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Национални идентитет „граничара“ –  
случај Душана Тодоровића, професора  
руског језика у Токију од раних дана  

до краја Првог светског рата

Aпстракт: У раду је представљен живот Душана Тодоровића 
(1875–1963), професора руског језик на Токијском институту за стране 
језике од 1909. до 1940, као пример „промене“ националног идентитета 
у политички турбулентном добу. Детаљно је приказано истраживање 
живота обичног човека, од датума и места рођења у Аустроугарској, 
преко школовања и рада у Краљевини Србији и царској Русији, а затим 
одлазак у Јапан и његово деловање на хуманитарном пољу током Првог 
светског рата. 

Кључне речи: Душан Тодоровић, национални идентитет, Токијски 
институт за стране језике

Увод

Проучавајући савремену историју Централне и Источне Европе, лако је 
пронаћи примере људи који су морали да промене или су сами изабрали своју 
националност, јер им се држава распала и основана је нова. Недавно је такав 
случај био са Јадранком Стојаковић, популарном музичарком из Јапана, која 
је наступала широм Европе. Она је преминула у Републици Српској (Босна и 
Херцеговина) 2016. године, а рођена је у Сарајеву, у Босни и Херцеговини, једној 
од југословенских република. У Јапан је дошла да ради и наступа као певачица 
1988, а неколико година касније отпочео је рат у Босни и Херцеговини и њена 
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домовина се распала. Како је нестала њена вољена Југославија, она је морала 
да промени националност у босанскохерцеговачку. 

Крајем Првог светског рата таквих случајева у Централној и Источној Евро-
пи било је у различитим облицима као последица стварања нових националних 
држава после распада три царства, Хабзбуршког, Руског и Немачког.

Наш пример је професор Душан Тодоровић (1875–1963), који је 31 годину, 
од 1909. до 1940, предавао руски језик на Токијском институту за стране језике 
(данас Токијски универзитет за иностране студије). Током његовог боравка у 
Токију отпочео је Први светски рат и после завршетка рата његова домовина 
Краљевина Србија, интегрисана је у нову државу – Краљевину Срба, Хрвата 
и Словенаца (Краљевина Југославија од 1929). Примери људи чија је домо-
вина промењена док су били у иностранству, попут професора Тодоровића, 
најчешће се проналазе међу војницима који су били заробљени током рата у 
непријатељским земљама.

Током Првог светског рата су се чешки и словачки војници под Хабзбурш-
ком заставом предали руској војсци и постајали заробљеници. То се дешавало 
и касније кад је реч о чешкој и словачкој војсци.1 Има примера да се и неколико 
хрватских, српских и словеначких војника из хабзбуршке војске предало руској 
војсци. Посебно је био велики број српских официра и војника који су дезер-
тирали одлазећи кућама, а потом се предавали и придруживали руској армији. 
У априлу 1916. године, пре формирања чешке и словачке легије, управо ти 
затвореници јужнословенског порекла (претежно Срби) и официри Краљеви-
не Србије основали су Прву српску добровољачку гарду, под командом Руске 
царевине.2 Српски добровољачки одреди биће обрађени у мом другом чланку, 
али важно је напоменути да су заробљеници јужнословенског порекла морали 
да промене своје националности суочени са стварањем нове државе, Краљевине 
Срба, Хрвата и Словенаца након Првог светског рата. 

Исте примере можемо наћи и у Јапану. Када је Јапан ушао у Први светски 
рат, у августу 1914, послата је војска која је бројала више од 70.000 људи како 
би освојила Жјаожоу залив (Jiaozhou Wan) на полуострву Шандонг у Кини (тада 
под немачком влашћу). Немачка војска се предала у новембру и заробљено је 

1 О новијим радовима о чехословачкој Легији на јапанском в.: Hayashi, Tadayuki, „The Czech 
and Slovak Legion: the Migration and Prisoners Mobilized for the Future Homeland“, Yamamuro, Okada, 
Ozeki and Hujiwara (eds.), World War I: the Starting Point of Contemporary Period, Total War, Vol. 2, 
Tokyo, 2014, pp. 55–77. (даље: World War I…)

2 Новији радови о Српском добровољачком корпусу: Минић, Милан, Српско добровољач-
ко питање у Великом рату (1914–1918), Банатски културни центар, Ново Милошево и Радио 
Телевизија Србије, Београд, 2014; Незапамћена битка: Српски добровољци у Русији 1914–1918, 
Банатски културни центар, Ново Милошево, 2016; Српски добровољци 1914–1918: Животи, 
сећања, Банатски културни центар, Ново Милошево, 2016. 



29Shiba Nobuhiro, Phd, National Identity of a ‘Borderland Man’: the case of Dušan Todorović...

око 4.600 официра и војника немачке армије.3 Они су били интернирани на 
различита места у Јапану и живели у заробљеничким камповима све до 1919. 
године. Међу затвореницима немачке војске било је и око 400 затвореника хаб-
збуршке војске,4 а међу њима и Чеси, Словаци, Хрвати и Словенци. Пре њиховог 
повратка кућама, 1919. године, ратни заробљеници морали су да изаберу своју 
националност. У таквој ситуацији Јапан је поштовао жеље ратних заробљеника 
и пустио их да пажљиво одаберу своју националну припадност.5 

Какав је био случај са Душаном Тодоровићем? Дошао је у Јапан као про-
фесор руског језика 1909. године. Када је предавао руски језик на Токијском 
институту за стране језике, Први светски рат је управо започео. Предајући 
руски, уједно је подржавао Србију хуманитарном помоћи након што је чуо да је 
Црвени крст Јапана послао хуманитарну помоћ (завоје) Србији преко Црвеног 
крста Србије у јесен 1914. године.6 У тој активности био је приметан његов 
снажан српски идентитет. Тодоровић је био активан и на пољу дипломатије 
као незванични амбасадор) нове државе Југославије у Јапану (и једина особа 
у Јапану из Југославије), јер Краљевина није успоставила амбасаду у Јапану 
током међуратног периода.

