КАЗУО ТА НА КА

КУЛТУРНЕ ВЕЗЕ ЈА ПА НА И ЈУ ГОСЛА ВИЈЕ1

Све до уједињена јужнословенских народа (осим Бугара) и формирања
јединствене државе 1918. године кра љевине Србија и Црна Гора постоја ле
су засебно. Велике силе обема државама независност су признале Берлинским
спора зумом 1878. године (11. године Меиђи ере). Још се не зна довољно о
томе у каквим је Јапан односима био с овим краљевинама. Остало је записано
да је 11. јануара 1884. године (17. године Меиђи ере) Станку Радоњићу, црногорском министру иностраних дела, Јапан уру чио Одликовање изла зећег
сунца првог степена. То је учињено посредством опуномоћеног дипломатског
представника Русије у Црној Гори, а сам чин доделе догодио се у црногорском
дипломатском представништву у Русији. Две године касније, 12. јула 1886.
године (19. године Меиђи ере), Орденом Књаза Данила одликовани су Каору
Иноуе, јапански министар иностраних послова, и Сакимицу Јанагивара, начелник Одељења за одликовања јапанске владе. Наведени датум односи се на
дан уру чивања ордена јапанском дипломатском представништву у Русији,
док је у Јапан ово одликовање стигло 13. септембра.
Србија је 15. децембра 1894. године (27. године Меиђи ере), дакле десет
година касније од Црне Горе, доделила одликовање министру иностраних
послова Јапана. О томе постоји следећи запис: „Уру чивање одличја кра ља
Кра љевине Србије министрима иностраних дела.“ Орден је уручио амбасадор Симић, специјални и опуномоћени изасланик Кра љевине Србије у Бечу,
а у питању је био Таковски крст првог степена. Није, међутим, пронађен запис који би посведочио о томе да је из Јапана такође узвраћено одликовањем.
1
Рад је објављен под насловом Nihon to Yūgosurabia no bunka koryū, у: Barukan
no kokoro: Yūgosurabia to watakushi, Tokyo: Sairyū sha, 37–46, 2007.
Афилијације ауторових савременика односе се на време настанка овога рада.
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Следеће године 24. јуна, српски краљ поново додељује одликовање, овог пута
артиљеријском капетану Јанасеу, на служби при императорском дому Комацу из Нагасакија.
Споменуо бих и два текста у којима се помињу Црна Гора и Србија, што
је у овом периоду права реткост. Први од њих, под насловом Токјакунан, написао је Токаи Санши и он је објављен 3. јуна 1888. године (21. године Меиђи
ере) у петом броју часописа Јапанац. Тврдњу саговорника да је независност
ма лих држава тешко остварива без покровитељства и заштите великих земаља он побија наводећи различите примере, да би на крају упутио похвалу
Црној Гори следећим речима: „Црна Гора је најмања европска држава. Пре
само десет година ова земља уста ла је против турске тираније и после пола
године борбе под заставом правдољубља најзад успела извојевати своју независност.“ Други запис на ла зи се у Дневнику с далеког пута (Хотеи ниши),
који је написао и објавио Кенђиро Ден, касније министар поште и комуникација, током свог обиласка земаља Источне Европе на повратку у Јапан, после
учешћа на Међународној конференцији о телеграфским комуникација ма
одржаној у Мађарској. Било је то 1896. године (29. године Меиђи ере).
Напустивши Софију, Ден је у Србију допутовао 14. августа. У Београд је
стигао сутрадан, 15. августа, рано ујутро и сместио се у хотел Гранд. С начелником Виловским обилази Уред за комуникације, Централну банку и Фабрику дувана. Поподне одлази у шетњу Топчидерским парком. Србија у то време
има нешто више од два милиона становника, а престоница Београд између
педесет и шездесет хиљада. „Све је било тако скромно, готово као на селу“,
пише он, а 16. августа (недеља) сусреће се са Стеваном Поповићем, министром
народне привреде, те премијером и министром иностраних послова Стојаном
Новакови ћем. Поподне је обишао утврђење изнад ушћа Саве у Ду нав. „По
начину градње скоро да подсећа на замак Кумамото у Јапану“, примећује Ден,
а увече тог дана с брачним паром Виловски присуствује представи у Народном
позоришту. „Иако неколико класа испод Будимпеште, би ли су при лично
добри“, оценио је он. Рано изјутра следећег дана, 17. августа, одла зи у Беч.
