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Първото издание на книгата е под заглавие „ВЕЛИКИТЕ 
ПЪТЕШЕСТВЕНИЦИ. По пътя на откривателя.“

За нашите предци планетата ни е била непознат и 
мистериозен свят, а отвъд хоризонта са били скрити 
нови държави, странни обичаи и племена. Огро-
мният принос в изучаването на Земята дължим на 
най-известните пътешественици, чиито имена зави-
наги ще останат в паметта ни. Марко Поло, Франсис 
Дрейк, Вашку да Гама, Джеймс Кук, Николай Миклу-
хо-Маклай, Дейвид Ливингстън, Фритьоф Нансен, 
Руал Амундсен, Тур Хейердал проправят път през не-
познати морета и океани, дълбоки реки и тресавища, 
ледове и пустини, кръстосвайки света от изтока на 
запад и от север на юг. Книгата е увлекателен разказ за 
живота на тези смели мъже и за историята на едни от 
най-великите пътешествия, променили хода на чо-
вешката история.
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“Който иска да види гения на човечеството в борба-
та срещу суеверието и мрака, нека прочете за тези 
хора, които с развети знамена се устремиха към не-
познати земи. Човешкият дух няма да намери покой, 
докато всеки сантиметър от новооткритите земи 
не бъде завладян и в тях не остане ни една неразре-
шена загадка”.

Ф. Нансен



Увод 5

УВОД

ИСТОРИЯТА НА ГЕОГРАФСКИТЕ ОТКРИТИЯ

Географските	открития	заемат	специално	място	в	ис-
торията	на	човечеството.	В	тях	тясно	са	преплетени	

както	икономически,	така	и	политически	интереси,	съ-
пътствани	от	желанието	за	нови	знания.	Географските	
открития	са	резултат	от	стремежа	на	човека	да	опознае	
света,	постепенно	и	неотклонно	да	изследва	своята	пла-
нета,	 научавайки	 все	 повече	 и	 повече	 подробности	 за	
нея	и	 обикаляйки	я	надлъж	и	нашир,	най-накрая	да	 я	
види	и	Космоса.
Целите	на	откривателите	са	различни:	преселения	и	

войни,	преследване	на	богатства,	патриотизъм	и	чув-
ство	 за	 дълг,	 търсене	 на	 по-добър	 живот,	 копнеж	 за	
опознаване	на	света,	жажда	за	знания.	Може	би	в	нито	
една	друга	област	от	човешката	дейност	няма	толкова	
интересни	личности,	както	сред	хората,	посветили	жи-
вота	си	на	пътешествията.	Много	имена	са	забравени,	
други	са	известни	само	на	специалистите.	Едни	са	по-
лучили	заслужена	слава,	други	несправедливо	са	потъ-
нали	в	забрава.	За	тях	и	за	техните	открития	разказва	
тази	книга.
При	 избора	 на	 пътешествениците,	 включени	 в	 по-

вествованието,	от	огромния	списък	със	знаменити	лич-
ности	са	взети	под	внимание	много	фактори.	Най-важ-
ните	сред	тях	са:	тези хора непременно да принадле-



жат към изследователите на планетата, пъте-
шествията им да са допринесли за развитието на 
науката или на друга практическа дейност на чове-
ка. Именно	поради	това	тук	не	споменаваме	онези,	чии-
то	експедиции	имат	чисто	спортен	характер.
Няма	 как	 да	 изредим	 всички	 велики	 личности,	 но	

историите	на	тези	от	 тях,	 които	 са	 включени	в	книга-
та,	разкриват	най-важните	моменти	от	епохата	на	гео-
графските	открития.	Отделните	 глави	ще	помогнат	на	
читателя	да	почувства	неповторимата	атмосфера	на	пъ-
тешествията.	 Та	 нали	 всяко	 пътуване	 е	 приключение,	
разкриване	на	неизвестното,	предчувствие	за	чудо,	кое-
то	не	дава	покой	на	душата	и	я	тегли	надалече,	отвъд	бя-
гащия	хоризонт,	към	неповторимата	красота	а	този	наш	
удивителен	свят.

