
Сергей Герджиков 

Купените 
Купените в Рила са красиво оформени чуки, извисяващи се високо над цир-

куса на Страшното езеро. Край него е кацнало кокетното заслонче със същото име, 
което горя, а после беше построено отново от Милчо Ладов – шапка му свалям. 
Шапка му сваляме и за набитите куки за спасителни акции на върха на всяка стена, 
близо до края на туровете. Разположени са в редица като Тре Чиме ди Лаваредо в 
Доломитите, зад езерото.  

Питал съм се за произхода на името на езерото, но така и не се намери човек 
или текст да ми обясни. Страшното езеро е наречено „страшно” навярно заради то-
ва, че от голямата му дълбочина и черното дъно водата изглежда тъмна, непривет-
лива и дори крие заплаха.  

Купените са три: Голям, Среден и Малък. Между тях са прорязани стръмни 
каменисти улеи. Трите чуки, заедно с „Камен дел” образуват красив комплекс, 
радващ окото не само на алпинисти. Върховете са остри и начупени, разнообразни 
и имат изцяло отвесни стени.  

Иглата до Купена – тур “Винкела” 

5. 08. 1984. С Лазар – втори в свръзката. 

След моя пръв алпийски лагер на Стъпалата в Пирин, както разказвам и 
другаде, изминахме към сто километра до Страшното езеро за изкачвания по 
Купените и Ловница. 

Заобиколихме Попова капа и пред нас се ширна долината. На преден план 
под нас се синееше тъмното „Страшно езеро”. А от ляво то бе барикадирано от три 
стройни кули, подобни на тези в Шамони. Това бяха Камен дял, Малкия, Средния и 
Големия Купен. След тях се виждаше Ловница като огромно парче кристал с 
резките си ръбове и отвесни стени, а още по-далеч надолу бе широката северна 
стена на Камилата. Заслончето се гушеше на полянката пред езерото. То ни 
посрещна гостоприемно. Тук отдъхнахме и оглеждахме дълго „Купените”. 

Катерихме на Ловница. 

* * * 

През лятото на 1984 година бяхме на лагер на Страшното езеро.  

Тогава Лазар ме води на два хубави тура. Първо изкатерихме един прав тур 
по черния гранит на една остра игла пред Купените, по дневника ми е „Винкела”, 
(не е „Големият винкел” от Средния купен).  



Малък Купен – тур „Щастливеца” 

Същия ден, 5 август,  изкачихме с Тони тур „Щастливеца” на Малкия купен. 
Записан ми е като водач, но почти нищо не помня от събитието, при това е трудни-
чък – категория IV+. Помня красивото изнасяне по отвесен гладък винкел в края. 

Среден Купен – тур „Големият винкел”, 5а 

29. 08. 1986. Този красив тур ми хареса, обичам винкелите. Самата форма на 
катеренето като позиция и динамика ми допада. Автор на тура е Любен Недков. На 
републиканската алпиниадата на  Мальовица с бате Боре от Черни връх направих-
ме много динамична свръзка. Първият ден изкатерихме  три класики на Мальовица.  

На следващия ден се изкачихме от „Меча поляна” чак до Страшното езеро и 
после направо към масива. Насочихме се към тур Големият винкел на Средния ку-
пен. Турът е изключително техничен. Водих по-голямата част.  

Второто и третото въже преминават изцяло по широк винкел с неравномер-
на цепка. Катеренето е почти изцяло на „дюлфер”, с ръце в цепката, крака в лявата 
стена. Запъваш краката, опъваш ръцете и местиш нагоре. Изразходих се максимал-
но. На места изнемогвах.  

Среден Купен – тур „Витоша” 

29.08.1986. 5+, водач, с бате Боре. Веднага след слизането от „Големият 
винкел” отидохме на тур „Витоша” – още по-труден, 5+ категория, с пасажи за 
стълбички. Още на първото въже се излиза на отвесна гладка плоча, пълна с клино-
ве, която се катери с „помпане”, сиреч силово набиране по клиновете с примки или 
карабинери. Следва широк тревен корниз, идеален за отдих, а аз имах крещяща 
нужда от това.  

* * * 

Оттук пуснах Борето да води. Той се изгуби нагоре, прикрит от някакви ко-
зирки. По едно време въжето спря да се движи и чух вика му: „Камък”? или нещо 
подобно. Притулих се до скалата. Държах здраво въжето. Не чух, нито видях няка-
къв камък. Въжето се обтегна. Чух след малко отново същия вик. Отново въжето се 
обтегна. Тогава разбрах, че Борето пада на два пъти на един и същи пасаж и виси 
на въжето.  

