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Abstract: In the early 1930s, in the first decade of the founding of the Republic of Turkey. 
There was a considerable interest among the Bulgarian intellectual and artistic elite 
in the transformative social processes in the neighboring country, which is reflected 
in the excursions undertaken for scientific purposes, individual trips, journalistic 
correspondence, visits, etc., to become more familiar with on-the-spot news. The tour of 
the Cooperative Theater to Istanbul and Ankara in the late autumn of 1931, in which a star 
is the primа donna Mimi Balkanska, fits into this trend. In the study below, on the basis 
of archival documents, memories, periodicals, etc., we follow the one-month tour of the 
famous metropolitan theater in the neighboring country, the positive public resonance it 
generated, and the constructive role of  art in bilateral relations, especially when they are 
historically burdened.
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Културната памет на миналото на българcко-турските връзки в 
областта на литературата, изобразителното изкуство, музиката и обра-
зованието обяснява повече дълготрайния интерес към онова, което ни 
сближава, отколкото към онова, което ни раздалечава и противопоставя. 
В този смисъл културните диалози между младата Турска република на 
Мустафа Кемал паша в началото на 20-те години на ХХ век и модерната 
еманципирана българска държава и култура в същия период са съпро-
вождани и дори предшествани от активното навлизане и утвърждаване 
на сценичните изкуства като пълноценна част от хабитуса на двете пуб-
лики – българската и турската. Не е тайна крилатата фраза на Ататюрк, 
която обяснява пряката зависимост между цивилизацията (т.е. европе-
изацията) и операта, театъра, оперетата, музиката. Затова и настоящият 
културен сюжет, посветен на оперетната дива на българската сцена Мими 
Балканска, прославила родината си в Европа и в малоазиатските географ-
ски ширини, е толкова любопитен и показателен. Не на последно място, 
както разказва биографичната и документалната памет, става дума и за 
съвсем личния човешки интерес на ценителя на женското обаяние Мус-
тафа Кемал паша и към магията на прочутата красавица Мими, обявена 
за славея на Балканите.
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Идеята за турне на „Кооперативния театър“ в Турция 

Струва ми се, че в контекста на българско-турското културно сбли-
жение, а и в чисто човешките измерения на добросъседството, на благо-
денствието на двата народа, две години, а именно 1909-а – първата го-
дишнина от прокламирането на Хуриета в Османската империя, на чието 
помпозно честване едва ли не цялото българско общество – от студенти 
през търговци до военни и дипломати – се стича край Босфора, и 1932-ра, 
когато са изминали десетина години от създаването на Република Тур-
ция, представляват два своеобразни недостижими върха, с чието единич-
но и сравнително осветляване предстои да се заема по-пространно. Става 
дума за две години, когато след дълъг мрак изведнъж се проглежда, пре-
одоляват се всички негативи и закостенели стереотипи, но в по-широка 
перспектива тези благородни усилия са обречени на мимолетност. 

Като пример за втората, 1932 година, ще ни послужат пътуването 
на българските учители през Великденската ваканция в края на април 
и началото на май в Истанбул, Бурса и Одрин, а веднага след това – по-
сещението на Истанбул и Анкара от представители на Съюза на провин-
циалните журналисти със седалище във Варна, съпровождани от хор и 
ансамбъл „Българска китка“ от Плевен с ръководител Борис Цонев. 

Бързам да отбележа, че пътят към тези две събития със силен по-
ложителен резонанс в публичното пространство и в двете страни (дос-
татъчно е да се споменат десетките публикации под формата на „пътни 
бележки и впечатления“ в столични и провинциални вестници) е траси-
ран от друго едно културно и артистично събитие, което сякаш предиз-
вестява съживяването на българско-турските културни връзки през оне-
зи години, като показва и доказва тяхната възможност и осъществимост, 
намеква за потенциала им. 

Тук визирам турнето на софийския „Кооперативен театър“ в Ис-
танбул през ноември и декември 1931 година във връзка с 10-годишния 
юбилей на трупата; театър, чиято роля и значение за българския култу-
рен контекст един съвременен журналист, впрочем роден край Босфора, 
определя като „светъл лъч в мрачния живот на тази страна“, дори като 
„предтеча на човечната система – братски труд, равно поделяне на блага-
та, които дава тоя труд“ (Brazitsov, 1931, р. 174).

Енергичният и пълен с ентусиазъм и желание за изява творче-
ски колектив на театъра, набрал достатъчно опит и самочувствие в на-
ционален мащаб, съвсем естествено помисля за изява и в чужбина, сред 
чуждестранна публика, и така възниква идеята за турне в Република 
Турция. Но защо трупата потегля именно на Изток, а не примерно към 
Белград, Атина или „малкия Париж“ – Букурещ? Дали само защото ос-
нователят на трупата, шуменецът Стоил Стоилов, е работил преди десе-
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тина години като артист и режисьор в един оперетен театър в Истанбул 
и познава обстановката, а вероятно има и изградени творчески връзки 
и приятелства?  

