
317

КА ЗУО ТА НА КА

КУЛ ТУР НЕ ВЕ ЗЕ ЈА ПА НА И ЈУ ГО СЛА ВИ ЈЕ1

Све до ује ди ње на ју жно сло вен ских на ро да (осим Бу га ра) и фор ми ра ња 
је дин стве не др жа ве 1918. го ди не кра ље ви не Ср би ја и Цр на Го ра по сто ја ле 
су за себ но. Ве ли ке си ле обе ма др жа ва ма не за ви сност су при зна ле Бер лин ским 
спо ра зу мом 1878. го ди не (11. го ди не Ме и ђи ере). Још се не зна до вољ но о 
то ме у ка квим је Ја пан од но си ма био с овим кра ље ви на ма. Оста ло је за пи са но 
да је 11. ја ну а ра 1884. го ди не (17. го ди не Ме и ђи ере) Стан ку Ра до њи ћу, цр но-
гор ском ми ни стру ино стра них де ла, Ја пан уру чио Од ли ко ва ње из ла зе ћег 
сун ца пр вог сте пе на. То је учи ње но по сред ством опу но мо ће ног ди пло мат ског 
пред став ни ка Ру си је у Цр ној Го ри, а сам чин до де ле до го дио се у цр но гор ском 
ди пло мат ском пред став ни штву у Ру си ји. Две го ди не ка сни је, 12. ју ла 1886. 
го ди не (19. го ди не Ме и ђи ере), Ор де ном Кња за Да ни ла од ли ко ва ни су Ка о ру 
Ино уе, ја пан ски ми ни стар ино стра них по сло ва, и Са ки ми цу Ја на ги ва ра, на-
чел ник Оде ље ња за од ли ко ва ња ја пан ске вла де. На ве де ни да тум од но си се на 
дан уру чи ва ња ор де на ја пан ском ди пло мат ском пред став ни штву у Ру си ји, 
док је у Ја пан ово од ли ко ва ње сти гло 13. сеп тем бра.

Ср би ја је 15. де цем бра 1894. го ди не (27. го ди не Ме и ђи ере), да кле де сет 
го ди на ка сни је од Цр не Го ре, до де ли ла од ли ко ва ње ми ни стру ино стра них 
по сло ва Ја па на. О то ме по сто ји сле де ћи за пис: „Уру чи ва ње од лич ја кра ља 
Кра ље ви не Ср би је ми ни стри ма ино стра них де ла.“ Ор ден је уру чио ам ба са-
дор Си мић, спе ци јал ни и опу но мо ће ни иза сла ник Кра ље ви не Ср би је у Бе чу, 
а у пи та њу је био Та ков ски крст пр вог сте пе на. Ни је, ме ђу тим, про на ђен за-
пис ко ји би по све до чио о то ме да је из Ја па на та ко ђе уз вра ће но од ли ко ва њем. 

1 Рад је об ја вљен под на сло вом Ni hon to Yūgo su ra bia no bun ka koryū, у: Ba ru kan 
no ko ko ro: Yūgo su ra bia to wa ta kus hi, Tokyo: Sa iryū sha, 37–46, 2007.

Афи ли ја ци је ау то ро вих са вре ме ни ка од но се се на вре ме на стан ка ово га ра да.



318

Сле де ће го ди не 24. ју на, срп ски краљ по но во до де љу је од ли ко ва ње, овог пу та 
ар ти ље риј ском ка пе та ну Ја на сеу, на слу жби при им пе ра тор ском до му Ко-
ма цу из На га са ки ја.

Спо ме нуо бих и два тек ста у ко ји ма се по ми њу Цр на Го ра и Ср би ја, што 
је у овом пе ри о ду пра ва рет кост. Пр ви од њих, под на сло вом То кја ку нан, на-
пи сао је То каи Сан ши и он је об ја вљен 3. ју на 1888. го ди не (21. го ди не Ме и ђи 
ере) у пе том бро ју ча со пи са Ја па нац. Тврд њу са го вор ни ка да је не за ви сност 
ма лих др жа ва те шко оства ри ва без по кро ви тељ ства и за шти те ве ли ких зе-
ма ља он по би ја на во де ћи раз ли чи те при ме ре, да би на кра ју упу тио по хва лу 
Цр ној Го ри сле де ћим ре чи ма: „Цр на Го ра је нај ма ња европ ска др жа ва. Пре 
са мо де сет го ди на ова зе мља уста ла је про тив тур ске ти ра ни је и по сле по ла 
го ди не бор бе под за ста вом прав до љу бља нај зад ус пе ла из во је ва ти сво ју не-
за ви сност.“ Дру ги за пис на ла зи се у Днев ни ку с да ле ког пу та (Хо теи ни ши), 
ко ји је на пи сао и об ја вио Кен ђи ро Ден, ка сни је ми ни стар по ште и ко му ни ка-
ци ја, то ком свог оби ла ска зе ма ља Ис точ не Евро пе на по врат ку у Ја пан, по сле 
уче шћа на Ме ђу на род ној кон фе рен ци ји о те ле граф ским ко му ни ка ци ја ма 
одр жа ној у Ма ђар ској. Би ло је то 1896. го ди не (29. го ди не Ме и ђи ере). 

