
 
Най – трудното пътуване започвам … 

 
„Аз умирам и светло се раждам -  

разнолика, нестройна душа,  
през деня неуморно изграждам,  
през нощта без пощада руша.“ 

 
Димчо Дебелянов, „Черна песен“ 

 
 
 

     Литературен кръжок „Димчо Дебелянов“ е основан през 1979 година като действащ 
към читалище „Свети Свети Кирил и Методий“ в град Кубрат. Негов ръководител е 
поетът Пламен Панчев, дългогодишен треньор на разградския баскетболен отбор и 
автор на няколко поетични книги – “Връхна нота” (1987), “Все по-далеч от думата 
надежда” (1994), “Тревожен хляб” (1996), “Спиралата на спомена” (1998), “Целувай ме, 
змия великолепна” (2002) “Добро утро на залеза” (2008) и “Среднощен реверанс” 
(2014).  
     Димчо Дебелянов, вдъхновителят за име на кръжокa, е роден в град Копривщица 
през 1887 година. Детството му преминава в градовете Копривщица и Пловдив. В 
началото на двадесети век семейството на поета заминава за столицата София, където 
младият Дебелянов започва да публикува първите си творби, сътрудничейки на 
списание „Съвременност“, „Българска сбирка“, „Съвременник“, както и на различни 
хумористични издания.  
      През 1912 година Димчо Дебелянов е мобилизиран за участие в Балканската война. 
Четири години по – късно загива като подпоручик при битката край Горно Караджово, 
днес Моноклисия, на територията на днешна република Македония. 
     През шейсетте години на миналия век възниква прекрасната и толкова тъжна любов 
на двама от най – големите ни и именити творци – Евтим Евтимов и поетесата от 
Лудогорието Петя Йорданова. Дори сега, половин век по – късно, тя все още 
предизвиква любопитство и полемика всред обществото. На Петя Йорданова са 
посветени най – силните за своето време стихове на най – нежния български лирик 
Евтим Евтимов, стихове, събрани в стихосбирките "Нощи", "Горчиво вино", "Съновник" 
и "Обич за обич". Стихотворенията „Горчиво вино“ и „Обич за обич“ с музика, композирана 
от великия Тончо Русев, се превръщат в едни от най – популярните български хитове, 
изпети от големия глас на българската сцена Веселин Маринов.  
     Петя Йорданова е един от идейните и физически основатели на националния 
литературен конкурс „Поетични хоризонти на българката“, провеждан отначало по 
регламент през пет години. Стартовото издание на конкурса, взел името на една от първите 
български поетеси – разградчанката Станка Николица Спасо – Еленина – се състои през 
1975 година в град Разград. На 9 май същата година първия „огън на поезията“ е запален в 
град Разград от Елисавета Багряна. Присъстват Матей Шопкин, Евстати Бурнаски, Богдан 
Глогински, Богдана Зидарова, Благой Димитров и други, а първата лауреатка на 
новосъздадения конкурс е поетесата Станка Пенчева от град Сливен, прекарала детските си 
години в стралджанското село Воденичане. С времето Станка Пенчева се превръща в една 
от най – добрите и значими български поетеси с актив от над трийсет книги. През 2012 



