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МАР КО БО ГУ НО ВИЋ

ЧУЛ НИ ДО ЖИ ВЉАЈ ЈА ПА НА
Је ле на Ди ми три је вић у су сре ту са геј ша ма1

Је ле на Ди ми три је вић је би ла из ван ред но обра зо ва на же на за 
сво је вре ме, при пад ни ца ви со ке кла се и по зна ва лац не ко ли ко свет-
ских је зи ка. Има ју ћи у ви ду ове ка рак те ри сти ке ње не би о гра фи је, 
а јед на ко узи ма ју ћи у об зир чи ње ни цу да је би ла пе сни ки ња, пот-
пу но је ло ги чан њен по рив за пу то ва њем ко ји се од ра зио ви ше стру-
ко и у мно гим прав ци ма. Пре Пр вог свет ског ра та пу то ва ла је у 
мно ге зе мље Евро пе, а тек на кон ра та, и то у по зним два де се тим 
го ди на ма про шлог сто ле ћа, она се од лу чи ла да се оти сне у је дин-
стве ну и, ка ко ће се ис по ста ви ти, жи вот ну ми си ју „пу то ва ња око 
све та” ко је је тра ја ло 255 да на. У „Епи ло гу” свог, на жа лост, још 
увек нео бја вље ног дру гог де ла пу то пи са Се дам мо ра и три оке а на2 
она свој уну тра шњи пут нич ки по зив об ја шња ва брит ко и јед но-
став но: „Мо ја же ља да оби ђем зе мљи ну ку глу ни је би ла же ља но 
ми сао, ко ја се по ја ви ла из не на да, јед ног про лет ног да на пре ви ше 
го ди на.” 

Не по сред но на кон за вр шет ка Пр вог светс коg ра та Је ле на Ди-
ми три је вић је пу то ва ла у Аме ри ку. У ра ту је из гу би ла су пру га и, 
еви дент но емо тив но сло мље на, пу ту је да ле ко од ове не сре ће. Тек 
сре ди ном два де се тих го ди на усле ди ло је пу то ва ње око све та, ко је 
ју је од ве ло и у Ја пан. Њен пу то пи сни чла нак је кра так али је згро-

1 У овом ра ду сам за др жао при хва ће ну тран спо зи ци ју ја па ни зма геј ша, 
иа ко сма трам да би ње гов об лик пре не сен у ro me ji (а ко ји гла си ge is ha) тре ба ло 
да бу де ге и ша због то га што је ова ко ва ни ца у пре во ду пред ста вља осо бу ко ја 
(про)из во ди умет ност. Од ре чи gei, што зна чи из во ђач ке или ле пе умет но сти и 
sha што зна чи осо ба ко ја ову умет ност (про)из во ди. 

2 Ру ко пис се мо же про на ћи у На род ној би бли о те ци Ср би је у Бе о гра ду 
под сиг на ту ром Р 540/ИВ. 
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вит осврт на лич ни до жи ва љај, ко ји пру жа са свим ино ва тив ну ре-
пре зен та ци ју Ја па на. На ве ли ко пу то ва ње кре ну ла је 1926. го ди не; 
пре ко Бли ског ис то ка сти гла је до Ин ди је и на кра ју до САД, пре ко 
Ја па на и Ки не, да би се у На пу љу 1927. го ди не укр ца ла на по след њу 
ета пу до Ђе но ве, ода кле је до пу то ва ла у Ср би ју. Је дан део ње ног 
пу то пи са са ових пу то ва ња об ја вљен је 1940. го ди не.

 Је ле на Ј. Ди ми три је вић је сли ку Ја па на у свом пу то пи сном 
члан ку про же ла лир ским осе ћа њем кроз чвр сту при по вед ну струк-
ту ру. Овај кра так текст део је ру ко пи сне за о став шти не у окви ру 
дру гог де ла књи ге Се дам мо ра и два оке а на. Ди ми три је ви ће ва је 
у сво је вре ме би ла ра на срп ска фе ми ни стич ка ин те лек ту ал ка, али и 
спи са те љи ца, пре све га лир ска пе сни ки ња. Пе снич ка ре цеп ци ја 
Ја па на, у чи ју крат ку тра ди ци ју се де ли мич но укла па и крат ки 
про зни рад Је ле не Ди ми три је вић, има ла је на ро чит ин тен зи тет у 
то ку два де се тих го ди на у срп ској ме ђу рат ној по е зи ји. Не ко ли ко 
пе сни ка ко ји су пи са ли на срп ском по твр ди ло је да је и у окви ри-
ма овог је зи ка по сто ја ло ин те ре со ва ње за Ја пан из ме ђу два свет ска 
ра та. На рав но, оно се ма ни фе сто ва ло кроз по је ди нач не по ет ске 
урат ке. Пе снич ко из ма шта ва ње про сто ра и вре ме на Ја па на оче-
ки ван је про цес кон стру и са ња сли ке о Ја па ну, та ко да су се ме ђу-
рат ни срп ски пе сни ци на ге о граф ским гра ни ца ма ја па ни зма ла ко 
укло пи ли у ње га. Мар ко Ри стић, Ани ца Са вић Ре бац и Ми лош 
Цр њан ски су на по је ди нач ним при ме ри ма из ра зи ли сво је ин те ре-
со ва ње за Ја пан, ко је је про из во дио (за ка сне ли) дух вре ме на срп ске 
мо дер не. Ри сти ће ва пе сма „Ла буд или зе мљо трес у Ја па ну” об ја-
вље на је не по сред но на кон зе мљо тре са ко ји је за хва тио цен трал ни 
део Ја па на (из ме ђу оста лог и То кио) 1923. го ди не и опи су је го то во 
сто ич ко су о ча ва ње са уру ша ва њем про шло сти пред очи ма и је зом 
бу дућ но сти ко ја тек тре ба да на сту пи. Об ја вље на је у ча со пи су 
Пу те ви, но вем бра 1923. го ди не. Пе сма „Ка ме ли ја” Ани це Са вић-Ре-
бац об ја вље на је у ча со пи су Дан го ди не 1919. Као што је по зна то, 
збир ка иза бра них пе са ма ста рих ја пан ских пе сни ка Пе сме ста рог 
Ја па на, ко ју је са ста вио Ми лош Цр њан ски, об ја вље на је 1928. го ди не.