На пу стив ши Со фи ју, Ден је у Ср би ју до пу то вао 14. ав гу ста. У Бе о град је 
сти гао су тра дан, 15. ав гу ста, ра но ују тро и сме стио се у хо тел Гранд. С на чел-
ни ком Ви лов ским оби ла зи Уред за ко му ни ка ци је, Цен трал ну бан ку и Фа бри-
ку ду ва на. По под не од ла зи у шет њу Топ чи дер ским пар ком. Ср би ја у то вре ме 
има не што ви ше од два ми ли о на ста нов ни ка, а пре сто ни ца Бе о град из ме ђу 
пе де сет и ше зде сет хи ља да. „Све је би ло та ко скром но, го то во као на се лу“, 
пи ше он, а 16. ав гу ста (не де ља) су сре ће се са Сте ва ном По по ви ћем, ми ни стр ом 
на род не при вре де, те пре ми је ром и ми ни стр ом ино стра них по сло ва Сто ја ном 
Но ва ко ви ћем. По под не је об и шао утвр ђе ње из над ушћа Са ве у Ду нав. „По 
на чи ну град ње ско ро да под се ћа на за мак Ку ма мо то у Ја па ну“, при ме ћу је Ден, 
а уве че тог да на с брач ним па ром Ви лов ски при су ству је пред ста ви у На род ном 
по зо ри шту. „Иа ко не ко ли ко кла са ис под Бу дим пе ште, би ли су при лич но 
до бри“, оце нио је он. Ра но из ју тра сле де ћег да на, 17. ав гу ста, од ла зи у Беч. 

У 62. бро ју Ди пло мат ских ве сти (Га и ко ђи хо) у мар ту 1902. го ди не (35. 
го ди не Ме и ђи ере) Сен та ро Ке му ја ма об ја вљу је текст При ли ке у Ма ке до ни ји, 
а у 63. бро ју На гао Ари га об ја вљу је текст под на сло вом Пред лог за ре фор му 
Ма ке до ни је и при ли ке у Ал ба ни ји. Сле де ће 1903. го ди не, у 64. бро ју, Ке му ја-
ма пи ше За бе ле шке о при ли ка ма у Ма ке до ни ји, а у 67. бро ју Ари га пи ше О 
узро ци ма и по сле ди ца ма ре во лу ци је у Ср би ји. Ово по то ње од но си се, на рав-
но, на пре врат ко јим су Ка ра ђор ђе ви ћи сме ни ли ди на сти ју Обре но ви ћа. 

Од мах по за вр шет ку Пр вог свет ског ра та, 1. де цем бра 1918. го ди не (7. 
го ди не Та и шо ере), фор ми ра на је Кра ље ви на Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца ко ју 
је Ја пан при знао 30. ма ја 1919. го ди не (8. го ди не Та и шо ере). Тр го вин ско-по-
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мор ски спо ра зум скло пљен је у Бе чу 16. но вем бра 1923. го ди не (12. го ди не 
Та и шо ере). 

У то вре ме, тач ни је 1922. го ди не (11. го ди не Та и шо ере), као су пру га 
Ску ше ка, мор на рич ког офи ци ра не ка да шње ау стриј ске ар ми је, Ју го сла ви ју 
је по се ти ла Цу не ко Кон до. Све до сво је смр ти у Љу бља ни, она је то ком на-
ред них че тр де сет го ди на би ла зна чај на лич ност у ја пан ско-ју го сло вен ским 
од но си ма. 

Ди пло мат ско пред став ни штво Кра ље ви не СХС у То ки ју отво ре но је 
4. фе бру а ра 1924. го ди не (13. го ди не Та и шо ере). У ок то бру 1929. го ди не име 
др жа ве про ме ње но је у Кра ље ви на Ју го сла ви ја, а исте го ди не у де цем бру 
отво рен је ју го сло вен ски кон зу лат у Оса ки. Ја пан, ме ђу тим, ни је у Бе о гра ду 
отва рао ди пло мат ско пред став ни штво. Ју го сла ви ју је пр во за сту па ло ја пан-
ско пред став ни штво у Ру му ни ји, а по том оно у Ма ђар ској. Ипак, по ре чи ма 
Ке и ђи ја На ка му ре, у Бе о гра ду је ду жност по ча сног кон зу ла оба вљао из ве сни 
Сто ја но вић (не по зна тог име на), пред сед ник При вред не ко мо ре, али дру ге 
по је ди но сти још увек ни су по зна те. 

