
НОВИ СВЕДЕНИЯ ЗА АНТОН БУЗУКОВ – 

АВТОР НА ПЪРВИЯ БЪЛГАРСКИ ПЪТЕПИС ЗА ЯПОНИЯ 

(1906 г.) 

 

 Пътеписът „Пътьом през Япония” (1906 г.) от Антон Бузуков е 

известен в историческата литература не по-късно от 1978 г. [1, с. 221]. За 

популяризирането на съдържанието му съществено допринася Георги Н. 

Николов, който през периода 1994-2013 г. публикува пет литературно-

критични статии с почти еднакъв текст, но без биографични сведения за 

автора [2] до [6]. През февруари 2007 г. българоезичната енциклопедия 

Уикипедия помества кратка биография на А. Бузуков, която го представя 

като военен и революционер, но все още не споменава за пътеписа му от 

1906 г. [7]. Междувременно тази биография е допълнена и уточнена 

изключително в частта за военната и революционната му дейност, а за 

посещението му в Япония е отделено едно изречение [8]. 
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През 2014 г. пътеписът на А. Бузуков беше публикуван в два 

сборника с различни съставители:  

- Румяна Пенчева – ръководител на отдел „Фондове и литературно 

наследство” в Националния литературен музей в София [9]; 

- доц. д-р Роман Хаджикосев – преподавател по нова българска 

литература в Югозападен Университет „Неофит Рилски“, Благоевград [10], 

[11]. 

 Нямах  възможност да ползвам текстовете на двата сборника в частта 

им за пътеписа на А. Бузуков, но по отзиви за тях в интернет си 

позволявам да приема следното: 

 - Р. Пенчева не предлага никакви нови данни за биографията му, а 

за нея ползва кратък дословен преглед въз основа на биографичната статия 

в Уикипедия;  

- доколкото последната редакция на енциклопедичната статия за А. 

Бузуков в Уикипедия (към 30 авг. 2021 г.) се позовава на публикациите на 

Г. Н. Николов и Р. Пенчева, но не споменава сборника със съставител доц. 
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д-р Р. Хаджикосев, предполагам, че той не съдържа нови сведения за 

биографията на А. Бузуков и неговия пътепис (дано не съм прав!).  

Тук предлагам както нови сведения за биографията на А. Бузуков, 

така и критичен прочит на някои от публикуваните данни за него и 

пътеписа му. Известни досега сведения споменавам само дотолкова, 

доколкото са свързани с предлаганите от мен коментари. 

  Подпис на А. Бузуков –  
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В литературата преобладава ползването на фамилията Бозуков, но за 

достоверна приемам формата Бузуков, защото тя фигурира в 

публикувани негови ръкописи. При цитирането на конкретен източник 

запазвам обаче оригиналното изписване, ако цитатът е между кавички. 

Антон Бузуков и Англо-бурските войни 

Сведенията за участието на А. Бузуков в Англо-бурските войни са 

твърде оскъдни и противоречиви. Според българската Уикипедия, „През 

1900 година заминава като доброволец в Англо-бурската война на страната 

на бурите”. Eнциклопедичният източник не уточнява кога А. Бузуков 

заминава за района на военните действия и кога се завръща в България, но 

съобщава, че през август–септември 1900 г. той все още е в страната, а 

„През юли 1901 година на IX македоно-одрински конгрес е избран за член 

на Върховния комитет” [8]. От тези твърдения следва, че той напуска 

България не по-рано от септември 1900 и се завръща преди юли 1901 г. 

Споменатите неясни и крайно несигурни енциклопедични сведения са 

послужили на някои автори за прибързаното обобщение, че бил 

„Доброволец в Англо-бурската война през 1900 г.” [12]. 

Първо. Терминът „Англо-бурската война” е неясен, защото в 

историята са известни две такива войни: Първа англо-бурска война 

декември 1880–март 1881 г. [13] и Втора англо-бурска война октомври 

1899–май 1902 г. [14]. 

  Паул Крюгер (1825–1904 г.) – президент на Южноафриканската 

република (1883 – 1902 г.), 1900 г. –  
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  Второ. През февруари 1899 г. столичният вестник „Сливен” 

съобщава, че президентът на Южноафриканската република (Трансваал) 

Паул Крюгер е изпратил до българското правителство „благодарствена 

телеграма по повод на едно последно поражение, което нанесли на една 

дружина англичани само сто души боери (бури, И.А.) под командата на 

българина поручик Бозуков” [15]. Този факт противоречи на общоприети 

твърдения, че той към началото на 1899 г. все още бил в България. 

Трето. В действителност А. Бузуков  най-напред отива в Одеса, 

откъдето заедно с руски доброволци заминава за Южна Африка. В 

пътеписа му за Япония има податки за пътуването му дотам и обратно, но 

досега те все още не са коментирани, макар че съвременни изследвания на 

руски автори за участието на руски доброволци във Втората англо-бурска 

война съдържат сведения както за тези пътувания, така и за участието на 

двама българи (А. Бузуков и Коларов). 

 От Одеса руските доброволци заминават с параход през Цариград  

към Порт Саид–Аден–Лоренсу Маркиш (днес Мапуту) [52], т.е. минават 

през Индийския океан. Във връзка с това отбелязвам, че на стр. 3 в 

пътеписа А. Бузуков твърди: „преплувах два пъти Индийския океан 

(болд, И.А.) и не искам да зная, та Японското море-езеро ли ще ме плаши?” 