Съществува и друга, съвсем нова версия за предприетото турне, 
която се основава на записките на един български предприемач в но-
вата страна, собственика на тухларни фабрики в Ескишехир, Малатия 
и Ерзурум Петър Шурков. Според тази версия непосредствено след за-
вършването на тухленото ограждение на президентската резиденция 
„Чанкая“ в Анкара славният председател на републиката поканил спо-
менатия строителен предприемач и архитекта Йордан Севов, впрочем с 
все още неизследван значим принос при изграждането на новата турска 
столица, по случай завършването на строежа в представителния салон 
на закуска. Присъствал и Исмет паша, бъдещият Иньоню, тогава минис-
тър-председател и близък съратник на председателя на републиката. 

Заговорили се за културния живот в София и в един момент баща ми под-
хвърлил идеята за гастрол на оперетния състав от София. По това време 
той имал близки приятелски отношения с Мими Балканска, а и със Сте-
фан Македонски. Президентът Ататюрк1 веднага реагирал положително. 
Разноските били поети изцяло от баща ми. Майка ми е запазила снимка 
на целия оперетен състав на гала вечерята в реномиран столичен ресто-
рант“, споделя синът Шурков след дълги години (Blagov, 2013). 

Разбира се, организирането на подобно турне с ансамбъл от 60 
души изисква сериозна подготовка; налага се да се наеме грамаден това-
рен вагон за декорите, костюмите, реквизита и пр., преодоляват се десет-
ки митарства из разни паспортни и митнически ведомства, преди да се 
тръгне, а и след пристигането край Златния рог. Отпуснатата специално 
за трупата „пътническа каруца“ е прикачена за опашката на конвенциона-
ла, който потегля в ранния следобед от София. 

Пътуването

Нека да се пренесем в онзи понеделничен ден в самото начало 
на ноември 1931 г. на софийската гара, където часове преди тръгването 
нетърпеливо са се притекли всички артисти и техническият персонал. 
„Кооперативният театър“ пътува в пълния си състав (оркестър, хор, ба-
лет и сценични работници), с цял репертоар – оперетите „Виктория и 
нейният хусар“, „Царицата на чардаша“, „Розата от Стамбул“, „Графиня 
Марица“, „Баядерка“, „Теменужката от Монмартр“ и „Тайните на харема“, 
като вестниците известяват читателите си, че трупата ще отсъства 15 
дни (Mir, 1931, р. 9402). Дамите са се показали на прозорците на влака, а 
мъжете обикалят около бюфета да гаврътнат по чашка за изпроводяк. 

1 Впрочем председателят на републиката все още се казва Гази Мустафа Кемал паша; 
фамилното име Ататюрк, „родоначалник на турците“, му се присвоява малко по-късно, със 
Закона за фамилните имена от 1934 година.

Хюсеин Мевсим - Мими: Балканска магия
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Душата на трупата е легендарната Мими Балканска, като специ-
ално за гастрола е поканен да участва в няколко постановки и бившият 
ѝ съпруг Иван Цачев. Той откликва и веднага идва от Берлин. Тъй като 
Мими вече е съпруга на д-р Кирил Марков, за да се избегнат неминуемите 
клюки и интриги в театъра, а и в обществото, тя предвидливо помолва 
мъжа си да затвори лекарския си кабинет за един месец и да я придружи 
в пътуването заедно с майка ѝ и свекърва ѝ. Така за Истанбул тръгват 
четиримата, като Мими със задоволство отчита, че още във влака Иван и 
Кирил сядат заедно във вагон-ресторанта като добри приятели (Mitova, 
2002, р. 66).

Заминаващите нетърпеливо чакат часа на тръгването, а изпраща-
чите ги облазяват – по лицата им се чете нескрита завист, защото самите 
те остават във водовъртежа на дотегналото им всекидневие, докато коле-
гите им в продължение на цял месец ще се наситят на нови впечатления 
от модернизиращата се държава на Мустафа Кемал паша. 

Ето че оркестърът засвирва марш и всички изпращачи крещят с 
пълен глас: „Ура! На добър път! Довиждане! Много здраве на Мустафа 
Кемал паша!“ Да, в тогавашното българско покварено или непокварено 
съзнание Турция се легитимира преди всичко като „страната на Мустафа 
Кемал паша“, неслучайно точно така озаглавява репортажната си книга 
учителят по история от Враца, Боньо Бонев; страната е олицетворена в и 
с личността на видния балканец, на земляка от Солун.