У Ја пан 1933. го ди не (8. го ди не Шо ва ере) до ла зи Бран ко Ву ке лић, по-
ре клом из Хр ват ске. Ву ке лић до ла зи као но ви нар бе о град ског ли ста По ли ти ка 
и фран цу ске фо то ре ви је Vo us. По зна то је, ме ђу тим, да је он био у тај ној ми-
си ји Ко мин тер не и да је ухап шен у слу ча ју „Зор ге“ (у пи та њу је био Ри хард 
Зор ге), као и то да је умро у за тво ру Аба ши ри. 

Те исте 1933. го ди не, ко ли ко нам је по зна то, ја вља се пр ви пре вод из 
ју го сло вен ске књи жев но сти у Ја па ну. Реч је о срп ским на род ним при ча ма, 
ко је је ску пио Вук Ка ра џић, об ја вље ним у књи зи Ми то ви и ле ген де: збир ка 
ми то ва и ле ген ди Фин ске и Ср би је, у пре во ду Та кеа Ма цу му ре са ен гле ског 
је зи ка. 

Ју го сла ви ја је 25. мар та 1941. го ди не (16. го ди не Шо ва ере) при сту пи ла 
Трој ном пак ту. По на стан ку Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске 17. апри ла 1941. го-
ди не, уста шки по глав ник Па ве лић фор ми рао је вла ду, а 7. ју на Ја пан и Ман џу-
ри ја при зна ли су ову др жа ву ко ја ће се 15. ју на при кљу чи ти Трој ном пак ту. 
Из Бер ли на је на ду жност у За греб оти шао Ка зу и ћи Ми у ра, ко ји је та мо ра дио 
с Ха ши зу ме ом и још че тво ри цом, пе то ри цом сво јих са рад ни ка. Не зна мо 
ка кав је био ста тус тог ди пло мат ског пред став ни штва, ни ти чи ме се тач но 
ба ви ло, но опу но мо ће ни иза сла ник сти гао је тек 1945. го ди не. Пре ма Ке и ђи ју 
На ка му ри, је дан од Хр ва та за по сле них у пред став ни штву, Фра но ше вић (не-
по зна тог име на), ка сни је је еми гри рао у Швај цар ску. Мно го је то га не по зна-
тог кад је реч о од но си ма Ја па на и Ју го сла ви је у пе ри о ду из ме ђу два ра та, а 
на ро чи то је оску дан ма те ри јал о ди пло мат ским ве за ма то ком Дру гог свет ског 
ра та. Мо жда је по окон ча њу ра та ја пан ско Ми ни стар ство ино стра них по сло-
ва спа ли ло сву до ку мен та ци ју. 
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Фе де ра тив на На род на Ре пу бли ка Ју го сла ви ја на ста ла је 29. но вем бра 
1945. го ди не (20. го ди не Та и шо ере). Ме ђу др жав ни од но си Ја па на и Ју го сла-
ви је ус по ста вље ни су 12. апри ла 1952. го ди не (27. го ди не Шо ва ере), да би у 
ав гу сту би ло отво ре но и ди пло мат ско пред став ни штво Ја па на у Бе о гра ду. 
Ке и ђи На ка му ра је као при вре ме ни от прав ник по сло ва из Ја па на кре нуо 20. 
ав гу ста. Од та да па све до да нас На ка му ра је, као ди пло ма та, у свој ству иза-
сла ни ка Ја пан ске спољ но тр го вин ске ор га ни за ци је (ЈЕ ТРО) и ди рек то ра Ја пан-
ско-ју го сло вен ског дру штва, дао не из ме ран до при нос уза јам ном раз у ме ва-
њу и уна пре ђи ва њу при ја тељ ства две ју зе ма ља. Он је, у пра вом сми слу те 
ре чи, жи ва ен ци кло пе ди ја исто ри је ја пан ско-ју го сло вен ских од но са. И овај 
текст, у ве ли кој ме ри, на стао је за хва љу ју ћи ње го вој по мо ћи. 

У но вем бру те исте 1952. го ди не у То ки ју је отво ре на ју го сло вен ска ди-
пло мат ска ми си ја. На ме сту пр вог опу но мо ће ног иза сла ни ка на шао се Мак-
си ми ли јан Ба ће, бив ши ми ни стар по мор ства. Ње гов про фил опи сао је Ма сао 
Та ка ха ши у по го во ру Де ди је ро вој чу ве ној књи зи Ти то го во ри, ко ју је пре вео 
1953. го ди не (28. го ди не Шо ва ере). 