Тодоровић иза себе није оставио мемоаре и есеје са личним погледима, 
изузев неколико уџбеника руског језика на јапанском језику.7 Тако је једини 
начин да се сагледају његови ставови и мисли о Србији, Русији, Југославији, 
Јапану и Сједињеним Државама и његов национални идентитет из извора 
који се односе на њега. Овај чланак представља уводно истраживање промене 
националног идентитета „човека са границе“ (borderland man) које се не може 
пратити у оквиру националне историје.

3 О животу у заробљеничким логорима: Otsuru, Atsushi, Prisoners and Labor during World 
War I as Total War, Kyoto, 2013. 

4 Seto, Takehiko, Soldiers Coming from Tsigtao: World War I and the True Picture of Prisoners 
of the German Army, Tokyo, 2006, p. 61. 

5 Bertalanič, Boštjan, „Exploring the Origins of Japanese-Yugoslav Relations during World War 
I through the Case of Yugoslav POWs in Japan“, The Electronic Journal of Central European Studies 
in Japan, No.1, Dec. 2015.

6 Изузетан пример за ове активности јесте Енглескиња Flora Sanders, која је радила као 
болничарка, а затим била произведена у официра Српске армије. О њој је, поред осталих аутора 
који, рад објавио и јапански историчар Hayashida, Toshiko, „To be a woman, to be a soldier: The 
experience during the war of Ms Flora Sandes, a woman soldier in the Balkans“, World War I…, pp. 
230–231. 

7 На пример, Тodorović, D. N., An Epistolary Style of Russian Language, Tokyo, 1921; A Way 
of Practical Pronunciation of Russian Language for the Japanese: Based on the New Orthography, 
Tokyo, 1923.
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Одрастање у Срему, српској области на граници  
са Аустроугарском

Када сам излагао о његовом животу у Јапану, 2015.8 године, нисам знао 
тачан датум и место рођења Душана Тодоровића, али данас знам, због чега ће 
пут проналажења података бити приказан у овом раду, јер није лако одредити 
порекло „обичних људи“, који су живели пре више од 100 година, чак иако су 
били интелектуалци. Први траг ми је био чланак Бранка Вукелића, дописника 
београдских новина „Политика“ у Токију.9 Вукелић је написао да је Тодоровић 
добио високо одликовање од јапанске владе, због чега је Рико Шиба претражио 
базу података Јапанског центра за азијске историјске документе Државног ар-
хива Јапана (Japan Center for Asian Historical Records National Archives of Japan 
(JACAR)) и пронашао документе о одликовању,10 где се налазе и подаци о ње-
говој каријери. Према тим документима, рођен је у Београду 22. фебруара 1875. 
године. Његове активности током боравка у Јапану могу се пратити у књизи 
о историји Универзитета11 и билтена Руског удружења Токијског института 
за стране језике,12 али у њима нема података о његовом животу у Русији пре 
него што је дошао у Јапан 1909. године и боравку у Сједињеним Америчким 
Државама, где су његови синови живели након што су напустили Јапан, 1940. 
године.

Следећи корак за претраживање била је непотпуна историја породице То-
доровић на америчкој веб-страници ancestry.com, на којој се налазе породичне 
историје америчког народа. Неколико фотографија, укључујући гробне споме-
нике господина и госпође Тодоровић и њихове породице, налазе се на сајту. 
На једној фотографији је његов гроб са датумом рођења и смрти 1875–1963, на 
српском гробљу у Колми у Калифорнији. Фотографије су постављене посредс-
твом Дане Душана Тодоровића, кога сам контактирао путем поменутог сајта. 

8 Shiba, Nobuhiro, „Dušan Todorović: A Serb teaching Russian language in Japan“, Nobuhiro 
Shiba and Shinichi Yamazaki (eds.), 60 Chapters to understand Serbia, Tokyo, 2015, pp. 323–327. 

9 О преводу књиге на јапански језик в. Вукелићеве текстове у „Политици“, о Yamasaki 
Vukelić, Hiroshi (ed. and tr.), Vukelić, Branko, Letters from Japan: His Articles Published in „Politika 
(1933–1940)“, Tokyo, 2007. (further: Yamasaki Vukelić, Vukelić, B., Letters from Japan…) 

10 Shiba, Riko, „Katerina Todorović (1877–1974): A Central European pianist and the Japanese 
Reception of Western Music in the Early 20th Century“, The Electronic Journal of Central European 
Studies in Japan, No. 2, November 2016, note 14 (даље: Shiba, R., „Katerina Todorović…“); Japan 
Center for Asian Historical Records, National Achieves of Japan (JACAR), Ref. A10113356400, The 
document on decision of decorations in 1940, vol. 20, Foreigners 1, National Achieves of Japan. 

11 A History of Tokyo University for Foreign Studies, Tokyo, 1999 (даље: A History of Tokyo 
University…); Nonaka, Masataka, A History of Tokyo Institute for Foreign Languages: People who 
studied the foreign languages, Tokyo, 2008.

12 The Newsletter објављиван је два пута годишње од 1926. као издање the Russian Associa-
tion of Tokyo Institute for Foreign Studies.
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Дана је унук Душана Тодоровића, односно син Драгутина Тодоровића (други 
од четворице синова Душана Тодоровића). Дана живи у Калифорнији у граду 
удаљеном два сата вожње од Пала Алта, места где су Душан и његова супруга 
Катарина13 живели након пензионисања до краја живота.

Д. Тодоровић и његов други син Драгутин (око 1905)

Дану смо упознали у хотелу у Пало Алта 2016. године. Био је веома за-
интересован за историју живота деде и бабе, поготово Душана, по коме носи 
и средње име. Када је његов деда преминуо 1963. године, Дана је био дечак 
основног школског узраста, због чега има само делимично сећање на деду и не 
зна детаље о његовом ранијем животу, ни о животу у Сједињеним Државама. 
Показао нам је фотографије одликовања додељених Тодоровићима, позивна 
писма, његову књига о руском језику и фотографије с пријатељима или позна-
ницима. Након састанка наставили смо да размењујемо електронску пошту и 

13 Shiba, R., „Katerina Todorović…“
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убрзо је послао сваку фотографију коју је пронашао, али и даље нисам имао 
трага о његовом пореклу и раним годинама.

