 – 1904 г. участвал в 
антарктическата експедиция на Робърт Скот. – Бел. прев.
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„Тера Нова“ сред паковите (подвижните) ледове.  
Снимка на Х. Пойнтинг. 1910–1913 г.
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