Иа ко је књи га Ти то го во ри тек не дав но об ја вље на у ко нач ном об ли ку, 
на кон што је до пу ње на по да ци ма ко ји су не до ста ја ли у вре ме кад је пи са на, 
она је већ од пр вог из да ња по ста ла бест се лер, па чак и да нас пред ста вља оба-
ве зно шти во као про то тип свих Ти то вих би о гра фи ја. За нас је од не про це њи-
ве ко ри сти би ло оно што смо из те књи ге са зна ли о Ти ту и Ју го сла ви ји. До 
та да су се са зна ња о Ју го сла ви ји углав ном сво ди ла на зло на мер не кри ти ке 
с Ис то ка или За па да, и би ло је ва жно да чу је мо шта ка жу са ми Ју го сло ве ни. 
За „на пред не љу де“ тог вре ме на Ти то је био оли че ње зла, па се о марк си сти 
Та ка ха ши ју, ко ји је пре вео ње го ву би о гра фи ју, ова ко го во ри ло: „Ти то се про-
дао Аме ри кан ци ма а Та ка ха ши при ма но вац од Ти то ве Ју го сла ви је. Ствар но 
је ни ско пао.“

Те го ди не (1953) Ју го сла ви ју је по пр ви пут по се тио Хи де са бу ро Ку ру-
ши ма, још је дан од оних ко ји су мар љи во ра ди ли на пред ста вља њу те зе мље 
у Ја па ну. На зах тев Ује ди ње них на ци ја, он се ан га жо вао у струч ном ру ко во-
ђе њу екс пло а та ци јом руд ни ка ба кра у Ју го сла ви ји. Од та да је не бро је но пу та 
по се тио Ју го сла ви ју а ви со ке го сте из те зе мље по зи вао је у сво ју ви кен ди цу 
Но ви Сад у Ха ко неу, ула жу ћи из у зе тан на пор у раз ви ја ње при ја тељ ства две ју 
зе ма ља. Го ди не 1955. (30. го ди не Шо ва ере) осни ва Ја пан ско-ју го сло вен ско 
дру штво и по ста је ње гов пр ви пред сед ник, а још 1954. го ди не (29. го ди не 
Шо ва ере) пи ше књи гу Ју го сла ви ја: цр ве на зве зда Бал ка на, ко ја и да нас, мо-
же мо ре ћи, пред ста вља је ди ну зна чај ну мо но гра фи ју не ког Ја пан ца о Ју го сла-
ви ји. Из у зет но је по што вао пред сед ни ка Ти та. 

Ко ји је Ја па нац, ме ђу тим, на кон Дру гог свет ског ра та пр ви за ко ра чио 
на тло но ве Ју го сла ви је? Ово не зна мо тач но, али ве ру је мо да је то био Ђи ро 
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Та гу ћи, но ви нар ли ста Аса хи шин бун и ње гов до пи сник из Ци ри ха. Он је у 
сеп тем бар ском бро ју ча со пи са Бун геи шун ђу 1948. го ди не (23. го ди не Шо ва 
ере) на пи сао текст Ова ко сам ја ви део но ву Ју го сла ви ју, на чи јем по чет ку 
сто ји: „По чет ком ле та про шле го ди не, као пр ви ја пан ски но ви нар ко ји ће по-
гле да ти с ону стра ну гво зде не за ве се, по се тио сам Ју го сла ви ју и за ме сец и по 
да на об и шао це лу зе мљу.“ У ма ју 1951. го ди не (26. го ди не Шо ва ере) Са бу ро 
Ха ја ши, но ви нар ли ста Ма и ни ћи шин бун, од ла зи у Ју го сла ви ју и 12. ма ја, на 
на слов ној стра ни тог ли ста, об ја вљу је фо то гра фи ју и ин тер вју с Мо шом Пи-
ја дом. По сле ус по ста вља ња ме ђу др жав них од но са 1952. го ди не (27. го ди не 
Шо ва ере) све че шће су не слу жбе не по се те Ју го сла ви ји. Њи хов број, ме ђу-
тим, још увек је не зна тан, а ме ђу њи ма су, из ме ђу оста лих, би ли Ма су Со не, 
по сла ник у Пар ла мен ту из ре до ва Со ци ја ли стич ке пар ти је, кри ти чар Ки куе 
Ја ма ка ва и Јо ко Ма цу о ка. Сви они су, што у ча со пи су Ре кон струк ци ја што у 
ли сту Аса хи шин бун, об ја ви ли тек сто ве о сво јим ути сци ма. У ма ју 1954. го ди не 
(29. го ди не Шо ва ере) Ми ћи ко Су на ха ра сте кла је по пу лар ност у свим кра-
је ви ма Ју го сла ви је, пе ва ју ћи ја пан ске на род не пе сме и опе ру Ma dam But terfly. 
Су на ха ра је ше зде се тих го ди на по но во по се ти ла Ју го сла ви ју и пе ва ла исту 
опе ру. Та опе ра јед на је од нај по пу лар ни јих на ре пер то а ру бе о град ског На род-
ног по зо ри шта, а ау тор овог тек ста тих је го ди на и сам имао при ли ку да у 
Бе о гра ду слу ша Ми ћи ко Су на ха ра и Ацу ко Азу ма. 

