
125 години от 

раждането на 

Гео Милев 

1895г.-1925г.



 Гео Милев е роден на  15 
януари1895 г. в Раднемахле (днешно
Раднево), в семейство на учителя и 
журналист Мильо Касабов. По-късно
баща му се премества в Стара 
Загора. Милев започва да пише от 
малък, като ученик в Старозагорската
гимназия издава ръкописни
вестници, пише стихове и превежда
от руски. Следва романска
филология в Софийския университет 
(1911–1912) и продължава
образованието си в Лайпциг (1912–
1914), където слуша лекции по 
философия и театрално изкуство и 
пише дисертация за Рихард Демел. 

Биография 



През декември 1913 в 

списание „Листопад“ 

публикува „Литературно-

художествени писма от 

Германия“. През 1914 

пребивава за известно 

време в Лондон, където се 

запознава с белгийския

поет Емил Верхарн, оказал 

влияние върху творчеството

му. 



Съпругата на 

Гео Милев –

актрисата

Мила 

Керанова.

Семейството на Гео Милев 

(изправеният вдясно), с баща му

Мильо Касабов.

Гео Милев със съпругата си 

и двете си дъщери - Леда и 

Бистра.

Леда Милева

достойно 

продължава

делото на 

баща си.



След началото на Първата
световна война заминава за Лондон и 
се запознава и с английската
литература. През 1915 година се 
завръща в България, а през 1916 
година е мобилизиран в школата за 
запасни офицери в Княжево. Георги 
Милев служи в 34-ти Троянски полк 
и взема участие в Дойранската
епопея, като по време на един 
вражески артилерийски обстрел през
1917 година е тежко ранен в главата
и губи едното си око. 

Следващите години прекарва в 
Германия, където се подлага на 
няколко операции и там става 
свидетел на новите явления в 
немската литература, породени след 
разгрома на Германия във войната.



 Отново в България, Гео Милев 
печата в ограничен тираж лиричните
хвърчащи листове за Стефан 
Маларме, Рихард Демел, Пол Верлен, 
Емил Верхарен и Фридрих Ницше, 
които съдържат преведени от него 
стихове, като всеки лист е посветен
на някого от младите поети-
символисти- Николай Лилиев, Димчо
Дебелянов, Теодор Траянов, Людмил 
Стоянов и Николай Райнов. 

Гео Милев поема грижите около 
книжарницата на баща си, който е 
мобилизиран. През зимата на 1915-1916 
г. Заедно с Никола Икономов организира
в Стара Загора театрална трупа, която
изнася няколко представления.

Творчество



През 1919 година 

поетът се завръща в София 

след лечението си в 

Германия и започва да 

издава списание „Везни”, 

което бързо се превръща в 

трибуна на символистите и 

импресионистите в 

България. Обществено-

политическият живот в 

Родината и проблемите

между земеделци и 

Народния сговор променят

възгледите на младия

творец и той все повече се 

радикализира. 



“На кой ще донесе желаното обновление?Нима тия, които са

управлявали България,българския народ до днес? Дали от тях

българският народ очаква своето обновление? От апостолите на 

демагогията, на лъжата , на кражбата? От сеячите на разтление ? От тия, 

които носят със себе си мерзостта на запустението! От тия, които носят 

на челото си знака на безчестието?” 

Гео Милев  из списание “Везни” , през началото на 20-те години на 

миналият век.



През 1924 година започва да 
излиза списание „Пламък”, в 
което печата статии под 
надслов „Грозни прози“, 
поемата „Септември“, както и 
началото на поемата „Ад“. Поемата
„Септември”е най-известното
произведение на Гео Милев. 
След атентата в църквата „Света 
Неделя” Гео Милев подобно на 
много леви интелектуалци се 
изправя пред съда. Заради
поемата „Септември” на 14 май 
1925 е осъден на 1 година 
тъмничен затвор, глоба от 20 000 
лв. и лишаване от граждански и 
политически права за 2 години. 
Той решава да обжалва
постановената присъда пред 
Апелативния съд, но на 15 май е 
извикан за „малка справка“ от 
полицията и изчезва безследно.



 1. Конкретен 

месец, свързан с 

исторически 

събития. 

 2. Свързва се с 

есента –сезон, в 

който започва

умиране, но 

чрез всяко 

умиране се 

поставя едно

ново начало.

Септември



“Аз бях арестуван заради една моя поема, в която

смятам, че съм сложил една немалка мисъл: 

отхвърляне на всичко, което тежи върху ЧОВЕКА 

като кървава случайност (съдба) на някакви

неизвестни тъмни стихии, събрани в една сляпа

фикция, наречена Бог. Аз съм се помъчил да излея в 

моята поема ужаса на ЧОВЕКА пред събитие като

това, което съм избрал за тема, и вярата му във

възможността на едно друго бъдеще…”/Отворено 

писмо до г-н Борис Вазов”/



Останките му са открити през 50-те години на миналия
век в масов гроб (Илиенци). Разпознат е по изкуственото
око, поставено му по време на операциите в Германия. А 
ужасният му край – удушаване с тел, е удостоверен от 
показанията на генерал Иван Вълков. 