Втория път е на връщане от Трансваал. Очевидно той е пътувал по 

обратния маршрут (през Индийския океан) – през  Лоренсу Маркиш, Аден, 

Порт Саид, но тогава параходът му отива в Марсилия, а не през Цариград 

за Одеса. Доказателство за това е твърдението му на стр. 37 от пътеписа – 

„когато пътувах от Марсилия за Париж”. 

 Френският параход „Натал”, използван от 

руските доброволци по време на Втората англо-бурска война (1899–1902 г.) за 

придвижване от Цариград до Лоренсу Маркиш [52] –  

https://second.wiki/wiki/natal_schiff 

Четвърто. Петър Манджуков – съвременник на А. Бузуков, си спомня 

след години за него, че „в продължение на две години (болд, И.А.) никой 

не го виждал в България: той заминал за Трансваал”, „разказваше също 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e9/KrugerPaulusJohannes.jpg/220px-KrugerPaulusJohannes.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e9/KrugerPaulusJohannes.jpg/220px-KrugerPaulusJohannes.jpg
https://second.wiki/wiki/natal_schiff


епизоди от боевете при Спион-Скоп през Англо-Бурската война, в която 

участвувал като доброволец” [16, с. 175-176]. Става дума за битката през 

февруари 1900 г. при Спионкоп през втората фаза на Втората англо-бурска 

война [17].   

Пето. От години е известно, че А. Бузуков изпраща от Трансваал  

„няколко кореспонденции на „Вечерна поща” (столичен вестник, И.А.)” 

[18]. Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” притежава това 

издание и много ми се иска да вярвам, че в обозримо бъдеще столични 

автори, пишещи за А. Бузуков, ще проучат броевете на този вестник през 

периода август 1900–декември 1901 г. и ще открият дописките на А. 

Бузуков за участието му във Втората англо-бурска война. Нещо повече. 

Руска монография за участието на руснаци във Втората англо-бурска война 

съобщава, че писмо от Коларов, участвал заедно с А. Бузуков в тази война, 

е публикувано в столичния в. „Народни права” (№ 68, 20 юни 1900 г.) [57, 

с. 56], а този източник вероятно съдържа неизвестни сведения и за А. 

Бузуков.  

 

Антон Бузуков и Руско-японската война 1904–1905 г.  

Този епизод от биографията на А. Бузуков липсва в статията за него 

в енциклопедията Уикипедия [8] и на практика е неизвестен дори за 

авторите, пишещи за неговия пътепис относно Япония, макар че участието 

му в споменатата война има пряка връзка с посещението му в Страната на 

изгряващото слънце.  

В началото на 1906 г. столичният вестник „Малък Дневник” – 

седмична притурка на вестник „Дневник”, започва да помества пътеписа 

„Пътьом през Япония”. Съобщение за всъщност неговото първо издание е 

публикувано в първия брой на сп. „Български турист” за 1906 г. От това 

съобщение става ясно, че след започването на 27 януари (9 февруари) 1904 

г. на Руско-японската война той зарязва службата си и „заминава за театра 

на войната, за да се бори в редовете на русите” [19]. В началото на 

пътеписа си А. Бузуков отбелязва, че по време на Октомврийския погром 

на Владивосток (30-31 окт. 1905 г., ст. ст.) [20] е изгорен паспортът му, 

издаден от софийския градоначалник на 24 февруари (8 март) 1904 г. [21, с. 

3]. Това означава, че той заминава за Русия непосредствено след това. 



 Българската военносанитарна мисия в 

Гунджулин, 1904 г. –  http://digilib.nalis.bg/xmlui/bitstream/handle/nls/11107/img_01.jpg 

През април 1905 г. вестник „Мир” съобщава, че според писмо от 

Гунджулин „там се намирал поручика от българската армия Бузуков, който 

с оръжие в ръка внасял своята лепта на братята руси в борбата им с 

Япония. В продължение на два месеца той е бил в Корея с отряда на 

Мартинов. По-рано е водил едно доброволческо отделение от местни 

жители, с които е изпълнявал важни военни поръчки в Монголия” [22]. По 

онова време в Гунджулин (град в провинция Дзилин, Североизточен 

Китай) е разгърната военнополевата болница на българската санитарна 

мисия в помощ на руското дружество на Червения кръст. Що се отнася до 

„отряда на Мартинов”, най-вероятно това е 140-и Зарайски пехотен полк 

под командването на полк. Евгений Иванович Мартинов [23].  

Руско-японската война завършва на 23 август (5 септ.) 1905 г. с 

подписването на мирния договор в Портсмът (щат Ню Хампшър, САЩ). 

Засега е неизвестно къде се е намирал А. Бузуков  по това време, но в 

пътеписа си съобщава, че пристига във Владивосток на 22 октомври (4 

ноем.) 1905 г. [21, с. 3].  

 

Антон Бузуков в Америка 

Според биографията му в Уикипедия, „През лятото на 1908 година 

(болд, И.А.) заминава за САЩ, където основава подразделения 

на Българските конституционни клубове, създадени 

в Солун след Хуриета” [8]. Авторите-енциклопедисти не посочват 

източник за това сведение, нито каква е по-нататъшната съдба на А. 