Овом пре сти жном кру жо ку при дру жи ла се и Је ле на Ди ми три-
је вић. У пу то пи сном члан ку је ко ри сте ћи му зич ки мо тив до при-
не ла кру же њу ја пан ског уго ђа ја у на ци о нал ној књи жев но сти у 
пе ри о ду из ме ђу два ра та. При род но је да се сли ка Ја па на у ње ном 
пу то пи си ном ра ду кон стру и ше на јед ном дру га чи јем иде о ло шком 
ни воу. Дим три је ви ће ва је, свој стве но сво јој фе ми ни стич кој ори-
јен та ци ји, го то во цео текст по све ти ла умет но сти бив ших геј ши и 
та ко из ра зи ла јед ну ста бил ну но ву ни јан су у до та да не пра вед ној 
и не ве штој ре пре зен та ци ји овог фе но ме на. Ре пре зен та ци ја ег зо-
тич не ле по те ја пан ске же не ипак је под руч је пи са ња у ком су за пад-
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ни пи сци и умет ни ци углав ном опе ри са ли пре по зна тљи вим ре то-
рич ким опе ра ци ја ма. Или је би ло по сре ди сво ђе ње на исто, ка да 
је у пи та њу из јед на ча ва ње ја пан ске же не са геј шом (као у опе ри 
Ма дам Ба тер флај Ђа о ко ма Пу чи ни ја) или ми то ло ги за ци ја дво-
стру ке дру го сти (же на из ег зо тич ног под руч ја) ка да је у пи та њу 
ро ман Го спо ђа Хри зан те ма (1930) Пје ра Ло ти ја. Иа ко је Ја пан 
ве ко ви ма био изо ло ван од остат ка све та, ре пре зен та ци ја же не увек 
је би ла под ре ђе на из ве сном ко ло ни ја ли стич ком мо де лу вред но ва-
ња дру го сти. Пр ве же не са ко ји ма су за пад ни му шкар ци до ла зи ли 
у кон такт би ле слу шки ње или про сти тут ке.3 Још су Хо лан ђа ни, 
је ди ни европ ски на род ко ји је имао при ступ Ја па ну за вре ме То ку-
га ва ре жи ма у XVII ве ку, мо гли ан га жо ва ти мла де Ја пан ке из бор де-
ла у ра спо ну од јед ног да на до јед не го ди не.4 Та кви су пи о нир ски 
аран жма ни за си гур но до при не ли укуп ној сли ци ја пан ске же не као 
ма ле, сим па тич не же не са ли ком де те та. На кон 1869. го ди не, ка да 
је Ја пан и зва нич но об но вио по ли ти ку ца ра као вр хов не фи гу ре у 
по ли тич ком жи во ту и свр шио ри гид ни и ксе но фо бич ни ре жим 
шо гу на та, зе мља је отво ри ла гра ни це пре ма све ту. Ја пан је по стао 
ви ше стру ко ин те ре сант на де сти на ци ја за пут ни ке раз ли чи тих 
про фи ла. Иа ко ни ка да ни је био европ ска ко ло ни ја, Ја пан је по стао 
кул тур но-умет нич ка уто пи ја, про стор про јек ци ја и из ма шта ва ња. 
Та лас ин те ре со ва ња за Ја пан у Евро пи про из вео је ја па ни зам, по-
крет ко ји је у раз ли чи тим умет нич ким обла сти ма усме ра вао ја-
пан ске ути ца је у европ ском ства ра ла штву. Из ме ђу два ра та, осим 
Јеленe Ди ми три је вић, и дру ги срп ски пут ни ци су по се ти ли Ја пан. 
Ми ло рад Рај че вић је у Ја па ну про вео не ко ли ко да на у скло пу пу-
то ва ња око све та 1913. го ди не. Из Ја па на је Ма лом жур на лу слао 
пу то пи сне из ве шта је, док је књи га ње го вих пу то пи сних чла на ка 
На Да ле ком ис то ку иза шла 1930. го ди не. Ње го ва сли ка Ја па на 
углав ном је ком би на ци ја ту ри стич ких оп сер ва ци ја и лич них ути-
са ка. Ре пре зен та ци ја ја пан ске же не у ње го вом пу то пи су до би ла је 
скром но ме сто у по гла вљу књи ге из пу то ва ња по Ман џу ри ји. У 
јед ном па су су он на сле де ћи на чин опи су је чај џи ни це у Хар би ну: 
„Ова мо не по сто ји ни јед на же ле знич ка по ста ја, уз ко ју не ма ја пан-
ска чај џи ни ца. А где не ма хо те ла, ту се и од се да. Из да ју се со бе као 
у хо те лу. И ни је ни ка кав за зор ући у чај џи ни цу усред да на. Она се 
сма тра свра ти ште као и ка ва на. А ни ме ђу Ја пан ки ња ма ни је ни ка-
кав за зор би ти геј ша. Оне се то га сво га за ни ма ња не сти де, све иа ко 
су у ства ри јав не же не.”5 Тај на је кон сти ту тив ни еле мент ми сти фи-

