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Дора Габе

Дора Габе
(рождено име Изидора, 28. VIII. 1888 – 16. XI. 1983).

Дъщеря на чифликчия от Добруджа, преселник от Русия.
Една от най-значимите български поетеси, 

авторка на много книги за деца и възрастни.

ТЕМЕНУГИ



П. К. Яворов
От силно автобиографичния цикъл „Дневник”. Година по-рано, 
също в сп. „Мисъл”, е публикуван създаденият под творческо-
то наставничество на Яворов цикъл „Теменуги” на Дора Габе, 
дал заглавие и на първата є книга. То е във връзка с цветята, 
които Яворов изпраща на младата красавица. Неслучайното 
съвпадение на заглавията е важен знак за „епистоларно-лири-
ческия роман” (М. Неделчев) между двамата.

   ТЕМЕНУГИ
   Вас слънце ви не вижда – лъх, 
   зефирен лъх ви не допира; 
   сред тръни, скромни и без дъх, 
   дори пчела ви не намира – 
   печални, бледни теменуги.

Печални чакате ръка, 
сънувате и пръсти нежни. 
Напразно чакате!... Така, 
в надежда тихо безнадеждни, 
вий мрете – болни теменуги. 

   Вий мрете – в храсти и бодил 
   от първи ден чела навели... 
   Желания в живот немил, 
   мечти неволни и несмели – 
   вий чезнете едни след други.

О бледни, болни теменуги! 
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П. К. Яворов до Дора Габе
София, 12 юни 1905

Госпожице,
Най-после получих писмото Ви, след като се бях отча-

ял да го чакам и като бях решил, че сте се разкаяли за 
обещанието си да ми пишете. Но аз съм достатъчно 
възнаграден с Вашия портрет и благодаря от все сърце…

Но сравнявайки го с портрета, който съм запазил в 
паметта си, аз не намирам в него ни помен от оная 
нежна тънкост на чертите, която прави човека да 
чувства и вижда у Вас преди всичко духовното и после 
вече материалното. Очите, без да бъдат действи-
телното, най-много от всичко друго се доближават 
до него. А не знам защо Ви разправям и това, като че 
Вие сами не го виждате...

Но какво говорите за съдържателни и безсъдържа-
телни писма? Вие ме правите да се безпокоя, защото 
ме карате да мисля, че го казвате с намерение да под-
готвите едно утрешно „няма какво повече да пиша” 
– и да спрете. Нима ще наречете безсъдържателна кар-
тичката от Варна с три реда от Вашата ръка, щом 
тия три реда можаха да запълнят цяла неделя време 
от живота ми? Или ще наречете безсъдържателно 
писмото си, което препрочитам вече десети път и от 
всеки ред на което лъха благоуханието на душа – нежна 
и поетична, като никоя друга? Простете, че аз не мога 
да приказвам хладнокръвно върху тая материя. Но Вие 
знаете – имал съм случай да Ви го кажа – моите чув-
ства към нищо не трябва да Ви задължават. Онова, 
което ще бъде приятно и угодно на Вас, ще е приятно 
и угодно и за мене, – даже ако ми кажете да се обеся... 

Дора Габе
Очакване на голямата любов изпълва ранните стихове на 
Дора Габе, публикувани в първата є поетична книга „Темену-
ги” (1908). При създаването им, три години по-рано, те са 
редактирани (и дописвани) от Яворов, който тогава е при-
влечен силно от младата поетеса. Съставител на книгата е 
проф. Боян Пенев, за който Дора Габе се омъжва в началото 
на 1909 г. 

* * *

И чаках аз с измъчено сърце, 
към щастието поглед устремила — 
и чаках го с копнеещо сърце — 
сърце ми жажда беше изсушила. 

И то дойде и с ангелска ръка
в душата ми натегнатите корди
поглади тихо – с ангелска ръка – 
и дивни се понесоха акорди.

И то дойде. Затворила очи — 
от рози дъх аз сещах възхитена; 
в неземен сън, затворила очи, 
неземен химн аз слушах упоена.
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П. К. Яворов до Дора Габе
София, 21 юни 1905

Госпожице,
…Един въпрос. Вие знаете ли цената на писмото си, 

или, ако във всеки ред, написан от човек, се отразя-
ва неговата душа, Вие знаете ли цената на душата 
си? Смисълът на въпроса ми ще Ви остане загадъчен, 
може би, както и за самия мене е загадъчно чувство-
то, с което ме изпълня писмото Ви при четене… Аз 
благоговея пред едно дете, каквото сте Вие, госпо-
жице. Като се абстрахирам от буквалния смисъл на 
Вашите редове, женски от първа до последна буква, и 
за това толкова по-приятни, аз пак Ви питам, без да 
искам отговор, защо Вашата душа е тъй хубава, защо 
тя е само една песен?

…Даже и на северния полюс да отида, аз ще мога и 
оттам да Ви водя в „новия път”, който виждате пред 
себе си „тъй светъл, тъй ясен”, – ще Ви водя до тога-
ва, додето ще имате нужда да бъдете придружавана…

И Вие имате право да се шегувате, че не съм тъй 
страшен, както съм изглеждал от начало. Слаба жена, 
не направихте ли от мене – който се мислех за няка-
къв тигър – едно малко котенце с лентичка на шия, 
което подскача около Вас, за да Ви забавлява? Напраз-
но мислите, че не мога да се смея. Ето в тая минута 
аз се смея от все сърце! 