Бузуков отвъд Атлантическия океан. За краткост няма да изреждам 

буквалното разпространяване на споменатата енциклопедична 

информация, без авторите също да цитират източник. Това твърдение е 

известно не по-късно от 1993 г., но във вида: „През 1908 г. (болд, И.А.) в 

Щатите пристига участникът в Англо-бурската война капитан Бозуков. По 
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негова инициатива започва организиране на Български конституционни 

клубове в Америка – по примера на подобните организации в Македония и 

Одринско, изникнали след Младотурската революция. След кратък живот 

тези клубове престават да развиват някаква дейност, тъй като се 

обезсмислят във връзка с развитието на положението в Македония и 

Одринско – политиката на Високата порта скъсва с насоките 

непосредствено след Младотурската революция” [24, с. 161].  

Нека най-напред да разгледаме на пръв поглед „дребното” различие 

между твърдението на енциклопедистите (респ. на безкритично 

преписващите от тях автори) –  „През лятото на 1908 година”, и на текста 

от източника за него – „През 1908 г.” Ако А. Бузуков наистина е заминал 

за САЩ през лятото на 1908 г., за да започне да основава там 

„подразделения на Българските конституционни клубове, създадени 

в Солун след Хуриета”, трябва преди началото на организационните му 

действия да се случат поне следните три събития: 

- да се извърши Младотурската революция (Хуриета). Тя става през 

периода 3–24 юли 1908 г. [25]; 

- в Солун да се основе поне един конституционен клуб. Това става 

през август 1908 г. [26];  

- намиращият се в САЩ А. Бузуков да научи за основаването на 

първия конституционен клуб в Солун. Това обаче е станало не по-рано от 

септември 1908 г., като се отчете състоянието на комуникациите по онова 

време (липсват интернет, мобилни телефони и т.п. чудесии). 

   в. „Реч”, № 466, 25 ноем. 1908 (ст. 

ст.), с. 2. 

На 25 ноември (13 дек.) 1908 г. столичният вестник „Реч” съобщава 

обаче, че А. Бузуков е „починал мъченически далеч от своята родина – в 

Нова Америка”. Това по-късно се оказва нелепа фалшива новина, но пък 
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вестникарската дописка съдържа и ценни неизвестни сведения за именития 

български емигрант: 

- „напоследък преди година се погнуси от несправедливостите в 

България и забегна далече – в Америка”, т.е. А. Бузуков емигрира от 

България за САЩ през 1907 г., а не през лятото на 1908 г.; 

- „Преди два месеца като надзирател на работниците в една мина при 

една катастрофа, каквато рядко се помни, той загина”, т.е. злополуката е 

станала през септември 1908 г. Най-вероятно това е всъщност причината за 

краткия живот на основаните от него клубове;  

- „Антон Бозуков е оставил няколко ценни трудове и наблюдения 

от руско-японската война” (болд, И.А.). Дано той се е завърнал в 

България с тези трудове и те все още се съхраняват в нечий архив. А дали 

между тях не е и продължението на пътеписа „Пътьом през Япония”, 

внезапният край на който наистина създава впечатление за недовършеност 

на разказа. 

 

Основател на читалище  

На 22 юни 1924 г. в с. Шех Джумая (днес гр. Джебел, Област 

Кърджали) за пръв път е открито читалище. „Един от най-активните 

пропагандатори и инициатори за неговото основаване е бил околийският 

началник (със седалище в Джебел) Антон Бозуков”, който е избран за 

почетен председател на читалището [28].  

 

Към историята на пътеписа „Пътьом за Япония” 

Въпреки няколкократните литературно-критични прегледи на 

„Пътьом през Япония” историята на пътеписа е слабо проучена. Например 

липсват отговори на въпроси като: каква е историята на темата за Япония в 

българската литература до 1906 г., защо А. Бузуков решава да посети 

Япония, от кога до кога пребивава в Япония, кога всъщност е издаден 

пътеписът (1906 или 1907 г.?), съдържа ли неизвестни податки за 

биографията на автора, има ли отзиви в българския печат за издаването на 

книгата по онова време и др. Вероятната причина за това е 

незадоволителната представа на българската японистика за японската 

тема в българската литература до 1906 г. Давам си ясно сметка, че това 

звучи твърде дръзко от страна на неспециалист по тази тема като мен, но 

такива са фактите.  



Първият български глобус, изработен от Неофит Рилски ок. 

1836–1839 г. (съхранява се в църковно-историческия музей на Рилския манастир). –  

http://r.tutovski.com/wp/?page_id=865 

  Според литературния критик  Г. Н. Николов, „До нейната поява (на 

книгата на А. Бузуков, И.А.) в издания на българския периодичен печат, 

още от Възраждането, се появяват отделни преводни сведения за Страната 

на изгряващото слънце – предимно за религията и обичаите, а също 

фрагменти от фолклора и историята” (болд, И.А.) [3]. За тази съвсем 

обща оценка и при това твърде далеч от истината, авторът не цитира нито 

един източник. През 2016 г. същата оценка е спомената почти дословно в 

обемисто изследване на наш японист [29, с. 9], но три години по-късно в 

монографията „България и Япония” периодът на Възраждането е напълно 

загърбен и се разпространява смущаващо недостоверното твърдение: 

„Един от първите отзиви за Япония е публикуван в рубриката „Вести на 

книжовния свят” на списание „Зора” от 1885 г. от патриарха на 

българската литература Иван Вазов, който посвещава редове (болд, И.А.), 

възхваляващи стремежа на японската нация към напредък” [30, с. 29-30]. 