Когато в един вагон пътуват няколко десетки артисти, няма как 
в него да не се възцари весело настроение и да не се създаде бохемска 
обстановка. Ето всички са насядали по местата си и веднага започват 
приказки и сметки: защо гръцката граница се била вмъкнала като клин 
в турска територия; защо по-рано се давало по 5 гроша при минаването 
на моста за Пера, защо Мустафа Кемал паша преместил столицата си в 
прашната Ангора, защо повечето българи в Цариград били млекари, бо-
заджии, баничари, малебиджии и пр. Но въпросните суховати и умозри-
телни приказки твърде скоро преминават в песни, а после и в развихрени 
танци, в такт с колелата на влака, който вече претраква през равна Тра-
кия. Оркестърът се ангажира със задължението да научи турския химн, 
като първата спевка се репетира към Харманли – всеки държи в ръката 
си турския текст, написан с български букви, и над него – ноти2. „Дали 
думите бяха смешни на български, или ние ги произнасяхме смешно – не 
зная, но ако на спевките присъстваше някой турски полицейски пристав, 
2 През следващата година 80 български учители от всички краища на страната преди да 
поемат по море за Истанбул, се събират в Бургас да репетират турския химн. Сред тях се 
намира и учителят от Казанлък Димитър Христов Чорбаджийски, бъдещият Чудомир, който 
в бележките си за пътуването отбелязва, че в Турция за грижите и любезността на домакините 
винаги се отплащали с изпяване на химна им. И толкова добре го изпълнявали, че веднъж, 
след поредната демонстрация, един от видните турци го запитал: „Втората песен, дето я 
изпяхте, разбрах, че е вашият химн, но първата не разбрах каква е“. (Mevsim, 2012, p. 168).
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сигурно всички ни щеше да арестува“, ще си признае един друг свидетел 
(Nikov, 1932, р. 174).

В Свиленград се разменят пари, от гарата се взема българското зна-
ме, защото забравят да го сторят в София. Зареждат се турски железнича-
ри и полицаи, след тях гръцки, после турски, отново гръцки и най-сетне 
пак турски – „лабиринт от граници, каквито едва ли има нейде другаде 
по света“ (Brazitsov, 1932, р. 9553). Което си е съвсем естествено, както дос-
та по-късно в лют спор с Драги ми господине, все още неизлюпилото се 
Йордан-Радичково врабче, ще отбележи Смрадовранката: „... това да не ти 
е Париж – да не граничи с други градове, тук на Балканите всеки е орисан 
с всекиго да граничи”3 (Radichkov, 1998).

Разиграват се истории, които могат да се случат само по тази ши-
рина. Двама гръцки полицаи, клъвнали порядъчно, минават през вагона 
за паспортна проверка. Веселото настроение сред артистите им харесва 
и, преустановили проверката, те остават при тях. По тези места рядко се 
случва да попаднеш на такива пътници – весели, че и щедри. Сприяте-
ляват се с единия от оркестрантите, който ги води в купето при своите 
колеги. Един голям бинлик с хубаво гръцко вино започва да се върти, зао-
бикаля около наредилите се като на причастие оркестранти и след малко 
започват възгласите: „Да живее!“ и едно турско маане – картината колко-
то пленява, толкова и умилява: гуляят лудо българи на гръцка територия 
с гръцко вино, с турски песни и български танци!

Влакът спира на една гара, гръцките митничари водят и оркес-
транта, за да допият в кръчмата, защото им било неудобно да къркат в 
трена, когато е в престой. Връщат се след третия звънец, в последния мо-
мент. 

В Кулели Бургас през нощта след големи молби българите успяват 
да се сдобият с турско знаме. Хубавото време позволява да се разгледат 
всички местности около жп-линията.

Наближили Кючюк чекмедже, между едноименното езеро и Мра-
морно море, българските артисти забелязват множество красиви дървени 
къщички и пред всяка от тях по една оригинална арка – морските бани. 
Да, това са годините, когато белогвардейките запознават сухоземните 
турци с плажа и с плажната култура, а пустата пясъчна ивица се култи-
вира в плаж. След малко през крепостните стени се навлиза в Стамбул, а 
когато следващият брега на морето влак завива през „историческия полу-
остров“, прави се последната спевка на химна и трупата развълнувано се 
приготвя за посрещането. 

3 „Как така не граничи! – изненада се Драги ми господине. – Мигар може да съществуваш на 
тоя свят, без да граничиш с някого!... Може – рече му Смрадовранката, – Париж всичко може, 
защото там е Европа, а не както тука на Балканите, където всеки с всекиго граничи!“ (Radi-
chkov, 1998, p. 52).

Хюсеин Мевсим - Мими: Балканска магия
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Истанбул, или колективният дух на кооператива

Когато към 11 часа с пронизителна свирка влакът навлиза в гара 
Сиркеджи, като по команда българските артисти развяват националните 
знамена и запяват турския химн. Над хиляда посрещачи свалят шапки 
и заехтява мощно „Ура!“. След минута „Шуми Марица“ и още по-силно 
„Ура!“ оглушават перона и посплашват чайките над Златния рог сред нес-
тихващи овации. „Да живее страната на Гази!“, „Да живее Гази!“, сканди-
рат с пълно гърло българските гости. На вагоните на отсрещната линия, 
накачили се като катерици, десетина журналисти с фотоапарати непрес-
танно снимат. На следващия ден тези фотоси се появяват по страниците 
на вестниците4. Започват приветствията и поднасянето на букети и венци 
от разни организации, в това число и от българската колония, от всич-
ки артисти в „Дар-юл бедаи“; дошъл е и Димитър Василев от името на 
Българската царска легация. На всички отговаря на български и френски 
Стоил Стоилов, директор и режисьор на „Кооперативния театър“. 

