
V. ДОРА ГАБЕ

Дора Габе е родена в богато руско семейство от еврейски произход, което идва да жи-
вее в България. Имат голям чифлик в Добричко. Истинското и име е Изидора, а сестра и се 
казва Изабела.

Дора Габе е най-талантливата писателка за деца, деятелен и уникален човек с голяма 
енергичност. Израстнала е в луксозна обстановка, с гувернантка, с изучаване на чужди езици, 
като това е описано в нейните книги “Някога”, “Малкият Добруджанец” и “Когато бях малка” 
а по-късно образованието което получава в Гренобъл и Женева спомага за нейното развитие. 
Изключително красива и желана жена, като и Яворов не е устоял на нейният чар. Омъжена за 
професорът по българска литература Боян Пенев, като Елисавета Багряна и го отнема. За съ-
жаление Пенев почива твърде млад, около 37-годишен, след операция на апендицит. Дора ня-
ма деца, както и други много известни и талантливи български детски писатели.

За първи път детски стихчета публикува в “Златна книга за деца”. Призната е за един 
от класиците в детската литература, автор е на прекрасни кратки стихотворения и залъгалки, 
продължава традицията на Чичо Стоян създавайки поезия максимално близка до децата, чрез 
неповторима посредственост и детска невинност. Гледа на света през възторжените детски 
очи и с усет към детайлите. Започва да пише за деца около 45-годишна след скарване с майка 
си – пусто опустяло само мене ми се карат.... Нейната поезия е много истинска, тъй като тя е 
изключително силно свързана с детското в себе си, без по никакъв начин да е инфантилна. 
Липсва дистанцията между писателя и детето и това е причина за художествената сила на 
нейните стихове. Изключителна сръчност, закачки, небивалици, запомнящи се ритмични сло-
ва, много обич към детето и добродушно осмиване на неговите слабости, всичко това пред-
ставено според детската логика. Чувството за хумор, леката закачка и голямата любов позво-
ляват да се намали напрежението у децата, предизвикано от противопоставянето и сложните 
взаимоотношения между детският свят и света на възрастните. Мечтателност, вглъбеност и 
лирична мекота са също характерни черти на нейното творчество.

Прозата за деца на Дора Габе включва разкази, повести и романи. През 1924г. издава 
сборник разкази-етюди която няма аналог в нашата литература – става въпрос за “Някога”. 
Това са психологическите състояния на детето – първите наблюдения, разсъждения, преживя-
вания, умозаключения и въпроси,чувства и усет за хубавото, обичта, състраданието, жаждата 
за опознаване на този свят и въпросите за него, на които възрастните не умеят да отговарят. В 
тези психологически етюди е важен не сюжета, а настроенията и чувствата на детето, породе-
ни от срещите и сблъсъците с окръжаващият го свят. Въобръжението, пластичността, духът 
на откривателството са спътници на будното, емоционално, търсещо и интелигентно дете.

През 1927г. тя издава повестта “Малкият добруджанец”, където разказва за живота в 
Добруджа под румънска окупация. Друга нейна книга е “Когато бях малка”, където разказва 
за  своето детство.  През 1934г.  издава романа “Мълчаливи герои”,  посветен на живота на 
единственият загинал от заблуден куршум българин при Съединението – капитан Райчо Ни-
колов. Издава книга за живота на майката на Георги Димитров – “Майка Парашкева”. През 
1961г издава единствена по рода си картинна книга - “През нашите очички”. Дора Габе спо-
деля, че единствените хубави неща в нейната душа са получени от стиховете и децата.