Оставям настрана както факта, че в същото списание е поместена дописка 

за японската азбука [31], така и обстоятелството, че през същата 1885 

година в поне още три периодични издания са публикувани интересни 

информации за Япония [32], [33], [34]. Възрожденските школарчета 

научават още през 1835 г. за Япанско море, Япан и природата ѝ 

(„огнедишущии барда”), за нейните „прилежни обитатели” и 

произвежданите от тях „прекрасний порцелан (билюр, фарфория), добра 

бомага (хартиа), железо и стомона” [35, с. 71-72]. Първото обширно и 

разностранно представяне на Япония е публикувано през 1842 г. в 

пробния брой на първото българско периодично издание – списанието 

„Любословие” [36]. В него разказът за Страната на изгряващото слънце  

обхваща три и половина страници, а всички останали страни в света са 

представени на пет страници!  

Не съм правил специално изследване на японската тема в 

българската литература, но при издирването на сведения по 

http://r.tutovski.com/wp/?page_id=865


морскоисторически и историко-технически въпроси съм описвал и 

източници, посветени на тази тема. Въпреки че за мен тя е била само 

страничен резултат, понастоящем библиографията ми за нея само до 1905 

г. (вкл.) обхваща 45 стр. с близо 400 заглавия в над 70 периодични 

издания от всички краища на страната [37]. 

 Според мнение в българската японистика, А. Бузуков „се отправя на 

пътешествие към Страната на изгряващото слънце, за да я види с очите си 

след донеслата ѝ световна слава победа над Русия и да сподели видяното 

в един впечатляващ пътепис […] Пътуването му е продиктувано както 

от интереса му към непознатата островна страна, така и към 

обстановката непосредствено след Японо-руската война” (болд, И.А.) 

[30, с. 44]. Това твърдение не е подкрепено с препратка към източник и 

очевидно е само предположение.  

 За по-достоверна приемам версията, появила се още  през 1906 г., 

когато в софийския вестник „Малък дневник” започва публикуването на 

части от пътеписа на А. Бузуков. От новоиздирен източник за това 

неизвестно досега събитие, се вижда, че след завършването на войната на 

23 август (5 септ.) 1905 г. „той решава да замине за Америка през Япония 

(болд, И.А.) от север към юг” [19]. Оказва се, че крайната цел на 

пътуването на А. Бузуков всъщност е Америка, а не Япония. Друг е 

въпросът каква е причината той да избере тази крайна цел, респ. кога и 

защо се отказва от нея. Тази цел (Америка) логично обяснява и иначе 

странното несъответствие между заглавието „Пътьом през Япония” и 

съдържанието на пътеписа. Имам предвид факта, че думата пътьом 

означава „на минаване”, „покрай другото, между другото; мимоходом”. 

 Пагодата в будисткия храм Киомидзу в Киото. – 

https://www.google.com/search?q=kyoto+japan+1905&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ve

d=2ahUKEwiw4tmvpsH1AhUBR_EDHW3MCmEQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1280&bih=8

81&dpr=1#imgrc=P7VaH_NUVcHCPM 

https://www.google.com/search?q=kyoto+japan+1905&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiw4tmvpsH1AhUBR_EDHW3MCmEQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1280&bih=881&dpr=1#imgrc=P7VaH_NUVcHCPM
https://www.google.com/search?q=kyoto+japan+1905&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiw4tmvpsH1AhUBR_EDHW3MCmEQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1280&bih=881&dpr=1#imgrc=P7VaH_NUVcHCPM
https://www.google.com/search?q=kyoto+japan+1905&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiw4tmvpsH1AhUBR_EDHW3MCmEQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1280&bih=881&dpr=1#imgrc=P7VaH_NUVcHCPM


А. Бузуков пристига в японското пристанище Фушики (днес част от 

град Такаока, префектура Тояма на остров Хоншю) на 18 ноември (1 дек.) 

1905 г. При ползването на пътеписа трябва да се внимава, че частта от 

него, в която А. Бузуков описва пребиването си във Владивосток и 

плаването до Фушики, е датирана по Юлианския календар (ст. ст.), докато 

събитията по време на пребиваването в Япония – по Григорианския 

календар (н. ст.). В пътеписа от стр. 13 до стр. 72 са описани 

впечатленията на автора от пребиваването му в Япония само през 

периода от 1 до 16 декември 1905 г. (н. ст.), когато последователно 

посещава градовете Фушики, Катаока, Канадзава, Киото, Осака, Кобе и 

Нагоя. На 16 декември 1905 г. (н. ст.) вечерта А. Бузуков пристига в 

Токио, но впечатленията му от него не са описани [38]. В пътеписа на две 

места има обаче податки за посещението на автора в още три града: 

 - на стр. 18  той споменава за „особено силно” земетресение, което е 

усетил при престоя си в Йокохама на 26 декември 1905 г. (н. ст.); 

 - на стр. 17 А. Бузуков съобщава: „Аз обиколих почти цяла Япония и 

с изключение на Токио, Йокохама, Кобе, Симоносеки, Моджи и Нагазаки, 

гдето се срещат каменни и тухлени здания, построени повечето от 

европейски банки и търговски къщи, всичко останало е дървено”. Най-

вероятно след посещаването на Йокохама той се е отправил на юг, където 

през януари 1906 г. (н. ст.) е разгледал и градове като Шимоносеки, 

Моджи и Нагазаки.   