Да, сърдечността си е сърдечност, достлукът си е достлук, пом-
позността си е помпозност, но сиренето и тук е с пари – явно турските 
митничари не се въодушевяват особено от културни контакти, поради 
което не се свенят да поискат 1 200 лева гаранция, за да се разтовари 
вагонът с декорите и костюмите. Вероятно в случая своето отражение 
оказва и фактът, че точно през онези дни в общественото пространство 
активно се обсъжда въпросът за уреждането на митата и митниците. 
Тези митарства спомагат за бързото окопитване на гостите, а когато по-
теглят за хотелите с ангажираните специално таксита и без преувели-
чение обикалят по два пъти из тесните сокаци на Стамбул и по три пъти 
из стръмнините на Пера, без да преминат през етапа на махмурлука, 
напълно изтрезняват.  

До вечерта турските журналисти се стичат в хотела за интервюта, 
а на другия ден местните вестници препълват колоните си със снимки от 
посрещането, появяват се възторжени отзиви. На посрещането до Мими е 
примадоната на турския театър Бедиа (Муваххид) ханъм в черно изиска-
но кожено палто; всъщност тя е позната на българските читатели, защото 
няколко години преди това в един вестник аташето по печата към Бъл-
гарската царска легация, писателят Дамян Калфов, накратко я е предста-
вил. Същата вечер колегите от „Дар-юл бедаи“ канят гостите на чай във 
фоайето на театър „Франсе“; в колегиалните беседи проличава голямо же-
лание да се разискват въпросите на театралното и оперетното изкуство, 
съседите усещат същински глад за развиване на култура, търсят пътища 

4 Например официозът Cumhuriyet (брой 2707 от 19 ноември 1931), като съобщава за 
пристигането на 70 български оперетни артисти и пламенното им посрещане на гарата, 
публикува две фотографии, едната от които е на Мими Балканска в цялото ѝ артистично 
сияние; тя заявява, че „се чувства щастлива от възможността да гастролира в съседната 
страна“.
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за утвърждаване на духовната си идентичност в новата обществена среда. 
Поетът Никола Фурнаджиев, който след две години ще дойде като учител 
в Българското училище, наблюдава отблизо процесите на културния гра-
деж в републиканска Турция. Турските артисти задържат българските си 
гости почти до началото на своя спектакъл, на който ги канят. 

Дали е случайно съвпадение, или този акт е катализиран от по-
сещението и амбианса на българската оперетна трупа, но на следващия 
ден официозът съобщава как градоначалникът Мухиддин бей наредил 
на режисьора Мухсин (Ертугрул) бей и на двама преподаватели от консер-
ваторията – Решид Рей бей и Вахид ханъм – да положат основите на една 
оперетна трупа, която веднага да започне да дава представления5. 

Ден след пристигането си „Кооперативният театър“ изнася първо-
то си представление „Виктория и нейният хусар“ на унгарския компози-
тор Пал Абрахам, чиито билети са разпродадени предварително. Пред-
ставлението надминава и най-смелите очаквания. Шармантната Мими 
Балканска е отрупана с разкошна кошница с цветя, а всички артисти са 
възнаградени с нестихващи аплодисменти. 

Неочаквано приятна изненада за домакините е, че значителна част 
от репликите и диалозите в оперетите се изпълняват на родния им език, 
тъй като някои от българските артисти поназнайват турски. Играе се на 
български език, но артистите Асен Русков, Тинка Краева и Иван Станев 
представят комедийните сцени на турски, за което биват бурно аплоди-
рани от публиката. Освен Мими запомнящо се представя и Тинка, която 
възхищава публиката със своя глас. Вестниците отбелязват и специал-
ното участие на Иван Цачев, който се радва на известност в Германия, 
където вече е записал немалко музикални плочи.6

Прави впечатление, че по време на турнето в официоза се появяват 
рекламни обяви на „Кооперативния театър“, които известяват за предсто-
ящите представления. Така например на 23 ноември на матине се играе 
„Графиня Марица“, а вечерта от 21 часа – „Виктория и нейният хусар“. Де-
бело се подчертава участието на примадоната Мими Балканска. 