Та 1954. го ди на вред на је пам ће ња и по то ме што су та да на пра вље ни 
пр ви ко ра ци у ја пан ско-ју го сло вен ским еко ном ским од но си ма. Та да је, на-
и ме, Ја пан ска екс порт-им порт бан ка одо бри ла по зај ми цу фа бри ци за про из-
вод њу ви ско зе за ју го сло вен ско тр жи ште. С укуп ном вред но шћу ин ве сти ци је 
од око три ми ли јар де је на, ово је би ла нај ве ћа из во зно ори јен ти са на ја пан ска 
фа бри ка по сле Дру гог свет ског ра та. Мо же мо на бро ја ти ви ше при ме ра при-
вред не са рад ње Ја па на и Ју го сла ви је, као што су отва ра ње кан це ла ри је ЈЕ ТРО-а 
(1961), по се та Ју го сла ви ји ве ли ке при вред не де ле га ци је Ја па на (на ње ном че лу 
је био Ко го ро Уе му ра, та да шњи пред сед ник Ја пан ског удру же ња при вред ни-
ка) и су срет с Ти том (1969), за тим осни ва ње Ја пан ско-ју го сло вен ског при вред-
ног ко ми те та (1972) итд. Но, због ге о граф ске уда ље но сти и сла бе са рад ње у 
про шло сти, спољ но тр го вин ска раз ме на две ју зе ма ља би ла је за не мар љи ва. 
Ако по гле да мо 1979. го ди ну (54. го ди ну Шо ва ере), ју го сло вен ски увоз из За-
пад не Не мач ке из но сио је 54.800.000.000 ди на ра, док је вред ност уво за из Ја-
па на из но си ла тек 3.700.000.000 ди на ра. С дру ге стра не, из воз у Не мач ку био је 
14.000.000.000 ди на ра, док је у Ја пан из ве зе но ро бе у вред но сти од 500.000.000 
ди на ра, што је не у по ре ди во ма ње. Ка ко је удео Ју го сла ви је у спољ но тр го вин-
ском би лан су Ја па на за не мар љив, о то ме не ће мо по дроб ни је ни го во ри ти.

Као што смо прет ход но ви де ли, ја пан ско-ју го сло вен ски ди пло мат ски 
од но си по че ли су 1952. го ди не (27. го ди не Шо ва ере) отва ра њем ди пло мат ских 
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пред став ни шта ва две ју зе ма ља. При ли ком по се те Ја па ну ви це пре ми је ра 
Све то за ра Вук ма но ви ћа Тем па, од 6. до 11. сеп тем бра 1957. го ди не (32. го-
ди не Шо ва ере), до го во ре но је да пред став ни штва бу ду уна пре ђе ња у ранг 
ам ба са да. Ви це пре ми је ру је том при ли ком до де ље но Од ли ко ва ње из ла зе ћег 
сун ца пр вог сте пе на. 

Со ци ја ли стич ка пар ти ја је и по сле то га с Ју го сла ви јом одр жа ва ла бли-
ске од но се. На при мер, 1957. го ди не (32. го ди не Шо ва ере) упу ти ла је де ле-
га ци ју ко ју је пред во дио Те цу Ка та ја ма, 1958. го ди не (33. го ди не Шо ва ере) 
с Ти том се са стао пред сед ник Ко ми те та Со ци ја ли стич ке пар ти је Мо са бу ро 
Су зу ки, а 1961. го ди не (36. го ди не Шо ва ере) Хи ро Ва да, шеф Ме ђу на род ног 
оде ље ња, уче ство вао је на пр вом Са ми ту не свр ста них у Бе о гра ду. С дру ге 
стра не, на по зив Со ци ја ли стич ке пар ти је Ја пан су по се ти ли по сла ни ци ју-
го сло вен ског пар ла мен та, као и пред став ни ци на кон гре су Ја пан ског од бо ра 
за за бра ну ну кле ар ног и хи дро ген ског оруж ја (Ген су и кин), та ко да су од ре-
ђе ни об ли ци раз ме не одр жа ва ни сва ке го ди не. По сред ством Ге не рал ног 
са ве та ја пан ских син ди ка та на сту ди ја ма у Ју го сла ви ји бо ра ви ла је и не ко-
ли ци на сту де на та из ре до ва Со ци ја ли стич ке пар ти је, што, ме ђу тим, ни је у 
пот пу но сти би ло успе шно. 