 Досегашни коментари относно пътеписа „Пътьом през Япония” 

показват, че първото му публикуване  (във вестник „Малък дневник” през 

1906 г.) е неизвестно. Възможно е това предварително  издание на книгата  

да е придружено с кратък редакционен материал за автора и ръкописа. От 

друга страна, необходими са както  коментар за евентуални промени в 

текста при издаването му в отделна книга, така и прилагането на 

подходящ справочен апарат за десетките неразбираеми или трудно 

разбираеми за съвременен читател думи (русизми, турцизми, диалектни 

форми), топоними, исторически личности и др. За това колко труден, но 

необходим за съставяне е подобен справочен апарат, ще дам само един 

пример. 

 В интернет Р. Пенчева публикува 54 стр. от пътеписа на А. Бузуков, 

към които прилага и 34 бележки за вече трудно разбираеми думи и излезли 

от употреба български географски наименования [9]. Те не са достатъчни 

за пълноценен прочит на текста от 1906 г., но все пак е поставено добро 



начало за бъдещи издания на пътеписа. Две от тези бележки обясняват 

текста: „През февруарий една година ми се донесе от 

фердинандския
21

 кмет, че разбойници нападнали къщата на 

абдалкьойлийския
22

 жител дядо Вълко, ограбили го, ранили го тежко и 

избягали.” (болд, И.А.). За двете неясни днес определения (фердинандския, 

абдалкьойлийския) Р. Пенчева е добавила бележките: 21. Дн. Монтана и 

22. Село Карнобатска околия [9]. Първата бележка е грешна, втората е 

неясна за съвременен читател, защото в наши дни в България няма околии. 

Но дори и в този вид е ясно, че е изключено кметът на град Фердинанд 

(Монтана) да занимава своя пряк началник (тогава А. Бузуков??) с какъвто 

и да е проблем в село от Карнобатска околия. Тъй като конкретното 

събитие се случва ок. началото на ХХ в., тогава е в сила териториалното 

деление за периода 1901–1919 г., когато са въведени 12 области, 71 околии 

и общини [39]. Фердинандският кмет в пътеписа е всъщност кмет на с. 

Фердинандово от Карнобатска околия (днес с. Славянци, Община 

Сунгурларе, Област Бургас), а с. Абдал-кьой от Карнобатска околия днес е  

с. Чубра, Община Сунгурларе, Област Бургас. По онова време 

фердинандовският кмет е докладвал на своя пряк началник – кмета на 

Карнобатска околия, сиреч А. Бузуков. Този неизвестен факт за 

биографията на автора става ясен от сравнителния анализ на два топонима. 

Впрочем, на стр. 65 от пътеписа А. Бузуков съобщава и факта, че е бил и 

околийски началник на Белоградчишка околия.   

 За да ползва съвременен читател пълноценно пътеписа „Пътьом през 

Япония”, е необходим справочен апарат от над 130 бележки. Особено пък 

ако се отчете мнението на съставителя Р. Пенчева на сборника 

„Българинът по света в началото на ХХ век”, която при прочита на текста 

предвижда обяснение и за дума като разница (разлика). Изрично 

отбелязвам обаче убеждението си, че тя (Р. П.) положително знае 

значението на тази дума, но очевидно въз основа на личен опит е 

преценила, че в наши дни за немалко читатели (особено от младото 

поколение) най-вероятно думата разница ще бъде неразбираема.  

 През 2019 г. български японисти отбелязват следния интересен 

извод: „Любопитен е фактът, че Антон Бозуков осъществява пътуването си 

в Япония, като се присъединява към български търговци, чиято 

самоличност не е упомената в пътните бележки. Това идва да покаже, че 

по онова време вече се осъществяват търговски контакти с Япония” 

(болд, И.А.) [30, с. 48]. Най-малката беда в този прелюбопитен извод е 



твърдението, че А. Бузуков пътува из Япония с „български търговци, чиято 

личност не е спомената”. Според самия автор на пътеписа той пътува само 

с един българин, чието име е споменато –  „Хр. Скорчев от с. Скорците, 

Габровско” [21, с. 5], [40]. По-съществен е обаче въпросът дали 

търговските контакти на българи с Япония се осъществяват едва през 1905 

г.? Епизодични случаи на българо-японски контакти (не само търговски) 

до 1905 г. са известни, но като цяло този период е все още слабо изследван. 

Тук представям само няколко любопитни случая: 

- със заповед от 18 (30) март 1883 г. Военното министерство изпраща 

в 10 пеши дружини партитурите на 10 държавни химна, вкл. на 

Япония, „за незабавно разучаване” [41, с. 87]; 

- през 1886 г. в Княжество България са въведени международните 

пощенски записи, като например с Англия са през Швейцария, докато с  

Япония – направо [42, с. 748]; 

- през април–май 1888 г. в Пловдив [43] и София гостува японска 

гимнастическа трупа. Интерес към нея проявява и българският княз, 

който на 31 май (12 юни) награждава с медал ръководителя на трупата и 

съпругата му [44]; 

Фукушима Ясумаса (1852–1919 г.), към 1900 г. –  

https://de.wikipedia.org/wiki/Fukushima_Yasumasa 

 - ок. началото на 1890 г., на път за Цариград, през София минава 

майор Фукушима Ясумаса – военно аташе на посолството на Япония в 

Берлин [45]; 

- края на юни 1896 г. София е посетена от Шизен Ашина – главен 

редактор на вестник „Токио Ниши-Ниши Шимбун” и журналиста Котаро 

Мошизуки [46]; 

- началото на август 1896 г. в София пристигат трима японски 

специалисти, „командировани от правителството си да изучат наредбата на 

пощите и телеграфите в по-напредналите европейски държави” [47]. 

