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Посещавал ли е японски военен кораб Варна през 1918 г.? 

 Наскоро попаднах на любопитно твърдение на дългогодишния ни 

посланик в Япония Тодор Дичев: „След Първата световна война Япония 

установява дипломатически отношения с всички воювали страни, 

включително и България. Това, което малко хора знаят у нас, е че при 

коронясването на Борис III е присъствал братът на предишния японски 

император Хирохито. Той бил флотски офицер и пристига във Варна с 

фрегата, и от там в София за церемонията” (подч., И.А.) [1]. Съобщението 

на известния български дипломат е, като че ли, непознато в японистиката.  

Имам предвид факта, че според задълбочено съвременно изследване на 

българо-японските връзки, като се изключи широко популярният случай на 

присъствието на военен наблюдател на японското правителство по време 

на Руско-турската война 1877-1878 г. подполк. Сейго Ямадзава, от 1878 до 

декември 1939 г., когато „първият пълномощен министър на Япония в 

България Терия Хашия връчва акредитивните си писма”, в споменатото 

изследване се отбелязва само още едно японско посещения  у нас – „на 

известния японски писател Токутоми Рока през 1906 г.” [2, с. 26-29].  

Що се отнася до посещения на членове на японския императорски 

двор в България, според сайта на японското посолство в София, първата  

такава визита е направена през 1979 г. [3]. При цялото ми уважение към г-н 

Т. Дичев, имам основание да се съмнявам в достоверността на твърдението 

му по редици  причини и най-малко дори заради това, че той е роден 20 

години след евентуалното посещение през 1918 г. на японска фрегата във 

Варна  [4], т. е. не е пряк свидетел на събитието. От друга страна, според 

досегашните ми проучвания, до 1944 г. японски военен кораб не е 

посещавал българско пристанище, а първият граждански кораб пристига 

през 1920 г. Каква е все пак истината за версията на г-н Т. Дичев? 

 Сейго Ямадзава (1846 – 1897 г.) - 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D0%B3%D0%BE

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D0%B3%D0%BE_%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B0
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 На 2 октомври 1918 г. в Народното събрание министърът на 

финансите Андрей Ляпчев  официално поставя въпроса за абдикацията на 

цар Фердинанд I, а непосредствено след парламентарното заседание 

министър-председателят Александър Малинов му съобщава какво се 

очаква от него. На следващия ден цар Фердинанд I издава манифест за 

абдикацията си, а на 4 октомври в Народното събрание министър-

председателят Ал. Малинов прочита както манифеста за отказа от 

престола, така и манифеста на Борис III от 3 октомври, че поема 

управлението [5, с. 377]. 

Още на 4 октомври 1918 г. в църквата „Св. Неделя” в присъствието 

„на всички настоящи и бивши министри, генералитета и пр.” е отслужен 

„молебен за здравето и дългоденствието на Негово Величество Борис” [6]. 

Противно на широко разпространеното твърдение за коронация на цар 

Борис III на 3 октомври 1918 г., такъв ритуал, вкл. царско миропомазване, 

не и извършван [7]. Но дори да е имало коронация, изключено е 

представител на японския императорски двор да е присъствал на нея, 

защото просто технически е невъзможно за един ден да се изпрати 

съобщения за събитието, да се уредят съответните официални 

формалности и японският представител, който и да е той, да пристигне в 

София.   

 Г-н Т. Дичев не съобщава името на брата на японския император 

Хирохито и мнозина читатели биха останали с впечатлението, че става 

дума само за един брат. Той е имал всъщност трима братя, но много по-

съществен е друг факт – неговото управление започва през 1926 г. [8], т.е. 

8 години след началото на царуването на Борис III. Все пак във версията 

на г-н Дичев има едно достоверно твърдение. Един от братята на японския 

император Хирохито наистина посещава България, но кой е той и кога 

прави това.   

 Става дума за принц Такаматсу (1905–1987 г.), който завършва 

Военната академия на Императорския флот на Япония (1925 г.), курс в 

Торпедно училище (1926 г.), Военноморско авиационно училище (1927 г.) 

и Военноморско артилерийско училище  (1931 г.). През 1930 г. е 

произведен в чин лейтенант и назначен в Генералния щаб на 

Императорския флот на Япония [9]. 

  

 

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D0%B3%D0%BE_%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D0%B3%D0%BE_%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B0
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 Принц Такаматсу, декември 1940 г. - 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/03/Takamatsunomiy

a_nobuhito.jpg/640px-Takamatsunomiya_nobuhito.jpg 

      В началото на 1931 г. „Вестник на вестниците” съобщава: „На 20 т.м. 

сутринта Техни Императорски Височества княз и княгиня Такаматсу 

пристигат със Симплон експреса от Цариград [...] Както те, така и 

придружаващите ги лица ще отседнат в хотел „Империал”. Князът и 

княгиня Такаматсу ще останат само на 21 януарий в София. [...]” [10]. На 

20 януари сутринта японските гости, придружени от свита от 10 души и 

японския пълномощен министър в Турция, пристигат в София. В тяхна 

чест е даден обяд в двореца „Врана” [11], а между японския император 

Хирохито и цар Борис III са „разменени сърдечни телеграми” по повод на 

посещението [12]. На 21 януари вечерта „със специален влак японските 

гости заминават през Русе за Букурещ” [13]. Документи за това посещение 

и до днес се съхраняват в Държавната агенция „Архиви” [14]. 

 Принц Такаматсу със съпругата си Кикуко, 

август 1930 г. -  https://en.wikipedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_102-

10281,_Berlin,_Prinz_Takamatsu_mit_seiner_Gattin.jpg 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/03/Takamatsunomiya_nobuhito.jpg/640px-Takamatsunomiya_nobuhito.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/03/Takamatsunomiya_nobuhito.jpg/640px-Takamatsunomiya_nobuhito.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_102-10281,_Berlin,_Prinz_Takamatsu_mit_seiner_Gattin.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_102-10281,_Berlin,_Prinz_Takamatsu_mit_seiner_Gattin.jpg
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 Според досега публикувани сведения в достъпната в РБПС-Варна 

българска литература по японистика (вкл. и в интернет), през периода 

1878-1931 г. България е посетена само четири пъти от японци: 1877-1878 г. 

– подполк. Сейго Ямадзава, 1906 г. –  писателят Токутоми Рока, 1909 г. – 

принц Куни, ок. края на 1919 – адмирал, член на съглашенската комисия 

по прилагането на ограниченията спрямо българския военен флот [15, с. 

49], и принц и принцеса Такаматсу 1931 г. Въз основа на издирени от мен, 

но все още непубликувани сведения, през същия период са направени поне 

още 24 посещения. От тях четири са до посещението на Токутоми Рока 

(1906 г.), прието в японистиката за „първи пряк досег между Япония и 

България, [...] който може да се разглежда като начало на културните 

връзки [...]” [2, с. 27]. При това моите проучвания се основават само въз 

основа на оскъдния фонд от стари български периодични издания, 

съхраняван в РБПС-Варна, който е не повече от 10 на сто от периодиката 

през 1878-1944 г. Това ми дава основание да предполагам, че японските 

посещения в страната по онова време са всъщност все още твърде 

слабо изследвани и популяризирани. Особено ако се отчетат и 

тогавашните посещения на българи в Япония, а такива има и преди тъй 

наречения „първи пряк досег” през 1906 г. Надявам се в обозримо бъдеще 

значително по-подробно да представя японската диря в българската 

морска история от Възраждането до 1944 г. 
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