Вра ти ће мо се опет на зва нич не ме ђу др жав не од но се и по ме ну ти скла-
па ње би ла те рал ног Спо ра зу ма о тр го ви ни и по мор ству 28. фе бру а ра 1959. 
го ди не (34. го ди не Шо ва ере) у Бе о гра ду. На зив зе мље про ме њен је 1963. го-
ди не (38. го ди не Шо ва ере) у Со ци ја ли стич ка Фе де ра тив на Ре пу бли ка Ју го-
сла ви ја. У ок то бру 1966. го ди не (41. го ди не Шо ва ере) спе ци јал ни иза сла ник 
Шо ђи ро Ка ва ши ма по се тио је Ју го сла ви ју, су срео се с пред сед ни ком Ти том, 
ко ји је том при ли ком по зван да по се ти Ја пан, а по стиг нут је и спо ра зум о кул-
тур ној са рад њи. Сле де ће го ди не (42. го ди не Шо ва ере) до го во ре но је уза јам но 
уки да ње ви зног ре жи ма. А он да, 8. апри ла 1968. го ди не (43. го ди не Шо ва ере), 
у вре ме цве та ња тре шње, Ти то је, као пр ви гост из јед не со ци ја ли стич ке зе мље, 
по се тио Ја пан. Том при ли ком из да то је зва нич но са оп ште ње ко јим се ис ка зу-
ју за јед нич ки ан ти ну кле а р ни ста во ви. У то вре ме ам ба са дор у Ја па ну био је 
Вла јић, док је ја пан ски ам ба са дор у Ју го сла ви ји био Аки ра Со но. Ке и ђи На-
ка му ра пра тио је Ти та то ком по се те бро до гра ди ли шту у Иши ка ва ђи ми, а 
Хи де са бу ро Ку ру ши ма, бу ду ћи по ве зан с ту ри стич ким пред у зе ћем Фу ђи та 
кан ко, по звао је Ти та и ње го ву су пру гу у хо тел Ћин зан со. У уз врат ној по се ти 
Ју го сла ви ји био је ја пан ски пре сто ло на след ник са су пру гом, од 12. до 15. ју на 
1976. го ди не (51. го ди не Шо ва ере). По кој ни пре ми јер Охи ра по се тио је јед ном 
Ју го сла ви ју као ми ни стар ино стра них по сло ва (1973. го ди не), а за тим и 8. ма ја 
1980. го ди не, ка ко би при су ство вао Ти то вој са хра ни. Зна мо да је и он сам пре-
ми нуо убр зо на кон по врат ка у зе мљу. Ми ни стар ино стра них по сло ва Вр хо вец 
по се тио је Ја пан 1981. го ди не (56. го ди не Шо ва ере), тј. у ма ју ове го ди не.
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Освр ни мо се, на кра ју, и на по ље кул ту ре. По ме ну ти Ма сао Та ка ха ши 
као Ја па нац до бро је раз у мео Ју го сла ви ју и то ме је сво јим пре во дом књи ге 
Ти то го во ри дао ва жан до при нос. Иа ко је књи га по но во об ја вље на 1970. 
го ди не (45. го ди не Шо ва ере), још увек је ни је ла ко на ба ви ти. Та ка ха ши је 
на пи сао и текст Ти то (у књи зи Мин зо ку ка и хо но хо ши, 1962), а у сво јим број-
ним ра до ви ма го во рио је о со ци ја ли зму, по ми њу ћи притом не из о став но и 
но ви ју го сло вен ски со ци ја ли зам. Про у ча вао је и пред ста вљао Ју го сла ви ју 
као зе мљу у ко јој се оства ру је со ци ја ли зам с људ ским ли ком, а као кру на ње-
го вог де ло ва ња на стао је и пре вод из ве шта ја, са чи ње ног у Ме ђу на род ној 
ор га ни за ци ји ра да (ИЛО), под на сло вом Со ци ја ли зам и де мо кра ти ја: си стем 
рад нич ког са мо у пра вља ња у ју го сло вен ским пред у зе ћи ма (1974). У по след ње 
вре ме Ју го сла ви ју је у пра вом све тлу по ку шао да пред ста ви и Фу сао Ја ма-
гу ћи, про фе сор на То каи уни вер зи те ту и не ка да шњи члан Ме ђу на род ног 
оде ље ња Со ци ја ли стич ке пар ти је, ко ји је са Хи ро ом Ва дом 1961. го ди не пр ви 
пут по се тио Ју го сла ви ју. Ре зул тат то га је ње гов пре вод (1961) Кар де ље ве 
књи ге Кри ти ка ки не ског ко му ни зма: со ци ја ли зам и рат, те уче шће у пре во-
ђе њу и са ста вља њу мо но гра фи је Ју го сло вен ски со ци ја ли зам: раз вој по ли ти ке 
не свр ста но сти (1963). Пре вео је, та ко ђе, и књи гу Бже жин ског из 1964. го ди-
не, Со вјет ски блок: је дин ство и су коб, ко ја пред ста вља не за о би ла зно шти во 
у про у ча ва њу Ис точ не Евро пе. 

