
                                                                           ОБЩЕСТВО                   31 март-6 април 2022 г.         5

Нов ракурс към великата Дора Габе

Класиците заслужават 
да бъдат четени, пре-
прочитани и интерпре-
тирани, за нов живот в 
романи, драми, мюзи-
къли, филми, сериали.
Това прави Марина 
Константинова в те-
кста „Първата”,Роман 
за  живота на Дора 
Габе, Д, „Ларго сити”, 
ООД, 2022, 296с. 
Добрият биографичен 
роман предполага за-
дълбочена предвари-
телна подготовка върху 
духа на времето и епо-
хата на героите-глав-

ни и второстепенни. 
Важно е да се навлезе 
дълбоко в душата на 
водещата фигура, за да 
се дадат нови и непо-
знати преживявания, а 
това може да се постиг-
не с находки в областта 
на методите, подходите 
и изненадите в творче-
ския процес на писане-
то. 
  Марина Константино-
ва е поетеса, романист-
ка, журналистка, автор 
е на статии в местния 
е централния печат. 
Тя обича да навлиза в 

различни периоди от 
нашата история-от све-
та на траките при Севт 
(“Златният телец”, 
2012, Ciela, 187с.) през 
историята на румън-
ската кралица Мария 
Виктория ди Единбург 
(„Невидимият бряг”, 
2013, 93с.), за да стиг-
нем до нашата епоха и 
една от историите на 
твореца („Изгубената 
улица”, 2019, 145с.). 
 В нейния стил на пи-
сане важно място заема 
задълбочената предва-
рителна подготовка с 

надникването в бога-
тия изворов материал, 
за да се улови духът на 
времето и епохата. При 
нея  това време е част 
от радостта и удоволст-
вието на романиста-да 
има безкрайни запаси 
от прочетено, конспек-
тирано и скътаното, за 
да съумее в процеса 
на творенето да омеси 
„тестото”, от което ще 
се роди новият есте-
тически феномен. По 
този начин г-жа Кон-
стантинова подхожда 
и към последната си 
книга, която е резултат 
на споделеното в из-
следванията, анкетата, 
кореспонденция и в 
спомените на голямата 
наша поетеса, която ще 
продължава да ни въз-
питава и извисява със 
създадено през годи-
ните в близо вековния 
си жизнен път. Читате-
лят се чувства желан и 
обичан гост в този свят 
на големите български, 
руски и европейски 
творци, който са „кръ-
га Дора Габе” (Драгни 
Драгнев) - от П. Яворов 
до Константин Федин, 
а това ще бъде среща 
с първенците на духа в 
продължение на близо 
век светлина на духо-
вността. 
Успехът на текста се 
дължи на избора на ос-
новния предмет, обект, 
а  в литературата това 
е героят, който носи 
твърде много и от ду-
ховните пространства 
на Аз-а на създателя. 
Общото между голяма-
та Дора Габе и автор-
ката Марина Констан-
тинова е в любовта им 

към тайните на думите-
те са поетеси, обичат 
света на детството, на 
миналото, настоящето 
и бъдещето, пристраст-
ни са към пътуванията 
и общуването с големи-
те личности на своето 
време. Тази вътрешна 
близост позволява на 
постмодерната раз-
казвачката да „влезе в 
ролята”(Константин 
Станиславски) на оби-
чаната си духовна по-
сестрима и да съпре-
живее, за „преведе” на 
езика на тайнството 
на думите емоциите и 
чувствата, радостите и 
болките, влюбванията 
и разделите, падения-
та и възходите на не-
спокойната и уникална 
душа на голямата ни 
поетеса и интелекту-
алка. Читателят ще се 
почувства естетически 
удовлетворен от успеш-
ните сцени и картини, в 
които ще съпреживее 
„теменугите” в душите 
на Яворов, Боян Пенев 
и Елисавета Багряна, 
Мара Белчева и Пен-
чо Славейков,  Ян  и 
Мария Каспрович, Вя-
тезслав Незвал, Кон-
стантин Федин. В тези 
творчески попадения 
са естетическите успе-
хи на текста, които въл-
нуват и носят насладата 
в процеса на четенето 
съпричастност.        
   Марина Константи-
нова избира няколко 
новаторски находки.  
Предпочита ретроспек-
тивния метод, за да на-
прави героинята Дора 
Габе своята лична  и 
болезнена равносмет-
ка. Интелектуалката е 

поставена в два време 
плана, пласта - на 10-
те и 80-те години на 
ХХвек. , като само по 
този начин героинята, 
в която има много от 
авторката, остава дъл-
боко свързана с голя-
мата любов на живота 
си. Другият успех е в 
използването на потока 
на съзнанието на някой 
от ярките фигури в на-
шата, европейската и 
световната литература 
и духовност. Вътреш-
ният монолог отваря 
вратата на творческата 
градина, за да се на-
влиза в „глъбините” на 
жаждата за живот изга-
ряне и да се стигне до 
болезнения вик - ”По-
чакай, слънце!” Ориги-
нални са лирическите 
етюди преди всяка гла-
ва на текста, които са 
елегантен чаровен опит 
на поетесата Марина 
Константинова да „на-
мигне” артистично към 
изящните пространства 

на своята учителка по 
красота и драматизъм. 
Книжното тяло е офор-
мено с вкус, с емблема-
тичната снимка на мла-
дата поетеса, с финия 
лилав цвят, който пре-
лива към сивото. Тази 
гама на спокойствието 
ни отвежда към красо-
тата на висшата хармо-
нията, която пътечката 
към дълголетието в жи-
вота.  
Книгата „Първата”, 
която можете да избе-
рете и да прочетете, 
няма да Ви остави рав-
нодушни, а ще пробуди 
във Вас позитивни емо-
ции и преживявания 
да споделите с другите 
впечатленията си, да 
говорите за духовната 
енергия на една от най-
красивите и талантли-
вите жени, не само в 
България, а и в Европа, 
гражданката на Добру-
джа и на други светове 
- Дора Габе. 
Драгомил ГЕОРГИЕВ

В родното село на поетесата Дора Габе-село Дъбовик, общ. Ген. Тошево, в 
края на месец май 2022г. ще се проведе традиционният Събор на преселници-
те от Северна Добруджа, насила прехвърлени в Южна Добруджа, за да запо-
чнат от лютата зима на 1940 г. живота си от нулата. Съборът, проведен в 
Балчик и предстоящият в село Дъбовик са поклон и спомен за тях.
Чест за село Дъбовик, за националната литература е новоизлязлата книга 
на Марина Константинова за Дора Габе – „Първата”.