година на нейно име община Стралджа основава и обявява литературния конкурс „Дървото 
на живота“, който през 2016 година се проведе за трети път.  
     На следващото издание на конкурса „Поетични хоризонти на българката“ огъня на 
поезията бива запален от спечелилата първото издание на конкурса, а именно поетесата 
Станка Пенчева. Тогава е връчена и голямата награда – статуетката „Момина чешма“ - на 
Петя Йорданова,  която печели първото място и през 1985 година. Наградата – статуетка 
„Момина чешма“ - е създадена по идея на Лиляна Стефанова; Момина чешма се явява един 
от символите на град Разград.  
      През 1989 година поетичния огън пали Петя Йорданова. Голямата награда на конкурса 
„Поетични хоризонти на българката“ отива при  Петя Цолова, издала през 1986 година 
книгата „Падна есенес звезда“, посветена на Станка Николица. Първа награда взема Асен 
Севарски.  
    Много таланти и имена преминават през литературен кръжок „Димчо Дебелянов“ през 
годините. Това са Стефка Александрова, Илкяр Назифов, Мая Петрова, Диана Генчева, 
Назлъ Ахмедова, Антонина Генчева, Анета Филкова, Веселина Михова, Ваня Петрова, 
Сашка Димитрова, Пепа Велчева, Ремзие Ахмедова, Радомира Петрова, Веселка 
Енчева, Жени Славска, Галина Маринова, Емил Енев, Галина Миланова, Румяна 
Горанова и други.  
    Литературния кръжок на град Кубрат излъчва и свой сборник със стихове през 1985 
година, озаглавен „Най – трудното пътуване започвам“, в който присъстват петнайсет 
автори – Диана Генчева, Назлъ Ахмедова, Стефка Александрова, Сашка Димитрова и 
други. Съставител и редактор на сборника е неговият ръководител Пламен Панчев, а 
художник е Антоний Григоров.  
     В продължение на две години Пламен Панчев посещава и училище „Христо 
Смирненски“ според договорка с тогавашната директорка госпожа Сийка Димитрова, 
където провежда литературни занятия с учениците от училището. В резултат на това 
някои от по – изявените поетично ученици пътуват с ръководителя на кръжока в 
различни лудогорски градове, за да присъстват на литературни състезания и 
олимпиади, където се представят блестящо. Литературния кръжок към самото 
училище се ръководи от преподавателката по литература и български език госпожа 
Петранка Йорданова. Училище „Христо Смирненски“ издава сборника „Надежда за 
криле“, съдържащ стиховете на младите творци от същото училище. Съставител и 
редактор е отново Пламен Панчев, а художник на корицата е местният талантлив 
художник и председател на кубратския клон на КбП Димитър Атанасов.  
      „В Кубрат има много талантливи деца, ама наистина талантливи. Такъв талант се 
среща така съсредоточен, така концентриран само в малките градчета. Децата са едно 
от друго по – талантливи. И поетесите тук са много и една от друга по – надарени. Ето 
– Женя, Веселка, Галя, Даниела. И Юлкяр има много хубаво чувство за поезия.“  
   По време на съществуването на кръжока неговите членове вземат активно участие в 
културния живот на град Кубрат и Лудогорието, участват в рецитали, културни 
събития в областта, имат записи в радио „Шумен“. Творби на пишещите се публикуват 
редовно във вестник „Кубратски зов“, „Екип 7“ и други регионални и централни 
издания.  
    С настъпването на демокрацията и новия ред прекрасната книжовна традиция на 
литературните кръжоци отмира и в много градове те изчезват. Напоследък този вид 
изява на литературното слово се възражда. Наследници на литературните кръжоци се 
явяват литературните клубове, литературни къщи и кафенета, повече или по – малко 
разпространени.  



   За огромно съжаление ние загубихме поетесите Галина Миланова и Румяна 
Горанова. Светла им памет! 
    По време на написването на материала не пострада нито един поет! 
 
Импресия 
Галина Миланова 
 
Последните сълзи на есента 
се стичат по виновните ни устни. 
Пропуснатото уж е на шега, 
а във душите ни е пусто, пусто! 
 
Защо все пак ни натъжава тя? 
защо все пак с нещо ни тревожи –  
с неповторимата си красота,  
без чийто таен знак не можем? 
 
През пръстите на щедрата и длан 
прозират стъпките на зимата, 
а слънцето е смачкан целофан 
и целостта му е невъзвратима. 
 
Нося декември в душата си! 
Румяна Горанова 
 
Тогава съм родена. 
Месеца на късите дни. 
И дългите нощи. 
На края. 
И на началото. 
Сняг по ръцете на дърветата. 
Сняг по миглите на звездите. 
Сняг … 
Отминават летата ми. 
Няма пъртина. 
Декември – месец – година – 
в душата ми … 
Нощувам в прегръдката на Стрелеца 



и сънувам последния му изстрел. 
Дълги са нощите ми. 
Дните ми – къси. 
 
Декември – месец – година – в душата ми … 

 

*** 

Безсилен съм пред тебе, доброта 
на детството, отминало отдавна. 
Не различавам ни една черта, 
размита в битието ни нетрайно. 
 
Безсилен съм! Но със обратен знак 
е времето опашчица подвило… 
Над спомените бавно пада сняг. 
И струва ми се имам още сила. 
 

РЕЦИТАЛ 

И музиката трябва да мълчи! 
Мигът тупти самичък в тишината. 
Умира върху сцената артист 
под жълтото петно на светлината. 
 
Сега не го посочвате със пръст, 
не хулите сега, не го корите. 
Сега е всичко той - и бог, и кръст, 
не можете сега да му мъстите. 
 
Сега му ръкопляскате във транс, 
душите ви са тъй любвеобвилни. 
Но утре във житейския сеанс 
ще бъдете отново вие силни. 
 
Тогава ще го тласкате далеч 
от себе си. Пройдохата. Поета. 
Простете за тирадната ми реч 
и отворете, искам да е светло. 
 
Пламен Панчев 
 
Материала подготви Сара Асенова 
 
И прекрасните песни „Горчиво вино“ и „Обич за обич“ в изпълнение на Веселин 
Маринов 
 



Горчиво вино 
https://www.youtube.com/watch?v=rFm3I977d_k  
 
Обич за обич 
https://www.youtube.com/watch?v=d0zueM_SfIQ 

	