У 62. броју Дипломатских вести (Гаико ђихо) у марту 1902. године (35.
године Меиђи ере) Сентаро Кемујама објављује текст Прилике у Македонији,
а у 63. броју Нагао Арига објављује текст под насловом Предлог за реформу
Македоније и прилике у Албанији. Следеће 1903. године, у 64. броју, Кемујама пише Забелешке о приликама у Македонији, а у 67. броју Арига пише О
узроцима и последицама револуције у Србији. Ово потоње односи се, наравно, на преврат којим су Карађорђевићи сменили династију Обреновића.
Одмах по завршетку Првог светског рата, 1. децембра 1918. године (7.
године Таишо ере), формирана је Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца коју
је Јапан признао 30. маја 1919. године (8. године Таишо ере). Трговинско-по-
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морски спора зум склопљен је у Бечу 16. новембра 1923. године (12. године
Таишо ере).
У то време, тачније 1922. године (11. године Таишо ере), као супру га
Скушека, морнаричког официра некадашње аустријске армије, Југославију
је посетила Цунеко Кондо. Све до своје смрти у Љубљани, она је током наредних четрдесет година била значајна личност у јапанско-југословенским
односима.
Дипломатско представништво Кра љевине СХС у Токију отворено је
4. фебруара 1924. године (13. године Таишо ере). У октобру 1929. године име
државе промењено је у Кра љевина Ју гославија, а исте године у децембру
отворен је југословенски конзулат у Осаки. Јапан, међутим, није у Београду
отварао дипломатско представништво. Југославију је прво заступа ло јапанско представништво у Румунији, а потом оно у Мађарској. Ипак, по речима
Кеиђија Накамуре, у Београду је дужност почасног конзула обављао извесни
Стојановић (непознатог имена), председник Привредне коморе, али дру ге
појединости још увек нису познате.
У Јапан 1933. године (8. године Шова ере) дола зи Бранко Вукелић, пореклом из Хрватске. Вукелић долази као новинар београдског листа Политика
и француске фоторевије Vous. Познато је, међутим, да је он био у тајној мисији Коминтерне и да је ухапшен у случају „Зорге“ (у питању је био Рихард
Зорге), као и то да је умро у затвору Абашири.
Те исте 1933. године, колико нам је познато, јавља се први превод из
југословенске књижевности у Јапану. Реч је о српским народним причама,
које је скупио Вук Караџић, објављеним у књизи Митови и легенде: збирка
митова и легенди Финске и Србије, у преводу Такеа Мацуму ре са енглеског
језика.
Југославија је 25. марта 1941. године (16. године Шова ере) приступила
Тројном пакту. По настанку Независне Државе Хрватске 17. априла 1941. године, усташки поглавник Павелић формирао је владу, а 7. јуна Јапан и Манџурија призна ли су ову државу која ће се 15. јуна прикљу чити Тројном пакту.
Из Берлина је на дужност у Загреб отишао Казуићи Миура, који је тамо радио
с Хашизумеом и још четворицом, петорицом својих сарадника. Не знамо
какав је био статус тог дипломатског представништва, нити чиме се тачно
бавило, но опуномоћени изасланик стигао је тек 1945. године. Према Кеиђију
Накаму ри, један од Хрвата запослених у представништву, Франошевић (непознатог имена), касније је емигрирао у Швајцарску. Много је тога непознатог кад је реч о односима Јапана и Ју гославије у периоду између два рата, а
нарочито је оскудан материјал о дипломатским везама током Другог светског
рата. Можда је по окончању рата јапанско Министарство иностраних послова спа лило сву документацију.
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Федеративна Народна Република Ју гославија наста ла је 29. новембра
1945. године (20. године Таишо ере). Међудржавни односи Јапана и Југославије успостављени су 12. априла 1952. године (27. године Шова ере), да би у
августу било отворено и дипломатско представништво Јапана у Београду.