Точно в онези дни от новата столица пристига в Истанбул ми-
нистър-председателят Исмет паша. „Кооперативният театър“ проявява 
завидна съобразителност и не пропуска случая да го покани на едно от 
представленията си. Турският премиер радушно откликва и пожелава да 
види оперетата „Графиня Марица“. Новината бързо се разчува из града 
и многобройна публика се стича пред и в театъра, за да види легендар-
ния държавен мъж. Но за беда часове преди представлението минис-
тър-председателят претърпява лека автомобилна катастрофа по една от 

5 Cumhuriyet, N 2709, 21.11.1931.
6 Cumhuriyet, N 2710, 22.11.1931.
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стръмните улици на града и не успява да присъства в салона, но изпраща 
разкошен букет от рози и карамфили7.

Отново от обявите се разбира, че на 27 ноември на матине се играе 
„Царицата на чардаша“ – примадона Мими Балканска, тенор Иван Цачев, а 
вечерта – „Тайните на харема“. Специално се подчертава, като тук улавяме 
и триковете на рекламата, че в постановката се разгръща „борбата между 
стара и нова Турция“, тема изключително злободневна и водеща за страна-
та, като не е подмината още една „уловка“ – „пиесата ще се играе на турски“. 
Това се прави за преодоляване на езиковата бариера8, но също така свиде-
телства за опитността и професионалната обиграност на театъра. 

Когато се представя „Теменужката от Монмартр“, изрично се от-
белязва, че това е последната пиеса на Еммерих Калман – примадона е 
Мими, а оркестърът се състои от 21 души9. На следващия ден на матине се 
представя „Тайните на харема“, а вечерта – „Графиня Марица“10. 

На 1 декември се повтаря „Тайните на харема“ (тенор е Армянов), а 
на следващия ден матинето е предназначено само за ученици и учители, 
поради което всички места са по 60 гроша. Вечерта се представя „Викто-
рия и нейният хусар“, пожънала голям успех, а на следващия ден е пред-
видено намаление за военните11. 

Междувременно на 2 декември, на път за Анкара, в Истанбул прис-
тига официална българска правителствена делегация, водена от минис-
тър-председателя Никола Мушанов – едно от най-плодотворните посе-
щения на български премиер в съседната страна, на което ясно и катего-
рично са афиширани послания и воля за братство, приятелство и добро-
съседство. Смея да твърдя, че с успешните си гастроли, които получават 
положителен обществен резонанс и достигат до широка турска аудито-
рия, „Кооперативният театър“ сякаш се превръща в „мека сила“, подготвя 
почвата на кадифената дипломация, създава отлична атмосфера, която 
допринася за успешното протичане на политическите и официалните 
преговори – пореден пример и ярко доказателство за градивната роля на 
културния обмен.

Чрез официоза любителите на оперетното изкуство в Истанбул са 
известени, че предстоят заключителните представления от гастрола на 
софийския театър – на 5 декември на матине се играе „Тайните на харема“ 
с намаление, вечерта – „Баядерка“, отново с участието на Мими и тенора 
Цачев12, а на следващия ден – „Баядерка“ и „Тайните на харема“. Специал-
7 Cumhuriyet, N 2715, 26.11.1931.
8 Cumhuriyet, N 2716, 27.11.1931.
9 Cumhuriyet, N 2717, 28.11.1931.
10 Cumhuriyet, N 2718, 29.11.1931.
11 Cumhuriyet, 1 .12.1931.
12 Cumhuriyet, 5.12.1931.
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но се подчертава участието на комедийния артист Русков, получил вече 
известност в града13. 

Така само в Истанбул за две седмици се изнасят 27 представления, 
средно по две на ден – матине и соаре, в театър „Франсе“ в Тепебашъ, чий-
то салон винаги се препълва с публика, която радушно оценява изкуство-
то на гастролиращата трупа с нестихващи, възторжени аплодисменти.  

Големият успех, който трупата жъне в съседната страна, няма как 
да не резонира и в София. Съобщавайки за това, един всекидневник отбе-
лязва и факта, че „артистите били подпомогнати от българската колония, 
която въпреки малобройността си, вършела полезна агитация“.14

Турската музикална критика отбелязва успешното турне на „Ко-
оперативния театър“ и възхвалявайки българската оперетна трупа, осо-
бено превъзнася забележителната дарба и сценично излъчване и обая-
ние на примадоната Мими Балканска; отлично се отзовава за режисьора 
Стоил Стоилов, за Иван Цачев, наречен „балканският Рихард Таубер“, за 
темпераментния диригент Илия Стоянов, за незаменимите Русков, Петко 
Ников, Симеонова, Армянов и Дочева.

„Каква смелост наистина! Да се дигне театърът от София с целия 
персонал (60 души), декори и гардероб, да замине зад граница да манифе-
стира българското изкуство, и то без материална помощ отникъде. И това 
ако не е краен идеализъм!“, ще възкликне учителят по пеене в Българско-
то трикласно училище в града, основателят на детското хорово пеене в 
България – Димо Бойчев.