Вукелић је написао чланак о Тодоровићевим раним годинама на основу 
разговора с њим:

„Србију сам напустио са 19 година, када сам завршио прву годину 
Технолошког факултета Универзитета у Београду. Затим сам на Универзитету 
у Петербургу у Русији докторирао физику и математику. Тада сам упознао 
моју жену.“14

Моје истраживање настављено је у Архиву Србије. Пронашао сам доку-
мент на коме је била листа стипендиста које је финансирала руска држава.15 
Име Душана Тодоровића, који је упућен у Петербург на студирање, било је на 
листи за 1894. годину, али није било других података. Пошто је извесно да се 
уписао на Технолошки факултет Универзитета у Београду (тада Велика школа, 
Универзитет у Београду постоји од 1905. године), претпоставка је била да је 
учио и гимназију у Београду. Претражио сам спискове имена две гимназије у 
Београду 1890. године у материјалима Педагошког музеја у Београду.

Д. Тодоровић са колегама у Хабаровску (око 1907)

14 ‘No.23, A Serb staying in Japan for 25 years: Minister, General and Diplomat among his stu-
dents’, Yamasaki Vukelić, Vukelić, B., Letters from Japan…, p. 120.

15 Архив Србије, Министарство просвете Србије (МПС), П, 1894, 27 и 45.
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Прва гимназија у Београду објавила је листу дипломаца у знак обележавања 
150 година постојања и ту сам пронашао његово име међу 30 дипломираних 
за 1893–1894. школску годину.16 Такође сам пронашао његове резултате у 7. 
разреду гимназије (од осам школских година) који су били следећи: Душан 
Тодоровић је у школској години 1891/1892. похађао 11 курсева, а оцене из пет 
предмета биле су петице (на скали од један до пет), а из других шест предме-
та имао је четворке. Био је међи водећим ученицима у разреду.17 Ученици су 
морали да изаберу француски или немачки језик у седмом разреду и нејасно 
је да ли је учио руски језик у гимназији. Занимљиво је то што је његова оцена 
из геометрије била пет у поређењу са четворком из рачунања, а из ботанике је 
имао пет у поређењу са четворком из физике. Како се Велика школа Београда 
тада састојала од три факултета: Правног, Технолошког и Теологије, Тодоровић 
се уписао на Технолошки факултет.

Такође смо тражили податке о Тодоровићу у матичним књигама рођених 
и венчаних у Историјском архиву Београда како бисмо одредили тачно родно 
место и родитеље пошто је завршио Прву гимназију у Београду. Али у матичним 
књигама нисам пронашао Тодоровићево име. Његов унук Дана ми је рекао да 
је његов отац Драгутин можда рођен у Нишу, граду у јужној Србији, па сам 
затражио од Историјског архива у Нишу да претражим матичне књиге рођења, 
али они нису имали сачуване матичне књиге за његову годину рођења. 

О његовом пореклу нисам пронашао податке у историјским архивима 
Београда и Ниша, због чега сам поново тражио у Архиву Србије у Београду, јер 
ми је библиотекар из Педагошког музеја у Београду рекао да постоје студентски 
уписни листови (протокол) Велике школе Београда. У Архиву Србије сам лако 
пронашао његово име међу студентима Технолошког факултета 1893. и добио 
копије његове пријаве за упис са пропратним писмом за стипендију написану 
његовим рукописом.18 Напокон сам сазнао његово место рођења и место рођења 
његовог оца Николе Тодоровића.19

Из уписне документације види се да је његов отац Никола Тодоровић био 
кожарски радник у Сурчину и да је тачан датум рођења Душана Тодоровића био 
20. фебруар 1875. године.20 Тачно место рођења био је Сурчин (тада у оквиру 
Хабзбуршке монархије), по вероисповести био је православац, по национал-
ности Србин, са слабим финансијама, завршио је Прву београдску гимназију 
итд... Због лоших финансијских прилика, послао је молбу за стипендију, у 

16 Прва београдска гимназија „Моша Пијаде“, 1839–1989, Београд,1989, стр. 436.
17 Оцене ученичког успеха у I београдској гимназији 1891/92, Београд, 1892. 
18 Архив Србије, МПС-п, Велика школа, деловодник за 1893, бр. 1209 и 2194.
19 Имао сам у овоме сву сарадњу са проф. Миланом Ристовићем са Универизитета у 

Београду.
20 Он је као датум рођења навео у писменом исказу за 22. фебруар 1875 у Tokyo Institute 

for Foreign Languages. В: ф.н. 8.
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оквиру које је приложио и решење београдског суда да је слабог материјал-
ног стања. Решењем суда је потврђено да његов отац Никола није поседовао 
покретну и непокретну имовину и да није имао додатне приходе и пензију, да 
није ослобођен пореза и да издржава и другог сина Илију, који је био ученик 
7. разреда гимназије. Изгледа да је Тодоровићева породица била у прилично 
лошем материјалном стању. Питам се како су Тодоровић и његов млађи брат 
Илија наставили да похађају гимназију с таквим финансијским стањем. Непоз-
нато је да ли су имали рођаке у Београду или су се преселили у Београд у неком 
тренутку. О мајци Душана Тодоровића немам података.21

Катарина и Душан Тодоровић са синовима у Токију (1913)