3 Cat ha ri na Blom be rg, The West’s En co un ter with Ja pa ne se ci vi li za tion, Cri zmon 
Press Ltd, Ric hmond 2000, 15.

4 C. Blom be rg, нав. де ло, 15.
5 Ми ло рад Рај че вић, На Да ле ком ис то ку, б. и., Бе о град 1930, 43.
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ка ци је као на чи на пред ста вља ња. Због то га пу то пи сац на вод но не-
по сто ја ње за зо ра и сти да на во ди ка ко би по ја чао ути сак не ве ро ват-
но сти. Рај че вић је, же ле ћи да под у пре уна пред оче ки ва ну ег зо тич ну 
фор му сли ке о Ја па ну, по и сто ве тио шо ги, што бу квал но зна чи про-
сти тут ка, и геј шу. Сво де ћи ин сти ту ци ју геј ше и њен умет нич ки 
по зив на про сти ту ци ју, на про да ва ње те ле сних услу га, он рас плам-
са ва дис курс има ги на ци је. Про сти ту ци ја у Ја па ну ни је се раз ли-
ко ва ла од про сти ту ци је у дру гим зе мља ма. Ја пан ске геј ше пак про-
ла зи ле су кроз ду га чак и зах те ван про цес обу ке и обра зо ва ња, о 
че му ће би ти не што ви ше ре чи ка сни је. За шо ги су би ли пре суд ни 
из глед и ка рак тер.6 Геј ше су чак то ли ко пре да но бру си ле свој за нат 
са мо ка ко би са чу ва ле пре по зна тљи ви иден ти тет изо ђа ча, дру гим 
ре чи ма ка ко не би би ле ле ги ти ми са не као шо ги.7 

Ми лу тин Ве ли ми ро вић у пу то пи су По Ја па ну и Мон го ли ји, 
с дру ге стра не, пру жа знат но ком плек сни ју сли ку Ја па на. Ја пан ска 
же на пред ста вља зна ча јан део са др жа ја те сли ке. Осим што се 
упу штао у пред мет не ана ли зе по је ди них кул тур них и по ли тич ких 
фе но ме на у Ја па ну, Ве ли ми ро вић је у по себ ном по гла вљу ко је је 
по све тио „Ја пан ки ња ма” из ме нио тек сту ал не сиг на ле са сво јим 
пут нич ким прет ход ни ком Пје ром Ло ти јем. Ве ли ми ро вић екс пли-
цит но на во ди свој тек сту ал ни и пу то пи сни пред ло жак о су сре ту 
са геј ша ма та ко што се се ћа за до вољ ства са ко јим је чи тао „у сво-
је вре ме, Госпођу Хри зан те му, а мо жда смо још са ве ћим слу ша ли 
Ма дам Ба тер флај”.8 Ве ли ми ро вић је до бар део „по гле да” на Ја пан 
про ву као кроз при зму фе ми ни за ци је ко јом кон стру и ше сли ку о 
фе но ме ну ја пан ске же не/геј ше и на до гра ђу је је ис ку ством еро ти-
за ци је и дис кур сом не жно сти (у слу ча ју Ло ти је вог ро ма на) или 
ме ло дра ме (у слу ча ју Пу чи ни је ве опе ре Ма дам Ба тер флај): „Та-
ко ђе, у ори јен та ли зо ва ној опе ри Ма дам Ба тер флај Ја пан је пред-
стављен као крх ка, фе ми ни зи ра на зе мља у од но су на ко ју је „му шки 
За пад” мо гао да стек не не ка жње ну пред ност”.9 Ве ли ми ро вић по на-
вља ис кљу чи во фор му Ло ти је ве по тра ге за ег зо тич ном чул но шћу. 
Он син хро ни зу је фор му ми та о да ле ком, али са др жај Ло ти је ве про-
зе оста је не до дир нут. Ло ти јев ори јен та ли зам је агре си ван и по ни-
жа ва ју ћи у це ло сти, док је Ве ли ми ро вић са мо се лек тив но усво јио 
од ре ђе не ре то рич ке фор му ла ци је. Док је у по зна том то киј ском 