В спомените си, които предстои да публикувам, той отчита, че 
„театърът постигна целта си – имаше извънредно голям морален успех, 
а донякъде и материален – покриване на разноските. Представени бяха 
оперетите: „Виктория и нейният хусар“, „Графиня Марица“, „Царицата на 
чардаша“ и „Тайните на харема“. Този репертоар се редуваше всяка вечер, 
а в петък и неделя – и дневно. Играта на артистите бе чудесна! Българ-
ското изкуство бе достойно представено. Вестниците поместиха отлични 
рецензии. Гостуването на С[офийския] К[ооперативен] театър бе празник 
за българската колония, която почувства справедлива гордост от успеха 
на артистите“15.

Българската оперетна трупа е може би първата, която донесе на нашата 
сцена един хомогенен ансамбъл, сформиран и изпитан на неговата родна 
сцена. Той донесе една оригиналност, която интелектуалната публика 
на Истанбул оцени. „Кооперативният театър“ доказа, че избраната фор-
ма – кооператив, е целесъобразна и дава възможност за разгръщане на 

13 Cumhuriyet, 6.12.1931.
14 Mir, 9423, 4.12.1931.
15 CDA, f. 551K, op.1,arh. ed. 106, list 151.
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един колективен дух. И преди всичко трябва да отбележим таланта на 
артистите. В продължение на повече от петнадесет дни в салоните на 
Пера се говореше за обаятелната фигура и хармонична красота на Мими 
Балканска – едно предопределено сякаш име за... балканско сближение“, 
отбелязват музикалните критици (Velikov, 1983, р. 276).

Струва ми се, че най-показателният отклик за гостуването на 
трупата представлява написаното от известния журналист Абидин Да-
вер в колонката „Между чука и наковалнята“ на в. „Джумхуриет“. По-
каненият на една от постановките публицист не крие примесеното с 
учудване свое възхищение, че всички изпълнители са българи, че цяла-
та художествено-артистична продукция е българско дело. Според него 
забележителният тенор Иван Цачев в много отношения засенчва госту-
валите досега тук свои френски, италиански и виенски колеги. „Коопе-
ративният театър“ с нищо не отстъпва на европейските театри. „А ние, 
да оставим отличното представяне, нямаме дори своя оперета“, горчиво 
изплаква болката си той, за да отчете, че в областта на изящните из-
куства, градостроителството, просветното дело, по броя на издаваните 
вестници, в търговията, промишлеността, селското стопанство, иконо-
миката, кооперативното движение и спорта турците още сричат азбука-
та; изостанали, кретат след своите балкански съседи. „Поради тези гор-
чиви констатации, когато излизах от чудесното представление, вместо 
да плувам в облаците, цепеше ме глава“, пише той и горещо апелира към 
турската младеж да се труди и дерзае, за да достигне в развитието си 
другите народи. „Нашето поколение вече изпя песента си!“, изповядва се 
Абидин Давер16.  

„Тайните на харема“ в ложата на Мустафа Кемал паша в 
Анкара

След като приключва истанбулската си програма, софийската тру-
па сондира намерението си за изнасяне на представления в новата столи-
ца, която отстои на 500 км. Съветват я да не отива в довчерашното степно 
градче, което тепърва се строи и благоустроява, защото нямало хотели, а в 
театъра, макар и в центъра, жени още не ходели. Единственият ресторант 
не бил достъпен, а и как да се покрият разноските по обратния път?  

Тъкмо се решава, че не е възможно да се играе в столицата Анка-
ра, когато се получава лична покана от администрацията на държавния 
глава Мустафа Кемал паша да бъдат негови гости. На негови разноски са 
изпратени два вагона – за артистите и за декорите, както и един вагон-
ресторант. Той дори откупува всички представления и входът е безпла-
тен. Въпреки че един анкарски всекидневник съобщава, че българската 
оперетна трупа ще потегли сутринта на 7 декември, тя реално тръгва от 

16 Cumhuriyet, 29.11.1931.
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Истанбул с вечерния влак на 8-и, за да пристигне на следващия ден в 
новостроящата се столица, където е посрещната сърдечно още на гара-
та. Настанена е в единствения тогава луксозен хотел – вероятно това е 
несъществуващият днес „Белвю“ в Улус, в който ще отседне и Елисавета 
Багряна след няколко години.

Местният всекидневник съобщава на първа страница за пристиг-
налата на 9 декември българска оперетна трупа17, която възнамерява да 
остане в града около една седмица, като посочва и включените в реперто-
ара оперети18, представя ръководителите и известните артисти. „Коопе-
ративният театър“ дава представленията си в Халк еви, Народния дом19. 
Знаейки за радушния прием и отклик в Истанбул, вестникът уверява, че 
„трупата може да бъде сигурна, че в Анкара ще се радва на не по-малко 
внимание“. Виждаме и снимка на строителния предприемач Петър Шур-
ков, представен като организатор и ръководител на турнето в Турция. 
Вестникът дава и обява за първата постановка – „Графиня Марица“, опе-
рета в три части на известния Калман.   