21 Као што је поменуто, Тодоровић је био веома активан у организовању помоћи Србији за 
време Првог светског рата. Када је сакупљао новчану помоћ за Црвени крст Србије, посредством 
Црвеног крста Јапана, у изјави за новине нагласио је да је „Србија као и Јапан земља мала по 
територији коју заузима, али има храбар народ. Моја браћа се сада храбро боре против Аустрије 
а моја сестра ради као болничарка“: ‘A contribution for rolls of bandage with strong emotions: A 
Russian born in Serbia who made a donation to the Red Cross’, Tokyo Asahi Newspaper, the morning 
edition, Oct.4, 1914. 
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Сурчински пук (сатнија), формиран из шест насеља, укључујући и село 
Сурчин, инкорпориран је у војну границу Славоније уредбом Марије Терезије 
из 1746. године. Тада је укупна популација Сурчинске области била 5.128 
становника (725 домаћинстава) и према вероисповести састојала се од 4.712 
православаца, 328 католика и 48 лутеранаца.22 За кратко време много људи је 
мигрирало у првој половини 18. века у овај крај, па је успостављена и парохија 
Српске православне цркве. Према матичној књизи рођених Српске православне 
цркве, у селу Сурчин је 1746. године живело 800 Срба (134 домаћинства),23 а 
1878. године, када је Тодоровић имао три године, живело је 1.034 Срба (200 
домаћинстава).24 Срем, у чијем оквиру је био Сурчин, искључен је из Војне 
границе 1871. године, а 1881. административном реорганизацијом припојен је 
округу Земун, чији се развој темељио на пољопривреди и трговини. Друшт-
вене околности у округу од краја 19. до почетка 20. века и порекло породице 
Тодоровић значајни су за наше истраживање,25 али још нисам у могућности да 
то прикажем.

Душан Тодоровић рођен је као Србин у граничном подручју Хабзбуршке 
монархије, учио је гимназију и Велику школу у Београду, престоници Краље-
вине Србије, смештеној на другој обали Саве. У већ поменутим документима 
у вези са уписом у Велику школу Тодоровић је написао да је Србин, тако да се 
вероватно тада с породицом преселио у Београд. С обзиром на економско стање 
породице Тодоровић и близине Београда, било је природно што је одабрао да се 
упише у школу у Београду, а не у Бечу, престоници Хабзбуршке монархије. 

У Јапану као професор руског језика

Неколико докумената које имамо на располагању сведоче о Тодоровиће-
вом животу од завршетка прве године Технолошког факултета (Велика школа 
у Београду) и одласка у Петербург на студирање као стипендисте руске владе, 
1894, до доласка у Јапан, у априлу 1909. године. У интервјуу код Вукелића 
налази се податак да је Тодоровић упознао Катарину и оженио се њоме пошто 
је докторирао физику и математику на Универзитету у Петербургу, те да су 
живели у Русији око 10 година.26 Вукелић није навео тачан датум и место њи-
ховог сусрета, а и сами детаљи његовог живота у Русији нису сасвим познати. 
Према Рико Шиби, пре удаје за Тодоровића, Катарина је била удата за Јозефа 

22 Kljajić, Marko, Surčin kroz povijest, Petrovaradin, 2010, str. 54.
23 Ibid., str. 264.
24 Ibid., str. 268. 
25 Црква Св. Петке у Сурчину чува матичне књиге рођених, умрлих и венчаних у својој 

парохији од краја 18. века, али, нажалост, недостаје документација за 1878. годину.
26 Yamasaki Vukelić, Vukelić, B., Letters from Japan…, p.120.
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Когана (Joseph Kogan), с којим је добила сина Јакова (James) у септембру 
1902. године.27 Тодоровић је такође пре Катарине, био венчан другом женом, 
пореклом из Србије, с којом је имао два сина: Валеријана, рођеног у октобру 
1902, и Драгутина, рођеног у мају 1904. године. И за једно и за друго то је био 
други брак, због чега Тодоровић вероватно није желео детаљније да приповеда 
о породичном животу.

Према Дани, сину Драгутиновом, Валеријан и Драгутин родили су се у 
Нишу, у Србији. Међутим, нисам успео да утврдим место њиховог рођења у 
Историјском архиву Ниша. Претпостављам да је Душан упознао Катарину 1905. 
године, али нема података који указују на место њиховог првог сусрета, да ли 
у Петербургу или у Килији у Бесарабији, граничној области руске царевине, и 
на који начин су се упознали.

Тодоровић није оставио никакве записе о студентском животу у Петербур-
гу, али М. Ивковић, који је студирао на Медицинском факултету у Петербургу 
1896. године, две године након Тодоровића, описао је студентски живот у писму 
упућеном пријатељу:28

 „Ево већ више од два мес.[еца], како сам дошао и још никако да ти се 
јавим. Ну, веруј ми, није моја кривица. Кад сам расположен – ја не могу 
у свако доба писма да пишем, – или ме неко омете или сам нечим драгим 
заузет. […] Време ми је сво било заузето; просто нисам имао, што но, веле, 
једну минуту слободног времена. Одлазио сам на практичне радове изјутра и 
враћао се око 8 сати у вече. После, обично од 10-3 ноћу, радио сам т.ј. спремао 
се теорично.“

Вероватно је и Тодоровић доста учио како би дипломирао на Универзитету, 
посебно јер је докторирао физику и математику.

Душан Тодоровић имао је прилику да се подсети своје каријере после дип-
ломирања на Универзитету у Петербургу у свом говору на једној свечаности. 
У питању је прослава поводом 25 година његовог рада на Токијском институту 
за стране језике, која је одржана у ресторану Уено Сеииокен (Ueno Seiyoken) у 
Токију. На забави је било више од 50 особа, а Вукелић је био један од гостију.29 
На наше изненађење, већина говора учесника била је на руском језику. Тодоро-

27 Shiba, R., „Katerina Todorović…“, p.7.
28 „Писмо српског студента у Петрограду М. Ивковића новинару и књижевнику Р. Одавићу, 

о студентском животу у Русији, словенофилским круговима и предавању о Србији студента В. Н. 
Корабљова“, Москва-Србија, Београд-Русија: Документа и материјали, том 3 (Друштвено-поли-
тичке и културне везе 1878–1917), Москва-Београд, 2012, стр. 550–551. (даље: Москва-Србија, 
Београд-Русија…)

29 Mizobe, Juroku, ‘Report on the party celebrating the 25th anniversary of Professor Todorovic’, 
The Newsletter, No.21, December, 1935, p.42.
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вић је захвалио свима на самом крају прославе. Његов говор на руском језику, с 
кратким животописом, објављен је у Билтену Руске асоцијације Токијског инс-
титута за стране студије.30 Иако није објављен тачан датум у краткој историји, 
претпоставка је да је Тодоровић предавао физику и математику седам година у 
неколико школа. Затим се заинтересовао за живот на Далеком истоку и отишао 
да ради као владин службеник у пореској служби При Амур у Хабаровску на три 
године. Такође је веома занимљив његов живот у том граду на далеком истоку 
Руске империје. Катарина, рођена на јужној граници Руске империје, прешла 
је да живи у најхладнији град на далеком истоку Империје.