6 Ma ri ko Oka da, https://dspa ce.wul.wa se da.ac .jp /dspa ce/bit stre am/2065/26765/ 
1/034.pdf , 163.

7 Исто.
8 Ми лу тин Ве ли ми ро вић, По Ја па ну и Мон го ли ји, Фран цу ско-срп ска књи-

жа ра А. М. По по ви ћа, Бе о град, б. г., 70.
9 Ју шио Су ги мо то, Мо дер на ја пан ска кул ту ра, Со цен –ЦИД, Под го ри ца 

2012, 24.
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квар ту Јо ши ва ра, наш пу то пи сац об зна њу је мо ти ве за по се ту Јо-
ши ва ри, ко је прав да ли те ра ту ром и об ја вљу је пре ми су да ја пан ске 
же не ни су ле пе. Том пре ми сом се во ди до кра ја по гла вља:

Хо ће мо да ви ди мо ка ко из гле да Ја пан ка у Јо ши ва ри о ко јој се 
та ко мно го го во ри ло и пи са ло. На пр вим ко ра ци ма чо век мо ра да 
се раз о ча ра, јер не на ла зи то што је за ми шљао и то раз о ча ра ње тра-
је стал но и да ље. По при ча ма, чо век оче ку је не што ле по, сим па тич-
но, не жно; ме ђу тим, то га има вр ло ма ло. Оне има ју ле па име на (...) 
а по ред име на ле пи су још и ко сти ми и ни шта ви ше. На бе ље на ли ца, 
ве ли ки зу би, ма ле очи, груб нос... Оди ста у по на ша њу не ма ни шта 
од гру бо сти и ци ни зма, али уо ште не ма ле по те10 (кур зи ви М. Б.). 

Ве ли ми ро вић за ми шља на осно ву при ча. Ин ди ка тив но је да 
ње го во пи са ње у ве ли кој ме ри за ви си од го во ра ми та, од при ча у 
ко ји ма се он об ли ку је. И на дру гим ме сти ма у пу то пи су се су сре-
ће мо са „зрн цем ре ла ти ви за ци је европ ских фан та зи ја о ис точ њач-
кој же ни”: „Ни сам имао при ли ке да у дру штву го лих Ја пан ки пу-
шим ци га ре те и раз го ва рам као у не ком пар ку, ка ко сам то не ка да 
не где чи тао. Ти пи сци су ве ро ват но пу то ва ли мно го ра ни је, а мо жда 
би ли на ро чи те сре ће.”11 По узо ру на Ло ти ја, Ве ли ми ро вић пра ви 
ани мал не ана ло ги је же на. Оне су не жи ве, де ин ди ви ду а ли зо ва не, и 
са њи ма је ди ја лог јед но сме ран јер не ви ди мо свет њи хо вим очи ма.12 
Ја пан ке се у окви ру Ве ли ми ро ви ће ве лек си ке по ја вљу ју као ма ла 
ство ре ња ко ја цвр ку ћу. Му шка рац им на ме ће сво ју во љу, еро ти-
зу је их, под вр га ва их сво јим су бјек тив ним на зо ри ма. Же не су углав-
ном упо ре ђи ва не са пти цом, на зва не „ство ре њем”, сме шта не су у 
рој не и ден ти фи ко ва них про из во ђа чи ца за ба ве (ко је не ис пу ња ва-
ју циљ и на по слет ку до са ђу ју на шем пу то пи сцу, као и Ло ти ју ко ји 
раз о ча ра но на пу шта Ја пан). Ње го во раз о ча ра ње је, слич но Ло ти-
је вом, му ње ви то и же сто ко13, јер Ја пан гле дан очи ма Евро пља ни-
на ли чи на рај, али Ја пан ке ни су са вр ше ни ста нов ни ци ње го ви.14 
Као на ра тор пу то пи са Ве ли ми ро вић се на ста вља на тра ди ци ју 
пи са ња ко ја је уско де фи ни са ла Ја пан ке као објек те же ље. 

Од три пу то пи сца ко ји су об и шли Ја пан из ме ђу два ра та, за 
Је ле ну Ди ми три је вић је ди но мо же мо ре ћи да је по се до ва ла уну-
тра шњи спи са тељ ски по зив, да се окре ну ла уну тра шњем на спрам 

10 М. Ве ли ми ро вић, нав. де ло, 62.
11 Исто, 20. 
12 Цве тан То до ров, Ми и дру ги: фран цу ска ми сао о људ ској ра зно ли ко сти, 

Би бли о те ка XX век, Бе о град 1994, 303. 
13 Jan Walsh Ho ken son, Ja pan, Fran ce and East-West Aest he tics, Fa ir le igh Uni-

ver sity Press, Ma di son, NJ 2004, 99.
14 М. Ве ли ми ро вић, нав. де ло, 66.