Смъртта на Гео Милев е символ на терора и 
мракобесието на властимащите, на исторически период, 
когато поетите на България заплатиха с насилствена смърт
своите идеи, борбата си за социално справедливо 
общество”, каза още депутатът.



Къщата музей „Гео Милев“ в  Стара 

Загора



Къщата-музей "Гео Милев" в 

Раднево



1. Свързани с отричането на:

 буржоазните ценности; 

 на национализма; 

 на войната;

 на модернизацията като
носител на нравствена и 
духовна разруха;

2. Свързани с търсенето на:

 алтернативи в социалния
бунт и в революционната
промяна на обществото; 

 в примитивното, 
екзотичното и 
варварското;

 с откриването на 
изгубената човешка
същност.

Основни теми, идеи и мотиви



 Милев е един от най-оригиналните критици и 
публицисти в българската литература. Автор е на 
стотици статии и рецензии, някои от които –
„Модерната поезия“, „Против реализма“, 
„Фрагментът“, „Небето“ и др., имат открито
манифестен характер и са определящи за 
развитието на авангардната литература от 20-те 
години. От особено значение е статията му
„Поезията на младите“, в която Милев подлага на 
унищожителна критика клиширания късен
символизъм. Автор е на изключително остри 
публицистични текстове като „Българският народ 
днес“, „И свет во тме светится“ и др., 
впечатляващи със своята гражданска доблест и 
духовна наситеност.

 Милев е и един от най-добрите български

преводачи – превеждахиляди страници от 
английски, немски, руски, френски език. 

Класически са преводите му на Шекспировите

„Хамлет“ и „Макбет“, на поезията на Верхарн,

Метерлинк, Демел и други.



Въпреки краткия си живот – едва 30 годишен, Гео Милев оставя

трайна следа в историческата и литературна памет на българина. 

Активната му публицистична дейност съдейства за развитието на 

модернизма, на българския периодичен печат и като цяло за 

обогатяването и одухотворяването на съвременния българин. Той има

ясно съзнание за значимостта на културната си мисия и доколкото му

позволяват обстоятелствата я изпълнява с чувство за отговорност в 

духа на социалистическите му нагласи. Негова дъщеря е 

небезизвестната детска писателка Леда Милева.



 Поеми.

 Стихотворения.

 Стихосбирки.

 Лирични произведения.

 Статии и писма.

 Произведения за деца.

Произведения



Грозни 

прози -

статии



Статии и писма



Лирични произведения



Стихосбирки



Произведения за деца



• Ето иде Дядо Мраз

• На махлата котките

• Патарак рибок

• Наша маца 

• Малък Сечко 

• В  гората

• Борко Бърборка

• Готвачка

• Морската царкиня и нейният дядо

• Дядо Коледа

• Нашата крава

• Музиканти

• Кукуригу! 

• Зайци

• Борак яйце 

• Нашето куче и Минчовата овчица

Стихотворения, написани за деца:



 Ето иде дядо Мраз

Чакай, детко, да обуем

топлите чорапки,

че навън, погледай -падат,

падат, падат капки.

Дъжд вали и вятър вее

непрестанно, всеки час:

скоро, скоро ще пристигне

тук при нас и дядо Мраз.

Дядо Мраз -студен, замръзнал,

и със сняг отрупан цял –

иде дядо Мраз и носи 

на гърба голям чувал.

Иде през гори, балкани -

чак от Черното море;

с лед и сняг, и скреж чувалът

му напълнен е добре.

Ще изсипе отвисоко

той чувала си навред -

и ще побелей полето

в сняг и скреж, и лед.

Един ден ще се събудиш

рано, рано сутринта,

през прозореца ще видиш -

побелял навън света.

И снежинки много, много,

хвъркат с лекички крилца,

като бели пеперудки,

като весели деца...

Вятърът сега неспирно

вън реве със страшен глас

и ни казва и повтаря:

"Иде, иде дядо Мраз!“



Избрани творби 

за деца от Гео 

Милев и Леда 

Милева



«Гео Милев е много българин и много европеец…той се 

стреми да надмогне нашето национално развитие, да се 

пребори с една вековна традиция…»/Здравко Петров/

« Такъв човек се ражда веднъж на сто години.» 
/А.Страшимиров/

« Рядко в нашата литература, в нашата култура е 

имало такава жадна, неспокойна, трескава, взривяваща

личност. Такава бунтовна душа, страстно устремена към

отричане и откриване на истини…» /В.Андреев/

Другите за Гео Милев



. . . Видях това око.

В зеницата му е написана

цялата история на революцията —

сини картини от кървави години.

Сини картини с червени знамена.

Загинали борци, които носят

високо на ръцете си синия ден.

Това око не се затваря никога.

Това око е една синя звезда

за всички нощи. . . 

/Янис Рицос/



БНБ пуска в обращение медна възпоменателна монета от 2 лева с 

портрет на Гео Милев на тема "125 години от рождението на Гео Милев" 

от серията "Български творци", съобщава БНБ.



Всички пътища водят в Рим. 

Само един път води до Рая: 

Пътят на Свободата!

Гео Милев