Око 300 Јапанаца живело је у Хабаровску када су се Тодоровић, Катарина 
и њихово троје синова преселили 1907. године. Јапанци су почели да се насеља-
вају у Хабаровск осамдесетих година деветнаестог века, али су се вратили у 
Јапан током руско-јапанског рата (1904–1905) и поново се вратили у овај град 
након рата, изграђујући своја насеља. Тодоровић је у својој краткој историји 
истакао да га је занимала земља на Далеком истоку – Јапан, о коме је слушао 
и желео да тамо живи.31 Душан и Катарина добили су првог сина Виктора у 
Хабаровску у децембру 1907. године. Његова одлука да се пресели с породицом 
са четворо деце у далеку и непознату земљу била је храбра и изазивала изне-
нађење. Та одлука свакако је захтевала посебну менталну снагу и одлучност. 
Може се претпоставити да је за супружнике Тодоровић, рођене на границама 
Хабзбуршке монархије, Србије и Руске царевине била одлука везана за њихов 
„граничарски менталитет“.

Душан и његова супруга стигли су у Јапан 15. априла 1909. године. Рачу-
најући уназад од тог датума, вероватно је докторирао 1899.32 и живео у Русији 
до 1906. године. Међутим, најстаријег сина добио је 1902. године, као што је 
већ поменуто, тако да изгледа да се најпре оженио женом српског порекла. 
Не можемо рећи где је упознао прву жену и где су живели. У својој краткој 
историји напоменуо је да је предавао физику и математику у неколико школа 
седам година након што је дипломирао, а у говору на опроштајној прослави 
поводом пензионисања у Токију, 12. маја 1940. године, у ресторану Еираку у 

30 Прощалиная речь проф. Д.Н.Тодоровича, The Newsletter, No.21, December, 1935, pp. 
20–27.

31 Краткйе сведенйя из жйзни проф. Д.Н.Тодоровича, The Newsletter, No.21, December, 
1935, p. 27.

32 Тодоровића је одликовао Јапански Црвени крст Златним орденом за заслуге, у јулу 1959. 
Свечаност и додела ордена обављени су на Берклију у Калифорнији, септембра 1959. Berkeley 
Daily Gazette је писао да је он био први Американац који је добио тај јапански орден и који је 
докторирао на Универзитету у Санкт Переббургу 1898, а постао амерички држављанин 1945. 
године.‘Japanese Red Cross Honors Dr, D.N. Todorović at Berkeley Ceremonies’, Berkeley Daily 
Gazette, September 23, 1959. 
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Марунучи (Eiraku Club at Marunouchi), рекао је да је физику и математику у 
Русији предавао седам година.33

Ако је његова прва жена била Српкиња, постоји могућност да се привремено 
вратио у Србију након завршетка студија у Петербургу. Ако је ова претпоставка 
тачна, мислим да је имао разлога због којег није желео да открије ту чињеницу 
у поменутој краткој историји и опроштајном говору. Нашао сам занимљив ма-
теријал о Душану Тодоровићу у списковима дипломата, официра и студената 
школованих у Русији приказаних на крају књиге Москва–Србија, Београд–Ру-
сија: Документа и материјали, том 3, Друштвено-политичке и културне везе 
1878–1917, али у Србији име Душан Тодоровић није ретко и постоји могућност 
да је у питању други човек са истим именом. У поменутој табели „Питомци 
Министарства војног који су се усавршавали у Руској царевини“ налази се и 
име Душана Тодоровића. Тај Тодоровић био је капетан II класе артиљеријске 
јединице и био упућен у артиљеријску школу гађања у Русији. 34

Имам две фотографије које ми је дао Дана Тодоровић, што нам може пос-
лужити као доказ да је Тодоровић био официр српске војске. Датум и место 
фотографија нису познати, али на једној су четири млада официра или влади-
них службеника у униформи, укључујући и Тодоровића, и двојица младића у 
цивилној одећи. На другој фотографији је Тодоровић у униформи војног или 
службеног званичника насмејан са својим дететом на рамену. На фотографији 
његов син има око годину дана, тако да је вероватан датум фотографије био 
1903. године ако је то био његов најстарији син Валеријан, а ако је био млађи 
син Драгутин, датум фотографије био би 1905. године. Према Данином кази-
вању, фотографије су можда начињене у Нишу. Имајући у виду да је тадашњи 
војни систем у Краљевини Србији био регулисан усвајањем система војне 
обавезе,35 вероватно се Тодоровић кратко време вратио кући ради обавезне 
војне дужности у складу са припадништвом српској војсци. Ипак нема доказа 
за ту претпоставку.36 

Као што претпоставља Рико Шиба у свом чланку, Тодоровић се оженио 
Катарином око 1905. године, односно када је био учитељ физике и математике 
мистериозних седам година.37 Сада ћу размотрити како је дошао у Јапан из Ха-
баровска да ради као професор руског језика из само неколико трагова. Вукелић 
је написао да је на позив Владе Јапана постао професор Војне академије, а да је 

33 Прощалиная речь проф. Д.Н.Тодоловича, The Newsletter, No.30, July, 1940, p. 21.
34 Москва-Србија Београд-Русија: Документа и материјали, том 3, стр. 666.

35 О војном систему у Краљевини Србији видети: Милићевић, Милић, „Регрутни састав 
војске Србије 1883–1912: Систем позива и неки његови друштвени аспекти“, Војно-Историјски 
Гласник, 1/2016, стр. 9–25.

36 Г. Саша Ружесковић из Архива Србије, сматра да се не ради о српској униформи, већ, 
највероватније о униформи руског државног чиновника. Ово треба додатно проверити.