673

спо ља шњег пеј за жа15 те је упра во ње га ускла ди ла са сво јим кон ци-
зним из ра зом сли ке о Ја па ну. Њен пу то пи сни осврт од но си се на 
пу то ва ње бро дом Ко ре ја Ма ру, ко ји је при па дао еко ном ски нај ја-
чој брод ској ком па ни ји Ни пон Ју сен Ка и ша (Nip pon Yusen Ka is ha) 
и пу то вао пре ма Ха ва ји ма, са ко јих се Је ле на Ди ми три је вић упу-
ти ла у Сан Фран ци ско у САД. Ди ми три је ви ће ва се у Ја па ну об ре ла 
у то ку два де се тих го ди на, на пре ла зу две ере мо дер ни за ци је: Та и шо 
(1912–1926) и Шо ва (1926–1989). Ин те ре сант но је да је, пре ма не-
ким кри ти ча ри ма, овај пре лаз озна чио из ла зак из пе ри о да кул ту ре 
и ње ног ома со вља ва ња и ула зак у еру на ци о на ли зма и по ли ти ке 
екс пан зи је.16 

Тек сту ал ни про стор крат ког пу то пи сног освр та Је ле не Ди ми-
три је вић не омо гу ћа ва иден ти фи ка ци ју ин тер тек сту ал них сиг на ла. 
Она ће тек ре про ду ко ва ти им пре си о ни стич ку сли ку Ја па на ко ја 
се „од мо та ва” у ње ној све сти по пут фил ма: 

А на то ме фил му Ја па на, не на плат ну, но у мо јој све сти, пр во 
се по ја ве ње го ве пла ве во де са не бро је ним бе лим је дри ма што из 
да љи не да ју илу зи ју не ких огром них и нео бич них пти ца пли ва чи-
ца; а по сле ње го ва остр ва као зе ле ни жбу но ви раз ба ца ни та мо амо 
по тим во да ма; док, нај по сле, не ста ну да из ла зе ње го ви ча роб ни 
гра до ви с ули ца ма оп то че ним жи во пи сном, нео бич ном ро бом, с 
цр ве ним хра мо ви ма и па го да ма у зе ле ни лу, и с пар ко ви ма по ко ји ма 
бли ста ју ма ла је зер ца с ло ту сом и ла бу ди ма оп ко ље на ис цве та лим 
ди вљим тре шња ма.17

Ова ква ме ди та тив на сли ка о Ја па ну при зи ва чи та о це по пут 
тво ра ца фран цу ског ја пан ског уку са за умет ност. Ре то ри ка ње ног 
крат ког из ма шта ва ња Ја па на укла па се у кон текст есте ти ке ја па-
ни зма, ко ји је био свој ствен и Иси до ри Се ку лић. Раз у ме се, Иси до-
ра Се ку лић ни ка да ни је пу то ва ла у Ја пан, па је сто га по че так ње-
ног при ка за збир ке Пе сме ста рог Ја па на чу де сна тран спо зи ци ја 
ег зо ти зма у до ма ћи про стор: „Не са мо на Ти си, не ка да се, у из ве-
сно до ба ле та, и на Ду на ву по ја вљи ва ло не што ја пан ско, не што 
слич но опа да њу ма гли ча сто ла ког тре шње ва цве та: по ја вљи ва ло 
се па да ње у ре ку, по сле пре крат ког жи во та, ми ри ја да ма гли ча сто 
бе лих леп ти ри ћа, во де ног цве та”.18

15 Вла ди мир Гво зден, Срп ска пу то пи сна кул ту ра 1914–1941, Слу жбе ни 
гла сник, Бе о град 2011, 19.

16 „Ta is ho Chic: Ja pa ne se Mo der nity, No stal gia and De co (Ken dall H. Brown)”, 
The Jo ur nal of Ja pa ne se Stu di es, vol. 29, no. 2, 377. 

17 Је ле на Ј. Ди ми три је вић, „На Ти хом оке а ну (бе ле шке с пу та)”, прир. 
Ана Стје ља, у: Баг да ла, год. 56, бр. 499 (2014), 54.