Што се ти че си сте ма сту диј ског бо рав ка у ино стран ству, от прав ник по-
сло ва На ка му ра су срео се већ 1953. го ди не с ми ни стром про све те и обра зо-
ва ња Чо ла ко ви ћем, и том при ли ком раз ме ње на су ми шље ња о сту дент ској 
раз ме ни. То се, ме ђу тим, оства ри ло тек 1958. го ди не (33. го ди не Шо ва ере), 
ка да је с ја пан ске стра не иза бран Шо са ку То ку на га. Он је у Ју го сла ви ји сте као 
док тор ско зва ње, да би по по врат ку у Ја пан, по пр ви пут са срп ског је зи ка, 
пре вео при по вет ке но бе лов ца Иве Ан дри ћа. Он је, ме ђу тим, убр зо от по чео 
ка ри је ру у тр го вин ском пред у зе ћу. 

Има и оних ко ји су по сред ством зва нич не раз ме не сту де на та сту ди ра ли 
у Ју го сла ви ји, те на ста ви ли с на уч ним ра дом и на кон по врат ка у Ја пан. Ме ђу 
њи ма су, на при мер, са да шњи про фе сор Уни вер зи те та Хо ка и до Ма са ју ки Ива-
та, ко ји пре да но ра ди на пред ста вља њу са мо у пра вљач ког си сте ма, Ка зу ко 
Уру ши ба ра, струч њак за ге о гра фи ју и про фе сор Тех нич ког уни вер зи те та 
Аши ка га, ко ја је про у ча ва ла фе но мен бу ре, се зон ског ве тра на Истар ском 
по лу о стр ву, и Но бу хи ро Ши ба, пре да вач Цу да уни вер зи те та, ко ји пи ше о 
мо дер ној и са вре ме ној исто ри ји Ју го сла ви је, на ро чи то о про це су фор ми ра ња 
Кра ље ви не СХС на кон Пр вог свет ског ра та, те о Све то за ру Мар ко ви ћу, пр вом 
бал кан ском ма рк си сти, као и о ју го сло вен ском си сте му оп шти на чи је по ре-
кло Ши ба ви ди у осло бо ди лач ком ра ту.
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Ме ђу Ја пан ци ма ко ји су као стра ни сту ден ти бо ра вили у Ју го сла ви ји 
по себ но се ис ти че про фе сор Уни вер зи те та Ко бе Ши ге ру Ки до. Ње гов текст 
Ју го сло вен ска не у трал ност из 1961. го ди не плод је пр вог ака дем ског про-
уча ва ња Ју го сла ви је у Ја па ну. На кон то га на пи сао је број не зна чај не ра до ве, 
ме ђу ко ји ма су По ли тич ке и при вред не ин сти ту ци је у Ју го сла ви ји, Исто ри ја 
со вјет ско-ју го сло вен ских од но са од Дру гог свет ског ра та до 1948. го ди не 
и др. Уско ро је по ље свог ис тра жи ва ња про ши рио на цео Бал кан а ре зул та ти 
тог ра да, по зна то је, уро ди ли су пло дом у ви ду књи ге Са вре ме на исто ри ја 
Бал ка на. На по ме нуо бих да је про фе сор Ки до уло жио ве ли ки труд у рад са 
мла ђим ис тра жи ва чи ма, а без ње го вог за ла га ња ни овај сим по зи јум не би 
био мо гућ. Ту су, та ко ђе, Ка зуо Ота, про фе сор Уни вер зи те та Ра ку но га ку ен, 
ко ји про у ча ва ју го сло вен ску по ли ти ку не свр ста но сти и не у трал но сти, за тим 
Та ке ши Ја ма на ка из по љо при вред не шко ле Јо но, ко ји се, кроз рад на те ре ну и 
пре во ђе ње ли те ра ту ре, ба ви по љо при вре дом Ју го сла ви је, за тим Хи ро ши Ја ма-
са ки, ко ји је, прак тич но трај но на ста њен у Ју го сла ви ји, сво јим пре во ди ма 
Кар де ље вих и Дру ло ви ће вих де ла по стао до слов це мост из ме ђу Ју го сла ви је и 
Ја па на. Ту су и Са да ку ни Та ка ја, про у ча ва лац Зор ге о вог ра да, ко ји је за јед но с 
Ја ма са ки јем и Ма са ом Та ка ха ши јем пре во дио Дру ло ви ће ве књи ге, као и из ве-
штај Свет ске рад нич ке ор га ни за ци је о рад нич ком са мо у пра вља њу, те На ми ко 
Ја ма са ки, ко ја је не дав но пре ве ла књи гу Мо сков ске го ди не Вељ ка Ми ћу но ви ћа. 