37 Shiba, R., „Katerina Todorović…“, p. 8.
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након тога именован за професора Токијског института за стране језике.38 Међу-
тим, његов колега професор Садатоши Јасуги (Sadatoshi Yasugi), на прослави 
25. годишњице његовог рада на Токијском институту за стране језике, наводи 
да су догађаји били мало другачији од Вукелићевог чланка. 

 Тодоровићев претходник на месту предавача на Токијском институту за 
стране језике био је Александар Петров, коме је ангажовање истекло 1909. 
године и од кога се очекивало да препоручи свог наследника, али он то није 
урадио услед одређених потешкоћа. Стога је Јасуги директно контактирао свог 
познаника Ксимидова из Владивостока и замолио га да препоручи особу која 
би одговарала. Токијски институт за стране језике имао је споразум о размени 
студената са Оријенталним институтом39 из Русије и сваке године примао у 
оквиру размене студенте који су дипломирали на јапанском језику. Ксимидов 
је био један од студената са размене, и очувао контакт са Јасугијем. Особа коју 
је Ксимидов одабрао и препоручио Јасугију био је Душан Тодоровић, који је 
живео у Хабаровску.40

Учење руског језика у Јапану било је у замаху након победе Јапана у 
кинеско-јапанском рату 1894. године, јер је након тога постало јасно да ће се 
јапански интереси сукобити са руским због Манџурије и Корејског полуострва 
услед тежњи Јапана за доминацијом у Кини. У таквој атмосфери је реорганизо-
ван Национални институт за стране језике 1897. године у Токијски институт за 
стране језике са шест одељења: енглеско, француско, немачко, руско, кинеско 
и корејско (и италијанско од 1899. године). Руски језик уведен је и у Војну 
припремну школу као редован предмет 1897, а од 1900. године предавач коме 
је руски матерњи језик из Русије је званично позван на одсек руског језика на 
Токијски институт за стране језике, и такав систем је настављен. Душан Тодо-
ровић био је пети професор из Русије.41

Јасуги је у говору изложио део препоруке Ксимидова написане за Тодоро-
вића. Ксимидов је написао Јасугију да Тодоровић ради као владин службеник 
у Хабаровску, али да жели да подучава руски језик у Јапану и да је особа са 
знатним академским образовањем, стабилан и марљив, који има довољно искус-
тва за предавање у школи. Сматрао је да је права особа за професора Токијског 
института за стране језике. На крају, у писму препоруке је закључио да је То-
доровићев највећи квалитет тај што није волео алкохол. Ксимидов је вероватно 

38 Yamasaki Vukelić, Vukelić, B., Letters from Japan…, p. 120.
39 О оријенталном институту видети: Dybovski, Alexander, „The Developmental Problems 

of Japanese Studies and Japanese Language Education at Far East Russia: Japanology at the Oriental 
Institute (1899–1920)”, Language and Culture Studies (Osaka University), No. 35, March, 2009, pp. 
95–117.

40 „Table Speech at the Celebrating Party by Professor Sadatoshi Yasugi“, The Newsletter, No. 
21, December, 1935, p. 9. (даље: „Table Speech at the Celebrating…“)

41 A History of Tokyo University…, p. 795–799.
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додао ту чињеницу на крају, јер му је Јасуги раније писао да је Александар 
Петров волео да пије, али да га то није ометало у раду.42 Пресудни чинилац у 
његовом запошљавању као професора био је да он није био љубитељ алкохола 
и да није било важно што је Србин, коме руски није матерњи језик.

Како је сам Тодоровић навео у говору, укрцао се с породицом на брод ка 
Јапанском мору, Хозан Мару (Hozan Maru) и као Рип Ван Винкле, током снажне 
олује, из мрачне сибирске земље дубоко прекривене снегом, дошао у царство 
излазећег сунца.43 Када је 15. априла 1909. године изашао из воза на станици 
Шинбаши (Shinbashi) у Токију, где га је Јасуги чекао и упознао, цветови трешње 
опадали су у Токију. Тодоровић се истог дана запослио на Токијском институту 
за стране језике.44 Као што је већ поменуто, одељење руског језика на Инсти-
туту запошљавало је иностране професоре од 1900. године и они су се обично 
враћали у своју земљу после истека уговора, али Тодоровић је ту као професор 
руског језика радио 31 годину, све до старосне доби за пензију. Такође је био 
запослен и као професор руског језика од 1. септембра 1909. до 1912. године 45 
на положају где је некада радио и Петров.46

Активности Одбора за помоћ Србији у Токију  
током Првог светског рата

Душан и Катарина Тодоровић започели су заједнички живот у страној 
земљи са Душановим синовима (Валеријаном, тада седам година, и Драгу-
тином, пет година), Катарининим сином (Јаковом, седам година) и њиховим 
сином Виктором (две године), који је рођен у Хабаровску. Тодоровић је радио 
као професор руског језика, а Катарина је угодно живела, и убрзо је започела 
да ради као концертни пијаниста, уз подршку руске амбасаде у Токију.47 Период 
Таишо (Taisho) почео је 1912. године, након периода Меиџи (Meiji), али су они 
у Токију лепо живели.

С друге стране, његова домовина Србија управо је ушла у ратно време. 
Балканске земље су тада оствариле независност од Отоманског царства. Закљу-
чивале су један по један билатерални војни савез, истовремено се суздржавајући 
од својих територијалних захтева, и уз подршку Руске империје у октобру 1912. 

42 „Table Speech at the Celebrating…“, pp. 9–10.
43 „Table Speech at the Celebrating…“, pp. 21–22.
44 JACAR, Ref. A10113356400 : The document on decision of decorations in 1940 , vol. 20, 

Foreigners 1, National Archives of Japan.
45 The Military Academy: Report on Human Affairs in 1909, vol.4, the National Institute for 

Defense Studies.
46 JACAR, Ref. C06085149700: On the entertainment to the foreign Professors at the Military 

Academy, March 9, 1912, The National Institute for Defense Studies. 
47 Shiba, R.,“Katerina Todorović…“, pp. 9–10.
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отпочеле су рат против Отоманског царства. Отоманска империја је поражена 
у Првом балканском рату, завршавајући 400 година дугу владавину над Балка-
ном. Повукла је своје трупе са Балканског полуострва, изузев граничних делова 
Истанбула и суседних области. Одмах после Првог балканског рата, наступио 
је сукоб између Бугарске, с једне, и Србије и Грчке, с друге стране, због тери-
торије Македоније. Други балкански рат започео је у јуну 1913. године, трајао 
је месец дана и завршио се бугарским поразом.