18 Иси до ра Се ку лић, Свет ска књи жев ност I, Stylos, Но ви Сад 2002, 62
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Цен трал ни до га ђај крат ког пу то пи сног тек ста Ди ми три је ви-
ће ве је му зи ка геј ши. Ње на сли ка Ја па на је, сто га, ми ни ја тур ни 
пор трет чул ног до жи вља ја. Као што ће мо ви де ти, овај до жи вљај 
до ла зи кроз се ћа ње на Ја пан у тре нут ку ка да га на пу шта. У Ја па ну, 
она је бо ра ви ла у Ко беу, у хо те лу Ја ма то. Ње не Ја пан ке има ју не ке 
слич но сти са Ја пан ка ма Ве ли ми ро ви ћа и Рај че ви ћа, па чак и Цр њан-
ског, ко ји ни ка да ни је био у Ја па ну.19 Оне су „ма ле, ма ле као по ве ће 
лут ке”20 ко је ви ше под се ћа ју на сли ке са па ра ва на. Ова кав не ствар-
ни опис сва ка ко је део ег зо тич ног ли те рар ног кор пу са, ко ји ја сно 
го во ри по зна тим је зи ком. Ње ни опи си ипак су ис пра жње ни од идео-
ло ги је ег зо тич ног еро ти зма. Они су чи сто им пре си о ни стич ка, 
пе снич ка до ча ра ва ња ви ђе ног. Оне је су де тли ћи, мач ке и ми ше ви, 
али ни су ство ре ња. То је основ на тач ка у ко јој се ра зи ла зе Ди ми-
три је ви ће ва и Ве ли ми ро вић. Иа ко при зна је да је у мла до сти во ле ла 
ли те ра ту ру Пје ра Ло ти ја21, ње ни ути сци из Ја па на се ни у јед ној 
тач ки не обра ћа ју ње го вом ро ма ну Го спо ђа Хри зан те ма. Раз ли чи-
та упо тре ба ли те рар ног пред ло шка од ра жа ва се на кон струи са ње 
тек сту ал не сли ке о Ја па ну, што се ја сно иш чи та ва у при ме ри ма 
Ве ли ми ро ви ћа и Ди ми три је ви ће ве. Раз ли ка ко ју је пут ни ца на-
пра ви ла у од но су на пут ни ка пре вас ход но се огле да у ди ја ло гу, 
ди рект ном раз го во ру са Ја пан ка ма. Ми је-са н и То ми је-са н пр ви 
су књи жев ни ли ко ви у не ком срп ском пу то пи су из Ја па на. Оне 
има ју име на, али и сте ре о тип не ка рак те ре (сит не су, по слу шне су 
и сме ше се). У вре ме док је на ша пут ни ца бо ра ви ла у Ко беу, ове 
две де вој ке су ра ди ле као по слу га у хо те лу, ма да по ти чу из Кјо тоа, 
по зна тог ба сти о на тра ди ци о нал не ја пан ске кул ту ре. Ди ми три је ви-
ће ва, та ко ђе, при зна је да су геј ше, о ко ји ма се то ли ко при ча,22 нај-
по зна ти ји из во зни сим бол Ја па на у то вре ме и же ли да чу је њи хо ву 
пе сму: ,,И ја од ср ца по же лех да ми ове две бив ше геј ше из Кјо та 
пе ва ју”23. Ова же ља би ла је рас те ре ће на би ло ка квог кон тек ста. 
Ја пан је у Ди ми три је ви ће вој, као на ра то ру пу то пи са, оста вио ду-
бок, искрен и вр ло лич ни пе чат. На и ме, по што је ко нач но чу ла пе-
сму чи ји сти хо ви у пре во ду (из ње ног тек ста) гла се: „Ако те не ко 

19 Цр њан ски у крат ком пред го во ру за срп ски пре вод ро ма на Го спо ђа Хри-
зан те ма (1930) по но вио атри бут „ма ла” не ко ли ко пу та, на зи ва ју ћи Ја пан зе мљом 
же на што су као лут ке (Ми лош Цр њан ски, Есе ји и члан ци. I. Књи жев ност, умет-
ност, прир. Ж. Стој ко вић, За ду жби на Ми ло ша Цр њан ског – L’A ge d’Hom me, 
Бе о град – La u san ne 1999, 264). Цр њан ски је, ипак, ус пео да пре по зна ме то де Ло-
ти је ве де ху ма ни за ци је же не у Ја па ну. Он је су ви сло при ме тио да „ма ла и ћу тљи-
ва го спо ђа Хри зан те ма да је ту ђин цу сво је не жно, ма ло те ло, али му не да је ду шу” 
(исто).