Чакам писмо и стихове.
Вашия Яворов

Картичка, 
изпратена 
от Дора Габе 
до Яворов
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МинаТодорова
ДВЕ ХУБАВИ ОЧИ

Мина Тодорова, 1906
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П. К. Яворов
Мина Тодорова (р. 4. 07. 1890 г. в гр. Елена) принадлежи към 
едно от най-богатите семейства в следосвобожденска Бълга-
рия. Тя е сестра на близкия приятел на Яворов – писателя 
Петко Тодоров. С поета се запознава в дома на брат си на 
Благовещение през 1906 г.

БЛАГОВЕЩЕНИЕ
Прохладен лъх от ангелско крило,
     о ангел, о дете,
зефирен лъх от ангелско крило
сред зной облъхва моето чело;
отпаднал ме лелее нежен сън...
Зора се зазорява вън.

Мелодия неземна сред нощта,
     о песен, о дете,
мелодия вълшебна сред нощта
лелее и приспива мисълта:
зора се нова зазорява вън
и празничен се носи звън.

Душата ми тъгува и мълчи,
     о сълза, о дете,
душата ми бленува и мълчи – 
и тихо капят сълзи от очи:
аз слушам празнично тържествен звън
през утрен сън – уви, през сън...

25 март 190678
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П. К. Яворов до Мина Тодорова
29 Nov. 06.

Аз Ви обичам! Аз искам да Ви кажа още нещо, но не 
мога да го сглобя. Душата ми е наранена и аз стра-
дам – тъй силно... Аз бих желал да Ви притисна до 
гърдите си, да изплача душата си и да умра...

Яворов*

*На съседната страница са лицето и гърбът на пощенската картич-
ка, на която Яворов е написал признанието си. Б. с.
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П. К. Яворов
От цикъла, посветен на Мина – „Писма. Денят на самолъжа-
та” (сп. „Мисъл”, 1906, кн. 9).

НЕ БОЙ СЕ И ЕЛА

По стъпките ми редом никне жълта злоба,
аз семето на зло неволно сея вред;
миг негде ако спра, пред мене зине гроба
на всеки идеал – и бързам пак напред,
тъй може би проклинан в майчина утроба...
Но ти ела, напук на орисия зла,
        не бой се и ела.

И съсък на змии, и крясъци на жаби
аз чуя недосяган в тъмни самоти;
ден взора ми лови, нощ думите ми граби,
самси неведнъж обсипах с клевети,
че сила ме задавя сред безброя слаби...
Аз себе си ломя – от мене бягат Те,
        но ти ела, дете.

Ела свидетелствувай – в мрачна безнадеждност
как чезна за доброто, как му вярвам аз;
ела свидетелствувай колко тепла нежност
душата ми опази в тоя леден мраз;
свидетелствувай още лудата безбрежност
на моята любов... Напук на участ зла,
        не бой се и ела.96 9797



П. К. Яворов
Шедьовърът на Яворов, вдъхновен от сърдечния му порив към 
Мина Тодорова. В своя „Философско-поетически дневник” по-
етът свидетелства, че е посветил творбата си на нея. Пред 
издателя си Ал. Паскалев пък през 1910 г. споделя, че визирал 
чистите хубави очи на Нонка Чипева от времето в Анхиало, 
но Дора Габе също намира основания да се счита за вдъхнови-
телка на лирическия шедьовър... Дали магнетизмът му все пак 
не е в събирателния образ на всички красиви очи на Яворовите 
музи?

            ДВЕ ХУБАВИ ОЧИ
            Две хубави очи. Душата на дете
            в две хубави очи; – музика – лъчи.
            Не искат и не обещават те...
            Душата ми се моли,
            дете,
            душата ми се моли!
Страсти и неволи
            ще хвърлят утре върху тях
булото на срам и грях.
Булото на срам и грях – 
            не ще го хвърлят върху тях
страсти и неволи.
            Душата ми се моли,
            дете,
            душата ми се моли...
            Не искат и не обещават те! – 
            Две хубави очи. Музика, лъчи
            в две хубави очи. Душата на дете.

П. К. Яворов
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Лора Каравелова
СТОН
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П. К. Яворов
При втората, окончателна редакция на стихосбирката си 
„Подир сенките на облаците” през 1914 г. поетът заменя за-
главието на това стихотворение „Стон” с „На Лора”. Този 
акт свидетелства, че победителка в любовната драма между 
двамата е жената, извоювала сакрално място в гибелно ране-
ната душа на поета с цената  на собствената си смърт. Ня-
колко дена преди двойното си самоубийство той є посвещава 
цялата си книга и решително се отправя подир Сянката є...

НА ЛОРА
Душата ми е стон. Душата ми е зов.
Защото аз съм птица устрелена:
на смърт е моята душа ранена,
на смърт ранена от любов...
Душата ми е стон. Душата ми е зов.
Кажете ми що значат среща и разлъка?
И ето аз ви думам: има ад и мъка – 
и в мъката любов!

Миражите са близо, – пътя е далек.
Учудено засмяна жизнерадост
на неведение и алчна младост,
на знойна плът и призрак лек...
Миражите са близо, – пътя е далек:
защото тя стои в сияние пред мене,
стои, ала не чуе, кой зове и стене, – 
тя – плът и призрак лек!

Драгалевски манастир,
август, 1906 г.

Август 1906 г., разходка до Драгалевския 
манастир. Яворов е до Лора, а от другата 
му страна е Христо, брат на Мина. „Вчера 
намерих един портрет – една компания, в 
която си и ти; колко интересно си се измъд-
рил до една хубава мома и Христо!“ – пише 
Мина в писмо до поета на 9 юли 1908 г.
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