Анна Покровская8
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МАРКО ПОЛО 
(ОК. 1254 – 1324)

Венециански пътешественик, роден на остров Корчула (Дал-
матински остров, дн. в Хърватия). През 1271 – 1275 г. извърш-
ва пътешествие до Китай, където живее около 17 години. През 
1292 – 1295 г. се завръща в Италия по море. Написаната по раз-
казите му „Книга“ (1298) е един от първите източници, от 
които европейците черпят знания за страните от Централ-
на, Източна и Южна Азия.
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През	1295	г.	трима	души,	облечени	по	източен	обичай,
почукали	на	вратата	на	един	венециански	търговец.	

Лицата	 им	 били	 обветрени	 и	 брадясали.	 Роднините	 и	
близките	им	не	ги	разпознали	веднага,	защото	тримата	
странствали	по	света	вече	почти	26	години.	
Така	ли	е	било	наистина?	Трудно	е	да	се	каже.	Факт	е,	

че	единствената	информация	за	Марко	и	неговите	близ-
ки	можем	да	получим	само	от	книгата	със	засуканото	за-
главие	„Книга	за	многообразието	на	света“,	написана	по	
разказите	на	Марко	Поло.	През	всичките	години,	изми-
нали	от	първото	ѝ	публикуване	през	1447	г.	в	Нюрнберг,	
учените	се	съмняват	доколко	автентични	са	пътешест-
вията	на	Марко,	на	неговия	баща	и	чичо	му.
По	някакви	загадъчни	причини	историята	не	е	успя-

ла	да	съхрани	достоверна	информация	за	Марко,	за	чичо	
му	или	баща	му,	които	били	пътували	с	него.	Особенос-
тите	на	текста	на	„Книгата“	затрудняват	историците	да	
установят	поне	приблизителен	маршрут	на	странства-
нията	на	пътешествениците	при	двукратното	им	посе-
щение	в	Китай.	Маршрутът	не	е	точно	установен,	а	пред-
положенията	на	едни	от	изследователите,	както	често	
се	случва	в	историята,	се	оспорват	от	други.	Но	нека	все	
пак	се	опитаме	да	опишем	пътя	на	Марко	Поло.
Стремежът	към	странствания	бил	фамилна	черта.	Чи-

чото,	Марко	ил	Векио,	пътувал	по	търговски	дела.	Баща-
та	Николо	и	другият	чичо,	Матео,	няколко	години	живе-
ли	в	Константинопол,	където	се	занимавали	с	търговия,	
обиколили	земите	от	Черно	море	до	Волга	и	Бухара,	и	
като	част	от	дипломатическа	мисия	посетили	владения-
та	на	монголския	хан	Кублай.
През	 1271	 г.,	 вземайки	 със	 себе	 си	 седемнадесетго-

дишния	Марко,	братята	Поло	отново	заминали	за	Азия	в	
качеството	си	на	търговци	и	посланици	на	папата.	Те	но-
сели	писмо	от	главата	на	Римската	църква	за	хана.	Най-
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вероятно	това	пътуване	е	щяло	да	се	превърне	в	едно	от	
многото,	изгубени	в	аналите	на	историята,	ако	не	били	
яркият	талант,	наблюдателността	и	копнежът	към	не-
познатото	на	най-младия	член	на	експедицията.
Венецианците	започнали	своето	пътуване	от	Акра7,	

откъдето	се	придвижили	на	север	през	Армения,	оби-
колили	северния	край	на	езерото	Ван	и	през	Табриз	и	
Язд	достигнали	до	остров	Ормуз,	надявайки	се	да	от-
плават	 на	 изток	 по	 море.	 Но	 в	 пристанището	 няма-
ло	надеждни	кораби	и	пътниците	потеглили	обратно,	
за	 да	 минат	 през	 Персия	 и	 Балх.	 По-нататъшният	 им	
маршрут	преминал	през	Памир	до	Кашгар,	а	след	това	
през	градовете,	разположени	в	подножието	на	Кунлун.	
При	Яркенд	и	Хотан	те	завили	на	изток,	минали	южно	
от	езерото	Лобнор	и	най-накрая	достигнали	целта	на	
своето	пътуване	–	Пекин.	Но	с	това	странстванията	им	
не	 приключили.	 Венецианците	 останали	 да	 живеят	 в	