20 Ј. Ди ми три је вић, нав. де ло, 54.
21 В. Гво зден, нав. де ло, 244. 
22 Ј. Ди ми три је вић, нав. де ло, 55. 
23 Исто.
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пи та: / Шта је ду ша пра вог Ја пан ца? / Ти му по ка жи ди вљу рас цве-
та ну тре шњу / Што си ја на сун цу”, ипак је би ла „из не на ђе на, упра во 
за чу ђе на, при лич но раз о ча ра на, ни ма ло оду ше вље на”.24 Ме ђу тим, 
док је на бро ду ко ји је из Ја па на од во ди у Сје ди ње не Др жа ве, пут-
ни ца жу ди за, ка ко са ма ка же, „твр дом зе мљом”, не ка квим осе ћа-
њем си гур но сти: „Да, на Ти хом оке а ну и си ноћ као и дру гих ве че ри 
бе јах се то га се ти ла. И та хлад на ја пан ска пе сми ца у да љи ни ме 
за гре ја, оду ше ви. Чак осе тих не што на лик на но стал ги ју.”25 Ди ми-
три ји ће ва суп тил но до зво ља ва кон струк тив ну тран сфор ма ци ју 
сли ке о Ја па ну уну тар јед ног тек ста. Она при зна је да је до шло до 
за мо ра у ре цеп ци ји ма те ри ја ла, јер по сле „сил них ути са ка” рав-
но ду шност је при род на ре ак ци ја. Фа сци нант но је ко ли ко на ша 
пут ни ца са ве сно и искре но ко ри гу је сво је ка па ци те те раз у ме ва ња 
стра не кул ту ре. Ка да су јој Ога ва и То ми за ва26, за по сле не на бро ду, 
из ве ле по зна ту па три от ску пе сму „Shi kis hi ma no Yama to”, Ди ми-
три је ви ће ва се пот пу но пре да ла ути ску. Она ни је по ку ша ва ла да 
до дат но укра си свој до жи вљај по да ци ма о пе сми.27 Свој до жи вљај 
пот пу но је рас те ре ти ла кон тек ста и пре пу сти ла се ње го вој ап со-
лут ној чи сто ти. Та кав по сту пак са свим је у скла ду са ве се лим, на-
дах ну тим и нео п те ре ће ним то ном це лог тек ста. Он при до би ја па-
ти ну пут нич ке анег до те ка да при ред бу две Ја пан ке у ма лој ка би ни 
пре ки не ку ца ње на вра ти ма. На рав но, за штит нич ки од нос ко ји 
Ди ми три је ви ће ва гра ди пре ма овим де вој ка ма у ду ху је ње не по-
вре ме не снис хо дљи во сти ко ја се ре флек ту је у кон ста та ци ја ма да 
ако не ко „гре бе” по вра ти ма, он да је то, на рав но, Ја па нац.28 Овај 
текст се на кра ју за вр ша ва ду хо ви то, као што је прет ход но био ис-
пу њен зна чај ним и про ниц љи вим за па жа њи ма. Је ле ни на бри га за 
жен ски ин те гри тет, ко ја ће тек ка сни је у ње ном ра ду до би ти кон-
крет ни ји об лик, огле да ла се та ко ђе у ду хо ви тим опа ска ма. Пре 
не го што ће де вој ке по че ти да пе ва ју, Је ле на при ме ћу је да се из ва-
ли ла као не ка тур ска па ша ни ца на со фи, пре Ке ма ло ва ре жи ма, кад 
ће да јој пе ва ју ро би ње. Не ка да се ова бри га аку му ли ра у по ми ре-
ње са па три јар хал ним устрој ством дру штва, у ко ме су „си ро те 

24 Исто, 58. 
25 Исто, 59.
26 Ин те ре сант но је да на ра тор ка на по ми ње да су де вој ке оде ве не на европ-

ски на чин и да су оши ша не. Чак ни то екс пли цит но од су ство ег зо тич них па ра-
фер на ли ја ја пан ске кул ту ре ни је ума њи ло њен до жи вљај. По сле ди це ве стер ни-
за ци је Ја па на ко је су се ин тен зи ви ра ле два де се тих го ди на про шлог ве ка ни су 
скре та ле па жњу Је ле ни Ди ми три је вић са су шти не, што је у овом слу ча ју би ло 
чул но за до вољ ство. 

27 Ау тор пе сме је Но ри на га Мо то о ри, уче њак из 18. ве ка. Па три от ски кон-
текст ове пе сме по да рио је ин спи ра ци ју ја пан ским вој ним је ди ни ца ма ка ми ка за 
у Дру гом свет ском ра ту. У пи та њу под вр ста wa ka пе сме на зва на пе сма смр ти. 

28 Ј. Ди ми три је вић, нав. де ло, 60. 
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мла де де вој ке” при ну ђе не да „кр ста ре по Ти хом оке а ну и с вре ме на 
на вре ме про ше та ју по Аме ри ци”.29 Ње не при мед бе, ко мен та ри и 
за кључ ци, ја сно, ба рем у овом тек сту, не ма ју те жи ну со ци о ло шког 
при ка за. Та ко је ни ши ри кон текст фе но ме на геј ше не про во ци ра 
чак ни на ар би трар ну ана ли зу. 