Кеиђи Накаму ра је као привремени отправник послова из Јапана кренуо 20.
августа. Од тада па све до данас Накаму ра је, као дипломата, у својству изасланика Јапанске спољнотрговинске организације (ЈЕТРО) и директора Јапанско-југословенског друштва, дао неизмеран допринос узајамном разумевању и унапређивању пријатељства двеју зема ља. Он је, у правом смислу те
речи, жива енциклопедија историје јапанско-југословенских односа. И овај
текст, у великој мери, настао је захва љујући његовој помоћи.
У новембру те исте 1952. године у Токију је отворена југословенска дипломатска мисија. На месту првог опуномоћеног изасланика нашао се Максимилијан Баће, бивши министар поморства. Његов профил описао је Масао
Такахаши у поговору Дедијеровој чувеној књизи Тито говори, коју је превео
1953. године (28. године Шова ере).
Иако је књига Тито говори тек недавно објављена у коначном облику,
након што је допуњена подацима који су недостаја ли у време кад је писана,
она је већ од првог издања постала бестселер, па чак и данас представља обавезно штиво као прототип свих Титових биографија. За нас је од непроцењиве користи било оно што смо из те књиге са зна ли о Титу и Ју гославији. До
тада су се са знања о Ју гославији углавном сводила на злонамерне критике
с Истока или Запада, и било је важно да чујемо шта кажу сами Југословени.
За „напредне људе“ тог времена Тито је био оличење зла, па се о марксисти
Такахашију, који је превео његову биографију, овако говорило: „Тито се продао Американцима а Такахаши прима новац од Титове Југославије. Стварно
је ниско пао.“
Те године (1953) Југославију је по први пут посетио Хидесабу ро Ку рушима, још један од оних који су марљиво радили на представљању те земље
у Јапану. На захтев Уједињених нација, он се ангажовао у стручном руковођењу експлоатацијом рудника бакра у Југославији. Од тада је небројено пута
посетио Југославију а високе госте из те земље позивао је у своју викендицу
Нови Сад у Хаконеу, улажући изузетан напор у развијање пријатељства двеју
зема ља. Године 1955. (30. године Шова ере) оснива Јапанско-југословенско
дру штво и постаје његов први председник, а још 1954. године (29. године
Шова ере) пише књигу Југославија: црвена звезда Балкана, која и данас, можемо рећи, представља једину значајну монографију неког Јапанца о Југославији. Изузетно је поштовао председника Тита.
Који је Јапанац, међутим, након Другог светског рата први закорачио
на тло нове Југославије? Ово не знамо тачно, али верујемо да је то био Ђиро

320

Тагући, новинар листа Асахи шинбун и његов дописник из Цириха. Он је у
септембарском броју часописа Бунгеи шунђу 1948. године (23. године Шова
ере) написао текст Овако сам ја видео нову Југославију, на чијем почетку
стоји: „Почетком лета прошле године, као први јапански новинар који ће погледати с ону страну гвоздене завесе, посетио сам Југославију и за месец и по
дана обишао целу земљу.“ У мају 1951. године (26. године Шова ере) Сабу ро
Хајаши, новинар листа Маинићи шинбун, одла зи у Југославију и 12. маја, на
насловној страни тог листа, објављује фотографију и интервју с Мошом Пијадом. После успостављања међудржавних односа 1952. године (27. године
Шова ере) све чешће су неслужбене посете Ју гославији. Њихов број, међутим, још увек је незнатан, а међу њима су, између оста лих, били Масу Соне,
посланик у Парламенту из редова Соција листичке партије, критичар Кикуе
Јамакава и Јоко Мацуока. Сви они су, што у часопису Реконструкција што у
листу Асахи шинбун, објавили текстове о својим утисцима. У мају 1954. године
(29. године Шова ере) Мићико Сунахара стекла је популарност у свим крајевима Југославије, певајући јапанске народне песме и оперу Madam Butterfly.
Сунахара је шездесетих година поново посетила Ју гославију и пева ла исту
оперу. Та опера једна је од најпопуларнијих на репертоару београдског Народног позоришта, а аутор овог текста тих је година и сам имао прилику да у
Београду слуша Мићико Сунахара и Ацуко Азума.