7	Акра	–	град	в	Северен	Израел,	в	областта	Галилея,	споменат	още	в	Биб-
лията.	–	Бел.	прев.

Карта на 
пътешествията на 

Марко Поло 1271 – 1295)



Пекин	17	години.	Братята	Поло	се	занимавали	с	търго-
вия,	а	Марко	постъпил	на	служба	при	хан	Кублай	и	оби-
калял	империята.	
Колкото	и	странно	да	ни	се	струва,	но	монголите	се	

оказали	доста	толерантни	хора.	Ханът	и	придворните	му	
решили,	че	човек,	пропътувал	хиляди	километри,	може	
да	бъде	много	полезен	за	двора	и	дори	вярвали,	че	по	
време	на	пътуванията	си	той	е	развил	свръхестествени	
способности.	Марко	успял	да	опознае	част	от	Голямата	
китайска	равнина	и	да	премине	през	днешните	провин-
ции	Шанси	и	Съчуан,	достигайки	до	далечния	Юннан	и	
дори	до	Бирма.	Възможно	е	да	е	посетил	и	северния	ра-
йон	на	Индокитай,	в	басейна	на	Червена	река.	Марко	ви-
дял	старата	резиденция	на	монголските	ханове	Карако-
рум,	Индия	и	Тибет.	Със	своя	бърз	ум,	преценка	и	спо-
собност	лесно	да	овладява	местните	диалекти,	младият	
венецианец	станал	любимец	на	хан	Кублай.	През	1277	г.	
той	бил	упълномощен	представител	на	императорския	
съвет	и	изпратен	като	посланик	на	правителството	със	
специални	мисии	в	Юннан	и	Янджоу.	През	1280	г.	Мар-
ко	бил	провъзгласен	за	владетел	на	град	Янджоу,	като	
още	двадесет	и	 седем	града	били	под	негово	подчине-
ние.	Той	останал	на	този	пост	три	години.	
Венецианците	 се	 радвали	 на	 покровителството	 и	

милостта	на	Кублай	и	докато	били	на	служба	при	него,	
придобили	както	богатство,	така	и	власт.	Но	ханското	
благоволение	предизвикало	завист	и	омраза	към	тях.	
Венецианците	си	печелели	все	повече	и	повече	враго-
ве	в	двора	на	Кублай,	заради	което	решили,	че	е	дошло	
време	да	си	тръгнат.	Ханът	обаче	се	обиждал	при	вся-
ка	молба	на	Марко	да	 си	тръгне	и	не	 го	пускал.	Тога-
ва	Поло	решил	да	прибегне	до	хитрост.	През	1292	г.	на	
Марко	 било	 поверено	 да	 придружи	 дъщерята	 на	 хан	
Кублай	до	нейния	годеник	принц	Аргун,	който	царувал	

Анна Покровская12



в	Персия.	 Ханът	 наредил	 сформирането	 на	 цяла	фло-
та	 от	 четиринадесет	 кораба	 и	 снабдил	 екипажите	 им	
с	провизии	за	две	години.	Това	било	удобен	случай	за	
Марко	Поло	да	се	завърне	във	Венеция,	 след	като	из-
пълни	ханската	заръка.
Кублай	повикал	при	себе	си	Марко	заедно	с	баща	му	