Што се ти че пре во ђе ња и пред ста вља ња ју го сло вен ске књи жев но сти, 
по ред већ по ме ну тог пред рат ног из да ња књи ге Ми то ви и ле ген де, те пре во да 
с ен гле ског је зи ка окс форд ског из да ња При ча и ле ген ди све та: Ју го сла ви ја 
из 1957. го ди не (32. го ди не Шо ва ере), ше зде се тих го ди на То ку на га пре во ди 
Ан дри ће ве при по вет ке не по сред но са ори ги на ла. Ме ђу тим, ни је дан од два 
то ма по све ће на ју го сло вен ској књи жев но сти у епо хал ном два на е сто том ном 
из да њу са бра них де ла са вре ме не ис точ но е вроп ске књи жев но сти из да вач ке 
ку ће Ко бун ша не са др жи пре во де ори ги на ла. Ан дри ћев ро ман На Дри ни 
ћу при ја по ја вио се 1966. го ди не (41. го ди не Шо ва ере) у пре во ду Кен ђи ја Ма-
цу та ни ја с не мач ког је зи ка, док је ро ман Хе рој на ма гар цу Ми о дра га Бу ла то-
ви ћа с фран цу ског је зи ка пре вео Ка зуо Оку бо. С ен гле ског су пре ве де не и две 
књи ге Ми ло ва на Ђи ла са ко је не при па да ју књи жев ном жан ру: Но ва кла са 
1957. го ди не (32. го ди не Шо ва ере) и Раз го во ри са Ста љи ном 1968. го ди не 
(33. го ди не Шо ва ере).2 С пра вим пре во ђе њем ори ги нал них де ла ју го сло вен-

2 Ђи лас ни је ни кад по стао пот пред сед ник др жа ве већ је у тре нут ку сме њи ва ња 
1954. го ди не био на ду жно сти ви це пре ми је ра. Пот пред сед нич ки си стем у Ју го сла-
ви ји уве ден је 1963. го ди не и на то ме сто по ста вљен је Ран ко вић. На кон ње го вог 
сме њи ва ња 1966. го ди не, на сле дио га је Ко ча По по вић, ко ји је сле де ће го ди не и сам 
под нео остав ку. По сто ја ла су, да кле, са мо два пот пред сед ни ка, а Уста вом из 1974. 
го ди не то ме сто би ва уки ну то. 
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ске књи жев но сти от по че ло се до ста ка сно, чак до ста ка сни је и у ма њем оби му 
у по ре ђе њу с дру гим ис точ но е вроп ским зе мља ма. Ме ђу ва жни јим на сло ви ма 
по ме нуо бих пре во де Ан дри ће ве Трав нич ке хро ни ке (пре вео Јо ши о ки Ока за ки) 
и Про кле те авли је (Ши гео Ку ри ха ра) из 1972. го ди не (47. го ди не Шо ва ере), 
за тим пре во де Раз го во ра с Го јом (Ка зуо Та на ка) из 1976. го ди не (51. го ди не 
Шо ва ере) и ро ма на Уста пу на зе мље (Ка зуо Та на ка) Бра ни ми ра Шће па но-
ви ћа из 1979. го ди не (54. го ди не Шо ва ере), за тим књи гу На род не при че Ју го-
сла ви је I (Ку ри ха ра, Та на ка) из 1980. го ди не (55. го ди не Шо ва ере) и На род не 
при че Ју го сла ви је II (Хи ро ши и Јо ши ко Ја ма са ки). 

Ју го сло вен ски фил мо ви при ка зи ва ни су у Ја па ну и ви ше не го што би 
се оче ки ва ло. По зна ти су по ста ли фил мо ви као што су По след њи мост (1956) 
у ју го сло вен ско-ау стриј ској ко про дук ци ји, До ли на ми ра (1958), Бит ка на 
Не ре тви (1969), Ску пља чи пер ја (1969), Кр ва ва бај ка (1970) и Су тје ска (1973). 
Што се ти че са рад ње на по љу му зи ке, у Ја па ну 1963. го ди не го сту је ан самбл 
За гре бач ки со ли сти (с Ан то ни ом Ја ни гром), Опер ски ан самбл из За гре ба (с 
ди ри ген том Ма та чи ћем и опер ским пе ва чем Чан га ло ви ћем, ба сом) 1965. го-
ди не, те фол клор но-пле сни ан самбл Ко ло 1973. го ди не. Ве зе у обла сти при-
ме ње не умет но сти би ле су не знат не: 1973. го ди не одр жа на је из ло жба са вре-
ме не ју го сло вен ске умет но сти (у На ци о нал ном му зе ју мо дер не умет но сти 
у То ки ју), из ло жба са вре ме не ју го сло вен ске гра фи ке (у га ле ри ји Нан тен ши), 
и др. На по љу спор та, Ја пан су по се ти ли ју го сло вен ски ма ра тон ци и фуд бал-
ски ти мо ви, али на ро чи тих по стиг ну ћа ни је би ло.

Као што смо ви де ли, још ни су ис цр пље не мо гућ но сти за раз вој ја пан-
ско-ју го сло вен ских од но са. Из ме ђу Ја па на и Ју го сла ви је 1969. го ди не пот-
пи сан је спо ра зум о кул тур ној са рад њи, и то је би ло пр ви пут да Ја пан та кав 
спо ра зум скло пи с јед ном со ци ја ли стич ком зе мљом. Же лео бих сто га да у 
тој са рад њи по стиг не мо још бо ље ре зул та те не го до са да.


