
През юли 1914, след започването 
на Първата световна война, зами-
нава за Лондон, където се запознава 
с  английската литература, изучава 
английски език. Среща се с емигри-
ралия белгийски поет Е. Верхарн, 
когото счита за свой учител. Върнал 
се отново в Германия, за да продъл-
жи образованието си, Гео Милев 
е  заподозрян, че е  английски шпи-
онин, и  е  арестуван в  Хамбург от 
немската полиция. Поради липса на 
доказателства, е освободен. Присти-
га в Лайпциг, но събитията го при-
нуждават скоро да се прибере в Бъл-
гария (1915). Отпечатва в ограничен 
тираж литературни листове за Ст. 
Маларме, Р. Демел, П. Верлен, Ем. 
Верхарн и Фр. Ницше, които съдър-
жат преведени от него стихове; все-
ки лист е посветен на някого от мла-
дите поети-символисти – Н. Лилиев, 
Д. Дебелянов, Т. Траянов, Л. Стоянов 
и  Н. Райнов. Гео Милев поема гри-
жите около книжарницата на баща 
си, който е мобилизиран.

През март 1916 е  призован да от-
служи военната си повинност в ШЗО 
в  Княжево. Оттам като старши по-
дофицер е изпратен в 34-и троянски 
полк, който е на позиция при Дойран. 
Назначен е за командир на разузнава-
телния апарат в града. На 29. 4. 1917 
неговият пост е  открит от англича-
ните и  е  подложен на артилерийски 

огън. Милев е  тежко ранен в  черепа 
и загубва дясното си око. През февру-
ари 1918 г. заминава със съпругата си 
за Берлин, за да бъде опериран; оста-
ва до март 1919 г. Въпреки няколкото 
операции по време на престоя си по-
сещава библиотеки, музеи, изложби, 
театри. Революционният кипеж в Гер-
мания, който има възможност да на-
блюдава, по-късно отразява в  някои 
откъси от „Грозни прози“. В  Берлин 
се запознава с новите явления в нем-
ската литература, свързва се с немски 
писатели и  художници, превежда 
и печата експресионистичното списа-
ние „Акцион“. След като се завръща 
в София, Гео Милев издава списание 
„Везни“ (1919–1922), което се оформя 
като трибуна на символизма и  екс-
пресионизма в България.

Новата обществено-политическа 
обстановка в  страната през 1922–
23  г. променя възгледите му, отра-
зени впоследствие на страниците на 
сп. „Пламък“, което започва да изли-
за през януари 1924 г. В него Гео Ми-
лев печата статии, „Грозни прози“, 
поемата „Септември“, началото на 
поемата „Ад“. Заради поемата „Сеп-
тември“ книжка 7–8 на сп. „Пламък“ 
е конфискувана, а Милев е даден под 
съд. През януари 1925 г. списанието 
е забранено.

На 14 май 1925 Гео Милев е осъ-
ден на 1  година тъмничен затвор, 

глоба от 20 000 лв. и лишаване от 
граждански и  политически права 
за 2 години. Той решава да обжал-
ва делото пред Апелационния съд, 
но на 15 май е арестуван от поли-
цията и изчезва безследно. Години 
по-късно се установява, че е  бил 
убит и заровен в общ гроб. Семей-
ството научава истината за смър-
тта му едва през 1954  г. В  един от 
масовите гробове край Илиянци 
е бил намерен черепът на Гео Ми-
лев, идентифициран по стъкле-
ното око и  по деформацията след 
раняването му на фронта. Днес се 
пази в  Националния исторически 
музей. �

Леда Милева е родена на 5 фев-
руари 1920 г. в София. Завърш-

ва Американския колеж в  София 
(1938) и  Института за детски учи-
телки. От 1945 до 1966 г. тя е после-
дователно главен редактор на про-
грамата за деца в  радиото, главен 
редактор в  издателствата „Народна 
младеж“ и „Български писател“. От 
1966 г., в продължение на 4 години, 
Леда Милева е  генерален директор 
на Българската телевизия. От 1972 
до 1978 г. е в Париж като постоянен 
представител на България в  ЮНЕ-
СКО, а  по-късно е  и  член на Упра-
вителния съвет на Международ-

ния фонд за развитие на културата 
към ЮНЕСКО. От 1980 до 1990 г тя 
е главен редактор на списание „Па-
норама“, също така Председател на 
Съюза на преводачите (1979–1989). 
В  продължение на 20  години Леда 
Милева е  заместник-председател 
и  председател на българския цен-
тър на международния ПЕН клуб. 
Народен представител е  в  три пар-
ламента – в VIII-то и IХ-то Народни 
събрания, а през 1990г. е избрана за 
депутат във Великото народно съ-
брание.

Преводач е  на съвременна аме-
риканска, английска и африканска 

Леда Милева на 90 години
ПИСАТЕЛКА, ПОЕТЕСА, ПРЕВОДАЧКА, ДЕЯТЕЛКА НА КУЛТУРАТА И  ОБЩЕСТВЕНИЧКА. АВТОР НА СТИХОВЕ 
И ПИЕСИ ЗА ДЕЦА, НА ПРЕВОДИ ОТ АНГЛИЙСКИ, РУСКИ И ФРЕНСКИ. ДЪЩЕРЯ НА ПОЕТА ГЕО МИЛЕВ.
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