и	чичо	му,	говорил	им	за	своята	голяма	любов	към	тях	
и	 ги	 умолявал	 да	му	 обещаят,	 че	 след	 като	 постоят	 у	
дома	си,	ще	се	завърнат	при	него.	Той	заповядал	да	им	
бъде	даден	златен	плакет	с	повели	да	бъдат	пропуска-
ни	свободно	из	владенията	му	и	навсякъде	да	им	бъде	
давана	храна;	заповядал	и	да	бъдат	ескортирани	за	по-
голяма	 безопасност,	 а	 също	 така	 ги	 упълномощил	 да	
бъдат	негови	посланици	при	папата,	френските	и	ис-
панските	крале	и	другите	християнски	владетели.	Пре-
карвайки	години	на	служба	при	хан	Кублай,	венециан-
ците	се	 завърнали	в	родината	 си	по	море,	минавайки	
покрай	Южна	Азия	и	Иран.

Марко Поло. Илюстрация от XVIII век.
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През	 1292	 г.	 флотилията	 напуснала	 Зейтун	 в	 югоза-
падна	посока	през	Южнокитайско	море	(наричано	тогава	
Чинско	море).	По	време	на	този	преход	Марко	научил	за	
Индонезия	–	за	7448-те	острови,	разпръснати	из	Чинско	
море,	но	посетил	единствено	Суматра,	където	пътешест-
вениците	прекарали	пет	месеца.	От	Суматра	флотилията	
продължила	към	остров	Шриланка	покрай	Никобарските	
и	Андаманските	острови.	Марко	описал	бита	на	шрилан-
кийците,	находищата	от	скъпоценни	камъни	и	прочутото	
гмуркане	за	перли	в	Палския	проток.	От	Шриланка	кора-
бите	пътували	покрай	Западна	Индия	и	Южен	Иран,	през	
Ормузкия	проток	до	Персийския	залив.
След	 тригодишно	 плаване	 венецианците	 се	 завър-

нали	у	дома	през	1295	г.	Според	някои	сведения	Марко	
участвал	във	войната	с	Генуа	и	през	1297	г.	бил	пленен	
от	 генуезците	 по	 време	 на	 морска	 битка.	 Според	 раз-
пространената	версия,	докато	лежал	в	тъмница	в	Генуа,	
Марко	 Поло	 накарал	 затворения	 заедно	 с	 него	 Русти-
кело	 да	 Пиза	 да	 запише	 разказите	 му.	 Защо	Марко	 не	
е	успял	да	напише	сам	книгата?	Неграмотен	ли	е	бил?	
Това	е	изключително	странно	за	наследствен	търговец,	
на	когото	непрекъснато	се	е	налагало	да	се	занимава	с	
писмени	документи.	Може	би	Марко	е	забравил	латин-
ския	през	дългите	години	на	пребиваване	в	източните	
страни?	Възможно	е,	но	малко	вероятно.	 За	Рустикело	
да	Пиза	се	знае	дори	още	по-малко	отколкото	за	Марко;	
той	не	фигурира	в	нито	един	документ	от	края	на	XIII	
или	началото	на	XIV	век.
Къде	 е	 написана	 „Книга	 за	 многообразието	 на	 све-

та“?	Както	излиза	от	думите	на	анонимния	на	практи-
ка	Рустикело	да	Пиза,	в	затвора	на	Генуа.	Как	е	попад-
нал	в	този	затвор	венецианецът?	Какво	е	извършил	за	
малкото	дни	след	завръщането	си	в	родината?	И	как	се	
е	 озовал	 в	 затвора	 на	 друг	 град-държава,	 съперничещ	
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си	с	родината	му?	До	края	на	XIX	век	анализаторите	на	
„Книгата“	предполагат,	че	Марко	Поло	е	взел	участие	в	
неуспешното	за	Венеция	морско	сражение	край	остров	
Курцола	 (днес	 Корчула,	 Адриатическо	 море),	 което	 се	
състояло	на	7	септември	1298	г.	Как	обаче	за	по-малко	
от	три	месеца	 (както	е	известно,	 „Книгата“	е	написана	
през	1298	г.)	Марко	е	успял	да	попадне	в	същия	затвор	
с	Рустикело...
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