„Театърът беше много красив, построен от бял мрамор, обзаве-
ден с най-модерна техника и се състоеше от партер, един балкон и ложи“ 
(Nencheva, 1972, p. 38), спомня си Мими след години. Разлепените из града 
афиши уведомяват гражданите, че вратите на театъра са отворени цяла 
седмица за тях и че всеки може да присъства със семейството си. Незави-
симо от това в началото посетителите, предимно мъже, са малко. Въпреки 
усилията на ръководителите ѝ, новата страна тепърва се преобразява, в 
преобладаващата си част анкарчани все още не са култивирали навика да 
ходят на театър. 

Първото представление на 10 декември се играе пред отбрана пуб-
лика, която се впечатлява от изящния пърформанс на солобалерината 
Мила Симеонова20. Преди началото на постановката Стоил Стоилов бла-
годари първо на турски, а впоследствие на френски и български на пра-
вителството, валийството и общината за поканата и оказаното им гос-
топриемство, като пожелава скромното им изкуство „да стане основа на 
приятелството между двата братски народа“21, след което оркестърът из-
пълнява националните химни на двете страни. 

Валията Невзат (Тандоган) кани трупата на следващия ден да раз-
гледа и да се запознае със забележителностите на столицата. Вестникът 
17 Hâkimiyeti Milliye, N 3738, 10.12.1931.
18 Според тази информация ще се поставят „Графиня Марица“, „Баядерка“, „Царицата 
на чардаша“, „Тайните на харема“, „Виктория и нейният хусар“; не се играят „Цветето на 
Монмартр“ и „Стамбулска роза“. 
19 Народните домове се създават със задача да развиват културно-масова дейност и да 
приобщят населението към духа на националното единство. (Hakov, 2000, p. 90).
20 Hâkimiyeti Milliye, N 3739, 11.12.1931.
21 Hâkimiyeti Milliye, N 3740, 12.12.1931.
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подсказва, че и тези, които не знаят български, могат свободно да разбе-
рат какво се играе на сцената. Представят се фотографии на Мими, Мила 
и Иван Цачев. За да види „симпатичната трупа от братската съседна стра-
на“, своето място в ложата заема и Мустафа Кемал паша, а в съседните се 
настаняват Исмет паша и Кязъм паша. „Текстът е преведен на български, а 
оригиналната музика е съхранена“, отбелязва вестникът, като подчертава 
темпераментния глас на Иван Цачев, който разтърсва залата; посочва се, 
че той пее в Германия и специално участва в турнето. Зрителите се впе-
чатляват от доброто владеене на езика от Мила Симеонова, която изпъл-
нява своите части на турски.      

Обявява се, че на 11 декември през деня ще се играе „Виктория и 
нейният хусар“ (поради лошото време обаче представлението впослед-
ствие се отменя), а вечерта – „Баядерка“ от Калман. Същата вечер на сце-
ната се представя симпатична компилация между турски, български и 
френски, като това е полезно за зрителите за пълноценното проследяване 
на постановката, на която отново присъства Мустафа Кемал паша. Чули 
за намерението му, депутати, посланици и министри се стичат в залата, в 
която той влиза пет минути преди началото на представлението22. С вли-
зането на височайшата особа Стоилов подканя: „В чест на Великия Гази, 
спасителя на родината, ура!“ В салона прокънтяват три мощни възгласа, 
след което отново в негова чест оркестърът изсвирва двата химна. „Ба-
ядерка“ впечатлява анкарчани не само с музиката, но и с екзотичния си 
декор. Мустафа Кемал паша приема в ложата си заедно с Петър Шурков 
артистите, които нямат участие в последната част, и ги поздравява за ус-
пешното представяне.  

На 12 декември се играе „Царицата на чардаша“, класическа опере-
та, позната в Турция. „Гласовете на изпълнителите излитат от сцената, за 
да „кацнат“ в душите на зрителите. Турските думи, изречени на румелий-
ски диалект, пораждат приятни усмивки“23, отбелязва местният официоз. 
В ролята на Силва Мими Балканска надминава себе си. След спектакъла 
българските артисти са поканени в ложата на Мустафа Кемал паша, кой-
то, очарован от артистичното им превъплъщение, изказва възторга си от 
представлението, изразява своята симпатия и възхищение, радва се, че 
отново чува българска реч, а и самият той говори хубаво български: „Не 
съм забравил България. Там оставих частица от моята младост – обичах 
хубава девойка, но… (мило се засмя той) не ми я дадоха!“24

22 Hâkimiyeti Milliye, N 3741, 13.12.1931.
23 Hâkimiyeti Milliye, N 3742, 14.12.1931.
24 Председателят на републиката намеква за любовта си към Димитрина (Мити) Ковачева, 
дъщерята на министъра на войната по време на Балканската война, генерал Стилиян 
Ковачев. За взаимните им чувства се разказва в художествено-документалната повест на 
Лиляна Серафимова „Обречената любов на Ататюрк“ (С., без указана година), претърпяла 
две издания.
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На 13 декември във „Виктория и нейният хусар“ домакините са впе-
чатлени от изпълненията на великолепния оркестър и сопраното Тинка 
Краева. В Анкара се разчува за успеха на българската оперета, поради кое-
то с всеки изминал ден залата се пълни все повече. Гази, чието присъствие 
вдъхновява изпълненията на артистите, отново посещава постановката и 
кани в ложата си директора Стоилов25.