Све балканске земље претрпеле су огромне људске и материјалне губитке 
у два поменута рата. У Србији је у Првом балканском рату било 5.000 убијених 
и 18.000 рањених упркос чињеници да је била на страни победника, а у Другом 
балканском рату 7.000–8.000 убијених, 30.000 рањених и преко 10.000 умрлих 
због колере и других болести.48 Као резултат два тешка рата, Србија је преузела 
Косово, Санџак око Новог Пазара и северни део Македоније. Проширење тери-
торије војном победом одступило је од политичког циља ослобађања српског 
народа. Као резултат таквих дешавања улога војних фактора у Србији је ојачала. 
Неслагање између регента, владе и дела официра са називом „Уједињење или 
смрт“ настављено је до 1917. године.49 Политичке околности биле су сличне 
ситуацији у којој је јапанска војска наставила да тражи даљу војну експанзију 
након победе у кинеско-јапанском рату и руско-јапанском рату.

Надвојвода Франц Фердинанд и његова супруга убијени су 28. јуна 1914. 
године у Сарајеву. Након инцидента, Хабзбуршка монархија је Србији поста-
вила ултиматум од 10 тачака. Влада Србије прихватила је све захтеве ултима-
тума, изузев једне тачке, која је нарушавала њен државни суверенитет. Стога 
је Хабзбуршка империја објавила рат Србији 28. јула. Европски рат постао је 
светски када се Јапан придружио Антанти, користећи енлеско-јапански савез 
као изговор.50

Јавни и војни кругови у Србији били су узбуђени, али је српска влада зва-
нично осудила атентат и покушала да избегне рат, јер је у балканским ратовима 
претрпела огромне људске и финансијске губитке. (...)

Бојно поље за Србију током Првог светског рата било је дуж широког и 
дугог граничног појаса са Хабзбуршком монархијом, због чега су и жртве у 
Србији биле огромне. Према извештају делегације Краљевине Срба, Хрвата 
и Словенаца на Париској мировној конференцији у јануару 1919. године, број 
жртава у Србији током Првог светског рата износио је 1.247.000: од чега 402.000 

48 International Commission to Inquire into the Causes and Conduct of the Balkan Wars; Carnegie 
Endowment for International Peace. Division of Intercourse and Education, Report of International 
Commission to Inquire into the Causes and Conduct of the Balkan Wars, Washington, D. C., 1914, 
pp.395–397.

49 Ćirković, Sima M., The Serbs, Blackwell Publishing, 2004, pp. 245–245.
50 Исто, стр. 246–247.
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војника (од 852.000) и 845.000 цивила, односно 28% укупног становништва из 
1914. године изгубило се током Првог светског рата.51

Изгледа да је Тодоровић био запањен вестима из Србије и ратним разарањем 
земље. Према чланку цитираном из часописа „Токио Асахи“ (The Tokyo Asahi 
Newspaper) од 4. октобра 1914, у напомени 21 као разлог зашто је затражио од 
Црвеног крста Јапана о помоћи Србији наведено је:　 

„... Професор Тодоровић из Токијског института за стране језике био је 
Рус који је рођен у Србији. Послао је писмо с понудом, да приложи новац за 
куповину завоја, председнику Црвеног крста Јапана г. Ханабусу (Hanabusa) 
које ће Црвени крст Јапана послати Црвеном крсту Србије (писмо од 28. 
септембра). Црвени крст Јапана му је 29. септембра саопштио да им је драго 
да одговоре на његов захтев и Тодоровић је 1. октобра послао Црвеном крсту 
150 јена, Одлучили су одмах да додају 1.000 ролни завоја као свој допринос, 
пакујући их како би Црвени крст Србије лако пронашао донацију Тодоровића. 
Професор Тодоровић је рекао следеће. ‘Живео сам у Србији до 18. година, 
а затим се преселио у Русију, и дошао у Јапан пре 5 година након што сам 
прихватио позив Института за стране језике. Немачка и Аустро-Угарска су 
непријатељи и Србије и Русије. Дакле, овај рат ме дубоко погађа. Када сам 
чуо да ће Црвени крст Јапана радо допринети завојима Црвеном крсту Србије 
по њиховим захтевима, осетио сам јаке емоције на витешким одговорима 
Јапана. Нисам могао да узалудно седим и гледам пропадање Србије. Желео 
сам да пошаљем и још неколико ролни завоја као знак мојих осећања и стога 
сам донирао Црвеном крсту Јапана ...’ “52

Због тешких битака са Хабзбуршком монархијом Србија је преместила 
своју престоницу из Београда у Ниш. Тодоровић је 25. марта 1915. примио писмо 
од др Војислава Суботића, потпредседника Црвеног крста Србије у Нишу. Др 
Суботић је апеловао на јапанске људе за донације у виду: медицинских пот-
репштина и одеће, нарочито за доње рубље и постељину, уз објашњење да су 
Црвени крст САД, Велике Британије и Француске започеле своје активности за 
прикупљање помоћи и приложио објашњење на 15 страница о Србији и њеним 
проблемима.53

Чим је Тодоровић у мају добио писмо од др Суботића, консултовао је гос-
подина Малевског, амбасадора Руске империје у Токију, о захтевима Црвеног 
крста Србије. Они су се сложили да оснују Одбор за помоћ Србији у Токију са 

51 Лексикон Првог светског рата у Србији, Институт за савремену историју и Друштво 
историчара Србије, Београд, 2015, стр. 13, 360.