На кон сме не То ку га ва ре жи ма, То кио је по стао пре сто ни ца 
но во фор ми ра не др жа ве Ја пан, а Кјо то, ко ји је до та да био пре сто-
ни ца и древ ни град, по ста је цен тар тра ди ци о нал не кул ту ре. На 
осно ву то га, вла сти у овом гра ду су се тру ди ле да очу ва ју оно што 
су сма тра ли да пред ста вља осно ви цу ме ха ни зма ре пре зен та ци је 
ја пан ске кул ту ре у про це су мо дер ни за ци је, што је из ме ђу оста лог 
би ла и умет ност геј ши. У то вре ме и Ги он је по стао ве о ма по пу-
ла ран и ве о ма до бро ор га ни зо ван кварт за бав не ин ду стри је. Геј ше 
су за пра во пр во бит но би ли му шкар ци ко ји су на зва нич ним при-
је ми ма и бан ке ти ма за ба вља ли углед не го сте. Раз вој ин сти ту ци-
је геј ше имао је ком плек сну по за ди ну, иа ко се то не чи ни та ко на 
пр ви по глед. По сле Дру гог свет ског ра та ре пре зен та ци ја геј ше на 
За па ду би ла је фор му ли са на на осно ву не ко ли ко јед но став но чи тљи-
вих па ра диг ми. Јед на од тих мо де ла би ла је геј ша у ли ку пр во кла сне 
про сти тут ке ко ја тра жи при ли ку да по ста не љу бав ни ца бо га та ша.30 
Плес и и му зи ка би ли су кључ не ве шти не ко је су геј ше мо ра ле да 
са вла да ју ка ко би се ба ви ле овим по слом. Је ле на Ди ми три је вић је 
то мо ра ла зна ти, с об зи ром да је ње на основ на же ља би ла да чу је 
му зи ку геј ши. Она је у исто вре ме би ла уз бу ђе на што ће чу ти му-
зи ку чу ве них геј ши што се по све ту то ли ко по ми њу31 и до вољ но 
од го вор на да сек су ал ну ко но та ци ју њи хо вог умет нич ког за на та 
оста ви по стра ни. Раз вој ин ду стри је за ба ве у Кјо ту у Ме и ђи пе рио-
ду при си ља вао је геј ше да бри жљи во из гра ђу ју иден ти тет про фе-
си о нал них из во ђа ча. Већ та да су ове же не мо гле да би ра ју да ли ће 
да пру жа ју до дат не сек су ал не услу ге или не, бу ду ћи да је при сил-
но про да ва ње сеск су ал них услу га за кон ски або ли ра но. У скло пу 
про мо ви са ња та ко зва не тра ди ци о нал не кул ту ре, ја пан ска вла да 
је сма тра ла геј ше (уз пла ни ну Фу ђи) нај ре пре зен та тив ни јим сим-
бо лом Ја па на. 

Основ ни по зив геј ши, да кле, био је умет нич ки, иа ко је сек су-
ал ни од нос мо гао да се раз ви је: „Геј ше (бу квал но пре ве де но умет-
ни це) се из два ја ју сво јом усред сре ђе но шћу на тра ди ци о нал не ја-
пан ске умет но сти, ко је укљу чу ју кла сич ни плес, пе ва ње, сви ра ње 
му зич ких ин стру ме на та (обич но тро жи ча ни ша ми сен), ка ли гра фи-

29 Исто, 61.
30 M. Oka da, https://dspa ce.wul.wa se da.ac .jp /dspa ce/bit stre am/2065/26765/1/ 

034.pdf , 159.
31 Ј. Ди ми три је вић, нав. де ло, 55.
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ју, аран жи ра ње цве ћа, пи са ње по е зи је, игра ње Го-а и чај ни це ре-
мо ни јал. Иа ко се мо же раз ви ти сек су ал ни од нос из ме ђу геј ше и 
ње ног кли јен та, основ ни по зив геј ши је да се по бри ну за ат мос фе ру 
на за ба ва ма (вла да њем еле ган ци јом, бр зим ду хо ви тим ре пли ка ма, 
ети ке ци јом и игра ма), ле по об ли ко ва ну ин тим ност пре ма по је ди-
нач ним кли јен ти ма и уме шне из вед бе за умет нич ке ен ту зи ја сте.”32 
У квар ту Ги он, у Кјо ту, ве се лом квар ту где су се мо гле до би ти услу-
ге за ба ве и ужи ва ња, де вој ке су мо гле да по ста ну или са мо шо ги, 
што су јед но став но про сти тут ке, или да уоб ли че сво је зна ње у ге и ко 
умет ност. Удру же ње из овог квар та уста но ви ло је шко лу у ко јој су 
де вој ке мо гле да се уче и сти чу прак су у ве шти на ма као што су 
ши ве ње, вез, пи са ње или ра чу на ње, да би се та шко ла ка сни је пре-
тво ри ла у шко лу за обу ку геј ша де во ја ка, где су оне сти ца ле прак-
тич но зна ње из ве шти на пле са ња, му зи ке или чај ног це ре мо ни ја-
ла. Је ле на Ди ми три је вић је на пра вли ла зна чај ну раз ли ку из ме ђу 
ге и ко умет ни ца и про сти тут ки. Она се ипак ни је упу шта ла у ком-
плек сну фе но ме но ло ги ју ре пре зен та ци је геј ше, у ду бље ис пи ти ва-
ње ре пре зен та ци је сек су ал но сти ка ква је кон стру и са на код за пад них 
пи са ца. Ли ри за ци ја ко јом је она при сту пи ла опи си ва њу су бјек тив-
ног ути ска је пре из бор пред ста вља ња не го про сто за не ма ри ва ње 
чи ње ни ца. У том сми слу, пу то пи сни осврт Је ле не Ди ми три је вић 
зна чај но из ла зи из окви ра ма ску ли стич ке иде о ло ги је ег зо тич ног 
пу то ва ња у Ја пан, ко ја је ја пан ску же ну ис кљу чи во при ка зи ва ла 
као пред мет же ље. 

32 Me lis sa Dit mo re Ho pe, Encyclo pe dia of pro sti tu tion and sex work, Gre en-
wo od Press, West port, Con nec ti cu t–Lon don 2006, 183. 