Та 1954. година вредна је памћења и по томе што су тада направљени
први кораци у јапанско-југословенским економским односима. Тада је, наиме, Јапанска експорт-импорт банка одобрила позајмицу фабрици за производњу вискозе за југословенско тржиште. С укупном вредношћу инвестиције
од око три милијарде јена, ово је била највећа извозно оријентисана јапанска
фабрика после Другог светског рата. Можемо набројати више примера привредне сарадње Јапана и Југославије, као што су отварање канцеларије ЈЕТРО-а
(1961), посета Југославији велике привредне делегације Јапана (на њеном челу
је био Когоро Уемура, тадашњи председник Јапанског удружења привредника) и сусрет с Титом (1969), затим оснивање Јапанско-југословенског привредног комитета (1972) итд. Но, због географске уда љености и слабе сарадње у
прошлости, спољнотрговинска размена двеју зема ља била је занемарљива.
Ако погледамо 1979. годину (54. годину Шова ере), југословенски увоз из Западне Немачке износио је 54.800.000.000 динара, док је вредност увоза из Јапана износила тек 3.700.000.000 динара. С друге стране, извоз у Немачку био је
14.000.000.000 динара, док је у Јапан извезено робе у вредности од 500.000.000
динара, што је неупоредиво мање. Како је удео Југославије у спољнотрговинском билансу Јапана занемарљив, о томе нећемо подробније ни говорити.
Као што смо претходно видели, јапанско-југословенски дипломатски
односи почели су 1952. године (27. године Шова ере) отварањем дипломатских
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представништава двеју зема ља. При ликом посе те Јапану вицепремијера
Светозара Вукмановића Темпа, од 6. до 11. септембра 1957. године (32. године Шова ере), договорено је да представништва буду унапређења у ранг
амбасада. Вицепремијеру је том приликом додељено Одликовање изла зећег
сунца првог степена.
Соција листичка партија је и после тога с Југославијом одржава ла блиске односе. На пример, 1957. године (32. године Шова ере) упутила је делегацију коју је предводио Тецу Катајама, 1958. године (33. године Шова ере)
с Титом се састао председник Комитета Соција листичке партије Мосабу ро
Сузуки, а 1961. године (36. године Шова ере) Хиро Вада, шеф Међународног
одељења, учествовао је на првом Самиту несврстаних у Београду. С друге
стране, на позив Соција листичке партије Јапан су посетили посланици југословенског парламента, као и представници на конгресу Јапанског одбора
за забрану нуклеарног и хидрогенског оружја (Генсуикин), тако да су одређени облици размене одржавани сваке године. Посредством Генералног
савета јапанских синдиката на студијама у Ју гославији боравила је и неколицина студената из редова Соција листичке партије, што, међутим, није у
потпуности било успешно.
Вратићемо се опет на званичне међудржавне односе и поменути склапање билатералног Спора зума о трговини и поморству 28. фебруара 1959.
године (34. године Шова ере) у Београду. Назив земље промењен је 1963. године (38. године Шова ере) у Соција листичка Федеративна Република Југославија. У октобру 1966. године (41. године Шова ере) специјални изасланик
Шођиро Кавашима посетио је Југославију, сусрео се с председником Титом,
који је том приликом позван да посети Јапан, а постигнут је и споразум о културној сарадњи. Следеће године (42. године Шова ере) договорено је узајамно
укидање визног режима. А онда, 8. априла 1968. године (43. године Шова ере),
у време цветања трешње, Тито је, као први гост из једне социјалистичке земље,
посетио Јапан. Том приликом издато је званично саопштење којим се исказују заједнички антинуклеарни ставови. У то време амбасадор у Јапану био је
Влајић, док је јапански амбасадор у Југославији био Акира Соно. Кеиђи Накаму ра пратио је Тита током посете бродоградилишту у Ишикавађими, а
Хидесабуро Курушима, будући повезан с туристичким предузећем Фуђита
канко, позвао је Тита и његову супругу у хотел Ћинзансо. У узвратној посети
Југославији био је јапански престолонаследник са супругом, од 12. до 15. јуна
1976. године (51. године Шова ере). Покојни премијер Охира посетио је једном
Југославију као министар иностраних послова (1973. године), а затим и 8. маја
1980. године, како би присуствовао Титовој сахрани. Знамо да је и он сам преминуо убрзо након повратка у земљу. Министар иностраних послова Врховец
посетио је Јапан 1981. године (56. године Шова ере), тј. у мају ове године.