Ето че идва ред на последната постановка - „Тайните на харема“. 
Нека да изтъкна интересната подробност, че оперетата на руския либре-
тист и композитор В. П. Валентинов (1871–1929), в която „чрез музиката и 
танците се поражда само смях и настроение“, е твърде актуална за стра-
ната домакин – тя е свързана с премахването на фесовете и фереджетата. 
Тази оперета с турски сюжет и интересно съдържание прави силно впе-
чатление на Гази. Тереза, героинята на Мими, е твърде привлекателна за 
Валяй паша, в чийто харем жените съвсем не са малко. Но пашата не успя-
ва да открадне хубавицата, вместо нея в харема довличат преоблечения 
в женски дрехи Гастон. Разгневеният паша търси отмъщение, но в този 
момент съобщават за преврата в Цариград, за създаденото ново прави-
телство. Тежка е съдбата на бившия стопанин на харема, който е изпратен 
в изгнание, а жените му получават свободата си. 

В началото гастролиращите артисти се притесняват да излязат на 
сцената с фесове и затова искат специално разрешение, тъй като въпро-
сът е твърде деликатен – преди броени години е извършена реформата в 
облеклото, пискюллиите фесове са свалени и заменени с модерни евро-
пейски шапки. Но в трето действие, когато Муса съобщава на Валяй паша, 
че въстанието на младотурците е победило и че той е получил заповед от 
Истанбул да встъпи в длъжността на пашата, смъква от главата му чалма-
та, хвърля я на земята и му слага цивилна шапка, гръм от ръкопляскания 
изпълва целия салон, а Мустафа Кемал паша се усмихва и аплодира, дово-
лен, че вижда превъплътена на сцената една от своите реформи.    

На срещата в ложата си той се интересува от оперетата, пита как-
ва е и получава необходимата информация. Помолен да изкаже мнение-
то си, засмяно отвръща: „Браво! Талантлив народ има в Съветите! Бързо 
направиха оперета от моята революция. Няма чалми, няма фесове, няма 
фереджета, няма шалвари! Руснаците са направили много добра турска 
оперета!“ На въпроса му дали се радва на успех в България, гостите  от-
говарят: „Да! Огромен! Играхме я три месеца всяка вечер“. „Това ме радва! 
Когато пожелаете, може да бъдете мои гости. А Вие, госпожице, сте чудес-
на на сцената. Играете нашите национални танци по-добре от туркиня! 
Поздравявам ви, това наистина е постижение!“ (Mitova, 2002, p. 67), казва 
той, като се обръща към Тинка Краева. След това българските артисти му 
благодарят за височайшето внимание и проявените грижи и се сбогуват.

25 Hâkimiyeti Milliye, N 3743, 15.12.1931.
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Анкарският всекидневник пожелава приятно завръщане в роди-
ната на „симпатичната оперетна трупа от съседната страна, която даде 
възможност на столичани да прекарат приятни часове на забавление“.  

Поради ограниченото време, с което разполагат в Анкара, българ-
ските артисти изнасят пет представления, четири от които са посетени 
лично от председателя на републиката и министрите му. В централната 
ложа всяка вечер на спектаклите присъства само той, а неговата свита и 
дипломатите от други страни заемат съседните балкони и ложи.  

След последния спектакъл българската трупа е поканена на гала 
вечеря в присъствието на множество легационни служители от различ-
ни страни, от които получава предложения за нови турнета в чужбина. 
Например японският легационен представител настойчиво кани Мими 
Балканска на гастрол в страната си. 

Би било несправедливо едномесечното пребиваване на „Коопе-
ративния театър“ в двата най-големи турски града да се окачестви като 
обикновен гастрол в чужда страна. То далеч надхвърля границите на 
културно-художествения акт и придобива обществен резонанс и отраже-
ние почти колкото на официалното посещение на българския премиер-
министър. Турските вестници – главни източници на информация през 
онези години – в течение на цял месец всеки ден пълнят страниците си с 
материали на възхита от таланта и изпълнителските качества на трупа-
та, която демонстрира постиженията на българското оперетно изкуство, 
привлякло и радващо се на вниманието на държавния глава и висшия 
политически и дипломатически елит. От дистанцията на времето впечат-
лява завидното поведение и самочувствие на директори и артисти, които 
се държат като дипломати от висш ранг, носейки в себе си съзнание за 
ролята, която трябва да изиграят не само на сцената. И най-вече, прите-
жават непокварено съзнание за сплотяващата и умиротворяваща роля на 
изкуството, за невидимите мостове, които то гради – в много отношения 
по-здрави и устойчиви от политическите и дипломатическите.
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