Чух долу на поляната Митко да вика нещо. (Митко, приятел на тогавашния 
ни треньор Сашо, беше на алпиниадата като спасител или наблюдател и гледаше 
свръзките с бинокъл от поляната пред заслона.) Отпуснах въже и той се спусна, до-
като намери опора. Казах му да ме обере и тръгнах нагоре. Намерих го на малка 
наклонена площадка. Над него, на около пет метра, се подаваха две последователни 
таванчета във винкел. На по-долното висеше примка, на която бате Боре така и не 
се бе осигурил. Той бе стигнал клина и окачил примката с карабинерите, след което 



се е изпуснал (Странно е да окачиш примка, а да не успееш да окачиш въжето на 
нея.) Борето си беше особен и недовиждаше.  

Мобилизирах се – щом Боре е друснал там два пъти, значи няма да е лесно! 
Когато стигнах таванчето, то ми се видя лесно. Още веднъж се убедих колко важно 
е да се фокусираш и да приемаш пасажите сериозно. Преминах го, без да ползвам 
примката за опорна точка. Преминах така и следващото. Осигурих партньора си. 
Той дойде и продължи като водач. Насочи се по една въздушна пукнатина на юго-
западната стена. Много красив пасаж. Преминах го с възторг след Борислав. Така 
свърши лятната алпиниада през 1986 година. 

* * * 

На тази алпиниада направихме с Борислав и спасителния способ за първи 
разряд (плетена носилка). На тренировъчните скали между ЦПШ и хижата спуснах 
„пострадал”, вързан с плетено въже, по отвес. Първо оплетохме носилката във 
формата на „легло”. Държах го пред себе си и го спусках, докато ни осигуряваха 
отгоре (92. 30. 08.). Не знам 

* * * 

Вечерта разпивахме в барака на ЦПШ на Меча поляна на гости на клуб 
„Кремиковци”. Разговорът се въртеше около тяхната експедиция на Анапурна. 
Анапурна е най-красивият връх в Непалските Хималаи, в района на Еверест или по 
пътя към него. Младежите бяха киснали там цял месец, гледахме диапозитиви, 
много сняг беше затрупал палатките. Началото на самия премиерен маршрут било 
изключително трудно и така нашите не стигнали доникъде.  

Треньорът се оплакваше от момчетата, че са задигнали целия инвентар от 
експедицията. Но това бе традиция. Екипировката и инвентарът след експедиция 
оставаха винаги за алпинистите. Работата бе в това, че те масово напуснаха клуба и 
бяха взели всичко със себе си, като оставили на клуба само дългове.  

Сашо, нашият треньор, докато ние катерим, беше наловил риба от Йончово 
езеро. Рибките бяха малки. Чистихме ги с Борето. Те ни бяха мезето за виното, кое-
то купихме с парите от алпиниадата. (На тази алпиниада, като републиканска спор-
тна проява, се получаваха пари от Федерацията според трудността и броя на изкач-
ванията.) Как ви се струва – пари от майката социалистическа държава за проявена 
алпийска активност на мероприятие на Националната Федерация по алпинизъм. 
Доста порнографски звучи. Чувствах се неловко и някак чоглаво, когато се разпис-
вах във ведомостта. Но не се направих на интересен. Играехме това хоро. Бяхме 
дошли на официална проява. Ползвахме клубни пари и инвентар. Носехме точки за 
дружеството и за Федерацията, и ни се плащаше за това. Парите стигнаха за почер-
пката, та даже и останаха. 

Същата вечер се запознах със Спасимир от нашия клуб, който рядко идваше, 
но приказката с него тръгна, а и нямах тогава постоянен партньор, затова се съгла-
сих да ходим на другия ден на „Камилата”. 



На Купените катерих пак през 1991 г. с Теодора (Теди).  

Малък купен – тур “Бояна” 

2. 08. 1991. С Теди направихме прекрасно разкатерване, което да я въведе в 
алпинизма по-леко. А “Бояна” е добро място за това. Турът те издига високо над 
рилската панорама – скали, клекови полета, езера и зелени пасища.  

Тур “Камен дял” 

2. 08. 1991. После изкатерихме тур “Камен дял” на едноименната чука край 
Купените.  

Бяхме се настанили сами в заслона „Страшното езеро”, имахме планове за 
много катерене, но времето се развали.  
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