
Р оден е  на 14  януари 1845  г. 
в  семейството на Екатерина 

и  Найден Велчеви. Бащата умира 

рано. Майката се омъжва за бра-
циговския чорбаджия Ангел Пет-
лешков, който осиновява сина й. 
През 1873  г. Петлешков завършва 
в  Цариград „стодневни“ курсове 
за аптекар. Завърнал се в  родното 
Брацигово, той неуморно работи 
за културното издигане на насе-
лението. Под негово ръководство 
през 1874 г. е  създадено читалище 
„Трендафил“, на което той е  пред-
седател.

В навечерието на въстанието, от 
14 до 16 април, апостолите от ІV ре-
волюционен окръг свикват исто-
рическото събрание в  местността 
Оборище. Тук присъства и  Васил 
Петлешков. Той е  избран за пред-
седател на комисията, която трябва 
да изработи военния план на въс-
танието в окръга и възванието към 
народа. Началото на Априлското 
въстание заварва Петлешков в Па-

нагюрище, но той веднага се връща 
в Брацигово, за да организира въс-
танието там и в околните села.

След потушаване на въстанието, 
Петлешков няколко дни се укрива. 
Вторият му баща, Ангел чорбаджи 
не се поколебал да предаде револю-
ционера, който помни каква клет-
ва е  дал: „Свобода или смърт“. Не 
иска да попадне жив в  ръцете на 
турците, затова поглъща отрова, 
която, обаче, не подействала бър-
зо.

Васил Петлешков е  разпит-
ван и  измъчван, поставен между 
два огъня, където изгорял жив 
в  страшни мъки. Неговият геро-
изъм и  саможертва, думите му: 
„Сам съм – други няма. Аз водих, 
аз заповядах, други не търсете“, из-
речени между пламъците, винаги 
ще поддържат националното само-
чувствие на всеки българин. �

Р оден е  на 15  януари 1895  г. 
в  Раднево, в  учителско семей-

ство. Баща му изоставя учителство-
то и урежда книжарница и издател-
ство в Стара Загора.

От детска възраст Гео Милев 
проявява интерес към литерату-
рата и  рисуването. Като ученик 
в  Старозагорската гимназия изда-
ва ръкописни вестници, съставя 
сборници, които сам илюстрира, 
пише хумористични, патриотични 

и  интимни стохотворения. Учени-
ческите му стихове са повлияни 
от творчеството на П. П. Славей-
ков, когото смята за свой учител 
в  поезията и  естетиката. През уче-
ническите си години превежда от 
руски език стихове на Пушкин, 
Лермонтов, Некрасов, Колцов, Фет 
и  др. Следва романска филология 
в  Софийския университет (1911–
1912); продължава образованието 
си в  Лайпциг (1912–1914), където 

слуша лекции по философия и  по 
театрално изкуство и  пише дисер-
тация за Р. Демел. През декеври 
1913 г. в сп. „Листопад“ се появяват 
първите му публикации – „Литера-
турно-художествени писма от Гер-
мания“. По това време Гео Милев 
е  горещ привърженик на индиви-
дуализма и естетизма; ориентира се 
в  немската литература и  в  култур-
ния живот в Германия, увлича се от 
модерната немска поезия.

Васил Петлешков (1845–1876)
165 години от рождението му

Гео Милев (Георги Касабов 
Милев, 1895–1925)
115 години от рождението му

БЪЛГАРСКИ РЕВОЛЮЦИОНЕР, ВОДАЧ НА АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ В БРАЦИГОВО.

ПОЕТ И ПУБЛИЦИСТ, ОСНОВЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ЕКСПРЕСИОНИЗМА В БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА, ПРЕМИНАЛ 
ПРЕЗ СЛОЖНО ТВОРЧЕСКО РАЗВИТИЕ.
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