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Осврнимо се, на крају, и на поље култу ре. Поменути Масао Такахаши
као Јапанац добро је разумео Ју гославију и томе је својим преводом књиге
Тито говори дао важан допринос. Иако је књига поново објављена 1970.
године (45. године Шова ере), још увек је није лако набавити. Такахаши је
написао и текст Тито (у књизи Минзоку каихо но хоши, 1962), а у својим бројним радовима говорио је о соција лизму, помињући притом неизоставно и
нови југословенски соција лизам. Проу чавао је и представљао Ју гославију
као земљу у којој се остварује социјализам с људским ликом, а као круна његовог деловања настао је и превод извештаја, сачињеног у Међу народној
организацији рада (ИЛО), под насловом Социјализам и демократија: систем
радничког самоуправљања у југословенским предузећима (1974). У последње
време Ју гославију је у правом светлу покушао да представи и Фусао Јамагући, професор на Токаи универзитету и некадашњи члан Међународног
одељења Социјалистичке партије, који је са Хироом Вадом 1961. године први
пут посетио Ју гославију. Резултат тога је његов превод (1961) Кардељеве
књиге Критика кинеског комунизма: социјализам и рат, те учешће у превођењу и састављању монографије Југословенски социјализам: развој политике
несврстаности (1963). Превео је, такође, и књигу Бжежинског из 1964. године, Совјетски блок: јединство и сукоб, која представља незаобилазно штиво
у проу чавању Источне Европе.
Што се тиче система студијског боравка у иностранству, отправник послова Накаму ра сусрео се већ 1953. године с министром просвете и обра зовања Чолаковићем, и том приликом размењена су мишљења о студентској
размени. То се, међутим, остварило тек 1958. године (33. године Шова ере),
када је с јапанске стране изабран Шосаку Токунага. Он је у Југославији стекао
докторско звање, да би по повратку у Јапан, по први пут са српског језика,
превео приповетке нобеловца Иве Андрића. Он је, међутим, убрзо отпочео
каријеру у трговинском предузећу.
Има и оних који су посредством званичне размене студената студирали
у Југославији, те наставили с научним радом и након повратка у Јапан. Међу
њима су, на пример, садашњи професор Универзитета Хокаидо Масајуки Ивата, који предано ради на представљању самоуправљачког система, Ка зуко
Урушибара, стручњак за географију и професор Техничког универзитета
Ашикага, која је проу чава ла феномен бу ре, сезонског ветра на Истарском
полуострву, и Нобу хиро Шиба, предавач Цуда универзитета, који пише о
модерној и савременој историји Југославије, нарочито о процесу формирања
Краљевине СХС након Првог светског рата, те о Светозару Марковићу, првом
балканском марксисти, као и о југословенском систему општина чије порекло Шиба види у ослободилачком рату.
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Међу Јапанцима који су као страни студенти боравили у Ју гославији
посебно се истиче професор Универзитета Кобе Шигеру Кидо. Његов текст
Југословенска неутралност из 1961. године плод је првог академског проучавања Југославије у Јапану. Након тога написао је бројне значајне радове,
међу којима су Политичке и привредне институције у Југославији, Историја
совјетско-југословенских односа од Другог светског рата до 1948. године
и др. Ускоро је поље свог истраживања проширио на цео Балкан а резултати
тог рада, познато је, уродили су плодом у виду књиге Савремена историја
Балкана. Напоменуо бих да је професор Кидо уложио велики труд у рад са
млађим истраживачима, а без његовог за лагања ни овај симпозијум не би
био могућ. Ту су, такође, Ка зуо Ота, професор Универзитета Ракуно гакуен,
који проучава југословенску политику несврстаности и неутралности, затим
Такеши Јаманака из пољопривредне школе Јоно, који се, кроз рад на терену и
превођење литературе, бави пољопривредом Југославије, затим Хироши Јамасаки, који је, практично трајно настањен у Ју гославији, својим преводима
Кардељевих и Друловићевих дела постао дословце мост између Југославије и
Јапана. Ту су и Садакуни Такаја, проучавалац Зоргеовог рада, који је заједно с
Јамасакијем и Масаом Такахашијем преводио Друловићеве књиге, као и извештај Светске радничке организације о радничком самоуправљању, те Намико
Јамасаки, која је недавно превела књигу Московске године Вељка Мићуновића.