- през 1900 г. от България за Япония са изпратени 108 писма и 54 

пощенски картички [48]; 

- през април 1900 г. в София пристига японски офицер със задачата 

„да се запознае отблизо с българската войска” [49]; 

https://de.wikipedia.org/wiki/Fukushima_Yasumasa


 - през 1902 г. в центъра на София (на ул. Леге, срещу 

сградата на БНБ) функционира магазинът „Японски пазар” [50]. Логично е 

да се предположи, че по това време съществува вече някаква форма на 

търговия с японски стоки. Друг е въпросът как те са доставяни в България 

– пряко от Япония или чрез посредничество с друга страна (например 

Русия или Турция). 

 Пътеписът „Пътьом през Япония” е интересен и с това, че съдържа 

неизвестна за японската вулканология податка. На стр. 18 А. Бузуков 

описва периодичното активиране на част от вулканите в Япония и 

предизвиканите от тях сеизмични вълни. Във връзка с това той отбелязва: 

„Такъв е, например, вулканът „Асама-яма.” […] В месец време аз усетих 

6 пъти такива [земетресения], еднаж особено силно в Йокахама на 25 

декемврий” (болд, И.А.). Когато потърсих сведения за историята на този 

известен японски вулкан в сайта на Глобалната програма за вулканизъм на 

Института Смитсониън, с голяма изненада установих, че в раздела 

„Еруптивна история”, съдържащ данни за период от близо 9200 години, 

изригването му през 1905 г. е отбелязано, но вместо точната дата е 

поставена бележката [неизвестно] [51]. Освен това твърдението „В месец 

време” подсказва, че той най-вероятно след пребиваването в Йокохама по 

някаква причина се е отказал от плана си да продължи с параход към 

Америка и поема обратно към южната част на Япония, откъдето напуска 

страната през януари 1906 г. (след посещението на Шимоносеки, Моджи 

и Нагазаки).  

 Илюстрация Светлина, 1904, № 4, с. 13. 



Пътните бележки за Япония на А. Бузуков предлагат и двайсетина 

податки на морска тема. Между тях изключително интересна е срещата му 

с японски моряк в Осака, с когото разговаря на „Полу-френски, полу-

английски”. От него авторът научава, че „японските моряци плакали, 

когато узнали за смъртта на покойния адмирал Макаров” [21, с. 61]. 

Забележителният руски флотоводец и морски учен вицеадмирал Степан 

Осипович Макаров, който по време на Руско-японската война ръководи 

отбраната на Порт-Артур, загива на броненосеца „Петропавловск” на 31 

март 1904 г. (ст. ст.). Свидетелството на А. Бузуков за уважението на 

японците към своя достоен противник се потвърждава от друг почти 

неизвестен факт в морската ни история. Имам предвид това, че през 1904 г. 

18-годишният японски поет Исикава Такубоку публикува одата „В памет 

на адмирал Макаров” [53]. Впрочем, в. „Мир” още на 1(14) април 1904 г. 

съобщава за гибелта на адмирала [54], княз Фердинанд I и министър-

председателят генерал-майор Рачо Петров веднага изказват 

съболезнования до руския цар Николай II и министъра на външните работи 

на Русия граф Вл. Н. Ламсдорф [55]. На 4 (17) април в Плевен е отслужена 

панахида, на 8 (21) април група русенски граждани изпраща 

съболезнователна телеграма до адмирал Е. И. Алексеев – главнокомандващ 

руските войски в Порт Артур и Манджурия, а на 11 (24) април 1904 г. в 

русенската църква „Св. Троица” е отслужена панахида [56].  

Дори и след 116 г. пътеписът „Пътьом през Япония” от Антон 

Бузуков предлага на българския читател полезна и интересна информация 

за Страната на изгряващото слънце. Той заслужава отделно издание с 

подходящ за съвременния българин справочен апарат.  
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https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D1%8E%D0%B7_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D1%8E%D0%B7_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D1%8E%D0%B7_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D1%8E%D0%B7_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D1%8E%D0%B7_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B5
https://steli2013.wordpress.com/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8/%D0%BD%D1%87-%D1%85%D1%80-%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-1924-%D0%B3%D1%80-%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB/
https://steli2013.wordpress.com/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8/%D0%BD%D1%87-%D1%85%D1%80-%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-1924-%D0%B3%D1%80-%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB/
https://steli2013.wordpress.com/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8/%D0%BD%D1%87-%D1%85%D1%80-%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-1924-%D0%B3%D1%80-%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB/
https://steli2013.wordpress.com/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8/%D0%BD%D1%87-%D1%85%D1%80-%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-1924-%D0%B3%D1%80-%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB/
https://steli2013.wordpress.com/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8/%D0%BD%D1%87-%D1%85%D1%80-%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-1924-%D0%B3%D1%80-%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB/


32. Успеха на европейската цивилизация в Япония. – Търновска 

конституция, № 156, 29 юли 1885, с. 3-4; № 160, 12 авг. 1885, с. 4.   

