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…това е нашата градина с кринове,
които полагаме като пред олтар
ведно с нашите страсти, любов, копнежи
и нашата устременост...

   Милен Миланов
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Да съградиш мяра
Георги Каприев

Милен Миланов е актьор с петдесетгодишна карие-
ра и изключителна стабилност. Професионалният 

му път, тръгнал от Враца – преди ВИТИЗ – и продължен 
в Пловдив и София, знае достатъчно много върхове: от 
„Антихрист“ на Емилиян Станев/Иван Добчев до „Еми-
гранти“ на Славомир Мрожек/Диана Добрева например. 
Почеркът на Миланов е разпознаваем. 

На едно място казва: изграждането на човека е бав-
на работа. Решаващи са типът и качеството на това 
изграждане, следва да се добави. Той настоява, че тряб-
ва да имаш учител, когото да следваш, и силно подчер-
тава значимостта на своите ученичества. Най-напред 
при Кръстьо Мирски, когото определя като единстве-
ния висок ерудит сред тогавашните водещи класове във 
ВИТИЗ. После – двете години в Пловдивския театър, 
където работи в общо девет пиеси с Любен Гройс, Иван 
Добчев и Юлия Огнянова. А в София: с Леон Даниел, Кри-
кор Азарян, Асен Шопов...

Водеща е акцентираната още от Мирски изключи-
телна значимост на интелигентността. Интелектуал-
ното начало става основата както на актьорската ра-
бота на Миланов, така и на цялостното му присъствие. 
Той категорично отхвърля клишето, внушаващо, че ак-
тьорите трябвало да са нискоинтелигентни, трябвало 
да са първични, за да разгръщат спонтанно и без колеба-
ния интуицията си. 

Според него, напротив, актьорската професия мощ-
но създава навици за дълбок прочит – на текстовете, 
на действителността, на човека. Елица Матеева за-
белязва „строгостта на контролираната му иронич-
ност“. Правилно. Миланов обработва интелектуално 



14 | Милен Миланов: Градината с кринове

ролите си, дисциплинира ги и съблича действието от 
труфила и идеологии дори да са допуснати от автора 
или режисьора. Предизвиква в публиката съпреживява-
не, но провокира и активно мислене, умозаключаване, са-
морефлексия.

Милен Миланов има своята добре видима бразда 
в историята и настоящето на българския театър. 
Неговата значимост за цялата българска култура се 
надгражда главно от почти тридесетгодишното ръ-
ководене на фондация „А'Аскеер“, от организирането 
и структурирането на дейността є и ефектите от 
нея.

Той не е едноличен основател на театралните на-
гради. Всъщност нещата започват не много сериозно. 
На 23 май 1991 г. се организира общософийски празник 
на театрите. Няколко актьори от Военния – Мариа-
на Димитрова, Мимоза Базова, Георги Новаков, Йосиф 
Сърчаджиев, Ивайло Христов, Мирослав Косев, Атанас 
Атанасов, Милен Миланов – решават да раздадат на-
гради „като „Оскар“-ите. Шаржирането е откровено и 
очевидно. Шеговитото име „Аскеер“ е предложено от 
Новаков. 

„Аскеер“-ите тръгват като галантен колегиален 
жест в изключително тежък период: време на желан и 
необходим разпад, но на колеблив, по-скоро никакъв гра-
деж. В ход е спешен срив на компрометираната оценъч-
на система, но евентуалните нови норми са в зародиш. 
Срутват се критериите на публиката. 

Театърът губи функциите си през предходния поли-
тически режим, който инвестира в него, изисквайки ле-
гитимиране на идеологическите си програми. Такова се 
предлага щедро. Но срещу него застава другата същест-
вена функция на театъра от онова време – опозиционна-
та. Той е една от много малкото публични територии, 
в които става възможно – въпреки натиска на цензура-
та – открито да прозвучи истината, напук на общата 
обществена лъжа. Същински театралните мотиви – 
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когато са налице – остават рамка за реализиране на ня-
коя от двете функции (бидейки присъща обикновено на 
втората). В началото на 90-те театърът е опразнен и 
от двете. Усилията му да бъде театър par excellence се 
сблъскват с неглижиране от страна на държавата и без-
различие от страна на обществото, завихрено в поли-
тическия карнавал.

Първоначалният аскеерски импулс е да бъдат под-
крепени достойнството и професионалната чест на 
театралните артисти. Той не остава еднократен акт 
поради външен напор – от страна на колегията. През 
1992 г. е първата галавечер. В същата година Милен 
Миланов учредява първото НПО в областта на култу-
рата у нас – Фондация „А'Аскеер“ („Академия Аскеер“), 
и създава нейния устав. До средата на 90-те награди-
те „Аскеер“ се превръщат в културна институция, 
активно заявяваща и налагаща иманентни театрални 
ценности.

Тогава „Аскеер“ е единствената национална струк-
тура, създаваща едновременно висока социална види-
мост на театралното и нова сфера на неговата значи-
мост. Става модел за оценяване и на други творчески 
общности. Успява да генерира дебати и да произвежда 
мащаби за качеството в театъра и културата изобщо. 
Неимоверно нараства отговорността.

Това е времето, когато начело на организацията е 
Милен Миланов. Може да се твърди, че той полага стра-
тегическата перспектива на действие и влияние. При 
това пред фона на практически пълна липса на условия и 
структури, в които да се впише.

Висшата цел на заложената стратегия е структури-
рането на самостоятелна социална йерархия, успоредна 
на другите легитимни социални редове, но несъвпадаща 
с тях и необслужваща ги. Социалната йерархия на креа-
тивността, израстваща от собствените ценности на 
изкуството, знанието, духовността – йерархията на 
същинския елит.