Што се тиче превођења и представљања југословенске књижевности,
поред већ поменутог предратног издања књиге Митови и легенде, те превода
с енглеског језика оксфордског издања Прича и легенди света: Југославија
из 1957. године (32. године Шова ере), шездесетих година Токунага преводи
Андрићеве приповетке непосредно са оригина ла. Међутим, ниједан од два
тома посвећена југословенској књижевности у епохалном дванаестотомном
издању сабраних дела савремене источноевропске књижевности издавачке
куће Кобунша не садржи преводе оригина ла. Андрићев роман На Дрини
ћуприја појавио се 1966. године (41. године Шова ере) у преводу Кенђија Мацутанија с немачког језика, док је роман Херој на магарцу Миодрага Булатовића с француског језика превео Казуо Окубо. С енглеског су преведене и две
књиге Милована Ђиласа које не припадају књижевном жанру: Нова класа
1957. године (32. године Шова ере) и Разговори са Стаљином 1968. године
(33. године Шова ере).2 С правим превођењем оригиналних дела југословен2
Ђилас није никад постао потпредседник државе већ је у тренутку смењивања
1954. године био на дужности вицепремијера. Потпредседнички систем у Ју гославији уведен је 1963. године и на то место постављен је Ранковић. Након његовог
смењивања 1966. године, наследио га је Коча Поповић, који је следеће године и сам
поднео оставку. Постоја ла су, дакле, само два потпредседника, а Уставом из 1974.
године то место бива укину то.
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ске књижевности отпочело се доста касно, чак доста касније и у мањем обиму
у поређењу с другим источноевропским земљама. Међу важнијим насловима
поменуо бих преводе Андрићеве Травничке хронике (превео Јошиоки Оказаки)
и Проклете авлије (Шигео Ку рихара) из 1972. године (47. године Шова ере),
затим преводе Разговора с Гојом (Ка зуо Танака) из 1976. године (51. године
Шова ере) и романа Уста пуна земље (Ка зуо Танака) Бранимира Шћепановића из 1979. године (54. године Шова ере), затим књигу Народне приче Југославије I (Курихара, Танака) из 1980. године (55. године Шова ере) и Народне
приче Југославије II (Хироши и Јошико Јамасаки).
Ју гословенски филмови прика зивани су у Јапану и више него што би
се очекивало. Познати су постали филмови као што су Последњи мост (1956)
у ју гословенско-аустријској копродук цији, Долина мира (1958), Битка на
Неретви (1969), Скупљачи перја (1969), Крвава бајка (1970) и Сутјеска (1973).
Што се тиче сарадње на пољу музике, у Јапану 1963. године гостује ансамбл
Загребачки солисти (с Антониом Јанигром), Оперски ансамбл из Загреба (с
диригентом Матачићем и оперским певачем Чангаловићем, басом) 1965. године, те фолклорно-плесни ансамбл Коло 1973. године. Везе у области примењене уметности биле су незнатне: 1973. године одржана је изложба савремене југословенске уметности (у Националном музеју модерне уметности
у Токију), изложба савремене југословенске графике (у галерији Нантенши),
и др. На пољу спорта, Јапан су посетили југословенски маратонци и фудбалски тимови, али нарочитих постигнућа није било.
Као што смо видели, још нису исцрпљене могућности за развој јапанско-југословенских односа. Између Јапана и Ју гославије 1969. године потписан је спора зум о културној сарадњи, и то је било први пут да Јапан такав
спора зум склопи с једном соција листичком земљом. Желео бих стога да у
тој сарадњи постигнемо још боље резултате него до сада.
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