33. Според известията от Япония, на 21 априлий в Токио се турил основний 

камък на православната църква. … – Марица (Пловдив), г. VIII, № 733, 23 юлий 

1885, с. 5.    

34. Миссии в Япония. – Християнски свидетел (Свищов), № 6, дек. 1885, 47-48. 

35. Неофит Хилендарски-Бозвели. Славеноболгарское детоводство. Собрано 

от различни списатели и сочинено на шест части за шест ученичнии чини. Част пятая. 

Краткое политическое землеописание за обучение на Болгарското Младенчество и т.н.. 

Крагуевац, 1835. 91, [2] с.   

 36. Повест за японския народ. – Любословие, 1842, пробен брой, 22-25. 

37. За разлика от столичните специалисти по японистика, които имат достъп до 

богатите фондове на библиотеки като НБКМ, ЦБ на БАН и УБ „Св. Кл. Охридски”, моя 

милост, като варненски автор, има достъп до не повече от 10 на сто от заглавията на 

периодиката до 1944 г., а на практика 4-5 на сто, отчитайки значителните липси на 

годишнини за конкретни заглавия във фонда на РБПС–Варна и все още твърде 

изостаналата дигитализация на фондовете на периодиката в НБКМ. От друга страна, 

конкретно за периода на Руско-японската война 1904–1905 г.  не съм описвал почти 

ежедневните сведения за бойните действия на двете страни. Ще подкрепя твърдението 

си за незадоволителната представа на българската японистика за японската тема в 

българската литература до 1906 г. само с един пример. Обемистата съвременна 

монография „България и Япония” (2019 г.) съдържа богата библиографска част [30, с. 

528-632 ] и нейните съставители заслужават подобаващо признание за този 

къртовски труд! Въпреки това обаче конкретно разделът „Авторски публикации [от 

български автори] за Япония” има ЗНАЧИТЕЛНИ пропуски в периода до 1944 г. 

Първите две публикации, споменати в него, са от 1905 г.:   

Магеров, Борис Петров. Руско-японската война. История, причини и 

последствия. Варна, Добри Тодоров и сие, 1905. 96 с.  [30, с. 571] 

 Чифликчийски.  Причините на войната в Далечний изток. Варна, 1905. 44 с. 

[30, с. 588]. 

В периода до 1905 г. (както и докъм 20-те години на ХХ в.) в българския  

периодичен печат (особено пък през Възраждането) преобладават както анонимните 

публикации, така и заглавията с псевдоними.  За краткост няма да цитирам десетките 

анонимни публикации и посочвам  само заглавия с псевдоними и такива с авторство до 

1905 г.:  

Делта. Тъй като започнатата от средата на миналата 1894 година война между 

Китай и Япония привлече вниманието на цял свят,... – Мир, г. I, № 82, 8 апр. 1895, с. 2-

3.  

Манов, В. А. Гимнастическо дружество в Япония. – Учител (Пловдив), г. V, 

1897, № 1-2 (септ.-окт.), с. 153.  

К. Девическата колония в Токио. –  Учител (Пловдив), г. XI, 1901, № 3, с. 239-

240. 

С. К. Обществения живот в Япония. – Ученическа беседа, г. II, 1902, № 6-7 

(февр.), с. 152-153.   



Аждера, А. Работнишкото движение в Япония. – Общо дело, г. IV, № 2, 15 апр. 

1904, с. 440-445. 

Андрейчин, Ив. Ст. Физическо възпитание у японците. – Свободно слово, г. I, 

№ 20, 7 юли 1904, с. 2-3.    

Андрейчин, Ив. Ст. Японската поезия. – Свободно слово, г. I, № 6-7, 22 май 

1904, с. 4-5.    

Б. Н. Б. Журналистиката в Япония. – Илюстрация Светлина, 1904, № 10, 22-23. 

27-28. 

Бобчев, С. С. България в Далечния изток. – Славянски глас, г. III, 1904, кн. VI 

(ноемврий),  с. 247-252.   

Бродар. Руските и японските военни сили. – Илюстрация Светлина, 1904, № 2, 

с. 15. 

В. Празници в Япония. –  Свободно слово, г. I, № 34, 25 юли 1904, с. 3.   

В. Религията на Япония в миналото и сегашното. – Свободно слово, г. I, № 65, 18 

дек. 1904, с. 4; № 66-67, Коледен брой 1904 г., с. 6-7. 

Генев, Д. (Пазарджик). Японската музика. – Ученическа беседа, г. IV, 1904, № 5-

6 (ян.-февр.), с. 137-138. 

Герасков, Ал. Учебното дело в Япония. – Учителска мисъл, г. I, 1904, № 5, с. 

66-68. 

Доктор Мах. Комедия в японския театър. – Вести (Цариград), г. XIV, № 23, 10 

февруари 1904, с. 5-6. 

Iонков-Владикин, Н. Малко история за японците и русите. – Свободно слово, г. 

I, № 66-67, Коледен брой 1904 г., с. 6. 

Момчилов, Ив. Какво ни очаква. – Задружен труд, 1904, № III, с.230-234.  За 

Руско-японската война. 

Николов, Величко Хаджи капитан. По Руско-Японската война (Вероятния план 

на Куропаткина). – Илюстрация Светлина, 1904, № 8-9, 22-23. 

Палашев, Г. Японските деца. – Учител (Пловдив), г. XI, 1904, № 9, с. 782-790. 

Поповилиев, М. Руско-японската война и международното право (Сказка, 

държана в Славянското Благотворително Дружество на 2 май 1904 г.). – Юридически 

преглед, г. XII, № 5, 15 май 1904, с. 293-307; № 6, 15 юни 1904, с. 357-373. В интерес на 

истината тази обширна и професионално написана публикация е отбелязана в 

библиографската част на монографията  „България и Япония” (2019 г.), но фамилията 

на известния български юрист е представена неправилно (Попов-Илиев), а не са 

посочени броевете и страниците на публикацията [30, с. 575]. 

Поповилиев, М. Япония и международното право. – Юридически преглед, г. 

XII, № 8, 15 окт. 1904, с. 502-504. 

С-а. Женският въпрос в Япония. – Женски глас, г. V, № 18-19, 1 септ. 1904, с. 

12-16.  

Свраков, Д-р К. Д. Учебното дело в Япония. – Учител (Пловдив), г. XI, 1904, № 

8 (окт.), с. 624-635.  

Списаревски, К. Д. Япония: Минало и настояще; население, богатство, 

търговия и индустрия. – Сп. на Бълг. икон. др-во, г. VIII, 1904, № 9, с.662-668. 

Т. П. Руско-японската война. – Ново време, 1904, № II (февр.), с.174-183.  



Раковски, Кръстю Станчев. Руско-японската война. Реч, държана на 9 юли 

1904 г. в София. С., Парт. социалист. книж., [1904]. 35 с.  

Байчев, В. Японския университет. – Училищен преглед, 1905, № 8, Н.о., с. 858. 

Бъчваров, Г. Договорът в Портсмут и новият англо-японски съюз. – Пряпорец, 

№ 59, 21 септ.1905, с. 2. 

Бъчваров, Г. Японският публичен дълг (Бележки върху финансовото и 

икономическо положение на Япония). – Пряпорец, г. VIII, № 45, 18 авг. 1905, с. 2-3.   

Д. Т. Финансовото положение на воюващите държави в Далечния Изток. – 

Просвета, 1905, № 6-7, с. 334-335. 

Към 19 ян. 2022 г. библиографията ми за японската тема в българската 

литература до 1944 г., вкл., обхваща 123 стр. 

38. В съвременни публикации неправилно се твърди, че А. Бузуков описва в 

пътеписа си впечатления от посещението си на градовете Майбара [5, с. 26] и 

Йокохама [30, с. 45]. На с. 53 в пътеписа А. Бузуков съобщава, че на 6 дек. 1905 г. 

(н.ст.) потегля с влак от Канадзава „право за Киото”, пътьом ж.п. линията минава през 

Майбара, където „час и половина е бавене, понеже трябва да сменим трена и вземем 

оня за Токио – Кобе. В 2 ½ се отправяме за Киото” [21, с. 55]. Никакви впечатления за 

Майбара, нищо повече! В пътеписа няма нито ред впечатления и от разглеждането на 

Йокохама, защото текстът завършва с пристигането на автора в Токио на 16 дек. (н.ст.). 

39. Административно деление на България. –  

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%

D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE_%D

0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%

D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F#%D0%9E%D

0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_(1901_%E2%80%93_1919) 

40. Понастоящем с. Скорците е в Община Габрово, Област Габрово. Наистина 

любопитен е фактът, че на Националния конкурс за лирично стихотворение на името на 

Петко и Пенчо Славейкови през 2018 г. наградата на публиката е спечелена от Христо 

Скорчев от Трявна - https://tryavna.bg/nagrazhdavane-na-otlichenite-tvorbi-v-

natsionalniya-konkurs-za-lirichno-stihotvorenie-na-imeto-na-petko-i-pencho-slavejkovi/  

Известни ми са много съвпадения на имена, но все пък в конкретния случай е възможно 

и да става дума за родственик на спътника на А. Бузуков при пътуването му из Япония, 

който да разполага и с неизвестни досега сведения за това пътуване. 

41. Култура и културна политика в България 1879–1944. Национална 

научна конференция, 29-30 май 2008 г., Пазарджик. Пазарджик, [Регионален ист. 

музей], 2009. 480 с.  

42. Българско-германски отношения и връзки. Изследвания и материали. 

Том 2. София, БАН, 1979. 370 с. 

43. Японската трупа, под управлението на г. Камчика, която неотдавна беше 

в Пловдив, е пристигнала в София. ... – Свобода, г. II, № 145, 14 април 1888, с. 4. 

44. Както слушаме, Н. Ц. Височество е наградил г-н Камчика, японския 

артист и госпожата му, с медал. – Свобода, г. II, № 161, 31 май 1888, с. 4.    

45. По дирите на баща си. – Балк. зора (Пловдив), № 549, 4 февр. 1892, с. 3.   

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F#%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_(1901_%E2%80%93_1919)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F#%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_(1901_%E2%80%93_1919)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F#%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_(1901_%E2%80%93_1919)
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