52 Tokyo Asahi Newspaper, the morning edition, Oct.4, 1914. 
53 Писмо др Суботића Тодоровићу за председника Јапанског Црвеног крста. Српско друштво 

Црвенога крста, 25. марта 1915, Београд; Српско друштво Црвенога крста, Nо. 3027, 25. марта 
1915, Ниш.
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Евгенијом Малевском, ћерком амбасадора која је била дворска дама (court lady) 
Руске империје, и Тодоровићем као представницима и њих двоје су започели са 
активностима за прикупљање помоћи за Србију.54 Главну подршку су добили 
од маркизе Нагако Набешиме (Nagako Nabeshima), грофице Садако Огасвара 
(Sadako Ogasawara), виконтице Чизуко Ханабуса (Chizuko Hanabusa), баронице 
Соко Озава (Soko Ozawa), баронице Марико Ито (Mariko Ito) и Катарине. То-
доровић је био секретар Одбора. Ове племићке жене нису биле само подршка 
Црвеног крста Јапана, већ можда и Катаринине познанице, јер је она давала 
часове клавире многим ћеркама високог племства.55

У чланку „Позив за помоћ Србији“ у билтену Црвеног крста Јапана објавље-
но је оснивање Одбора за помоћ Србији и представљене су активности у вези 
са прикупљањем помоћи, те објашњење др Суботића преведено на јапански 
језик. У том чланку је стање у Србији приказано на следећи начин:

„... Срби су се храбро борили против непријатеља 4 године и извојевали 
су победу. Стизале су похвале из целог света, али беда мале земље, Србије, 
је без речи. Како је било доста болесних и рањених у Србији, наша земља у 
потпуности је била једна велика болница и велико гробље, примајући их свуда у 
болнице, јавне зграде и куће. Људи који нису могли да иду у рат су ангажовани 
око бриге за болесне, али још увек недостају медицинске сестре. Поред тога, 
немамо више простора за примање болесника због недостатка стамбених 
објеката. Тако се рањени и инфективни случајеви примају заједно, и леже на 
слами и стењу. Доктор Марковић је рекао: ‘Рањеници који су имали велику 
операцију могу мењати своје доње рубље само једном на три месеца.’ Немамо 
довољно лекова да их излечимо и онда су остављени да умру као велике 
муве [...] Штавише, имамо преко 100.000 ратних заробљеника, а не неколико 
избеглица из Хабзбуршког царства у нашој земљи. У питању је јужнословенски 
народ чија је националност Хабзбуршко царство, али су се склонили код нас 
плашећи се прогона. Пре свега, српски народ је у најлошијој ситуацији, јер се 
на првом месту брину о болесницима и рањеницима, ратним заробљеницима 
и избеглицама, а тек на крају о себи. Сада су за нас најозбиљнија питања 
заразне болести Хабзбуршке војске. Оне су проузроковале недостатак 
дезинфекционих средстава и како лекара, тако и обичних људи, који трпе 
страшну катастрофу...”56

 

54 ‘The gratitude of the Serbian government’, Hakuai (Humanity), No.354, October, 1916, p. 
36.

55 Shiba, R.,“Katerina Todorović…”, p. 21.
56 ‘About the collection of donations to aid Serbia’, Hakuai, No. 340, August, 1915, pp. 4–9.
Летак: сачуван у Архиву Србије ‘An appeal for contributions to aid Serbia’; Архив Србије, 

Црвени крст Србије, 11-1tif, 1915. На основу њега може се претпоставити да the Committee to 
Aid Serbia основан у јуну 1915, али нема назнака којег датума.
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До краја новембра 1915. године укупно је прикупљено 4.550,64 јена широм 
Јапана као помоћ за слање Србији.57 Тодоровић је енергично држао добротворна 
предавања у склопу активности за прикупљање донација. У једном часопису је 
објављен чланак о његовом хуманитарном предавању у Imperial Hotel у Токију 
23. октобра. Према том чланку, Тодоровић је одржао предавање на енглеском 
језику у присуству више од 100 људи, укључујући амбасадора Русије и Италије 
и других савезничких дипломата о историји, образовању, религији и политици 
Србије користећи 45 слика. Синови Душана и Катарине такође су помогли да 
се на месту догађаја прикупе донације, а укупан износ од 200 јена послат је 
Црвеном крсту Србије.58 Такође сам пронашао још једну кратку вест о Тодо-
ровићевом предавању за јавност, који се одржао у дворани Kanda Youth Hall 
5. фебруара 1916. године.59 Добротворно предавање са преводиоцем било је о 
Србији и српском народу, али нејасно је на ком језику је излагао, на енглеском 
или руском.

Крајем 1915. године хуманитарна помоћ из Јапана послата је министру 
Србије у Лондону: мајице, доњи веш, пешкири, постељина, памучна одећа, 
фланелска одећа, ћебад, газе, памук, завоји, бисквити, чај итд. Према Тодоро-
вићевим речима, поштарина за слање ове помоћи није наплаћена због љубазнос-
ти Јапанске линије Иусен Каисха (Yusen Kaisha Line).60 Прикупљене донације 
износиле су 5,562.60 јена и то је послато Црвеном крсту Србије преко господина 
Бошковића, српског изасланика у Лондону почетком јула. Душан Тодоровић 
примио је телеграм захвалнице из Лондона 8. јула 1916. године.61 У ствари, он 
је био српски „незванични дипломата“, који је и захваљивао Црвеном крсту 
Јапана „у име српског народа“. Такође, се са господином Ишигуром (Ishiguro), 
председником Црвеног крста Јапана у априлу 1917. године, састао да изрази 
захвалност за доприносе као што су завоји, медицински материјал, медицински 
уређаји итд., који треба да се пошаљу у Србију.62

Чињеница је да је Тодоровићеву улогу „приватног дипломате“ одобри-
ла српска влада, јер је српски министар у Лондону Јован Јовановић Пижон 
званично обавестио јапанског амбасадора Сутемија Чинда (Sutemi Chinda) да 

57 ‘The contributions to aid Serbia: the charity lecture meeting ’, Hakuai, No. 344, December, 
1915, p.24 

58 ‘For pitiful Serbian people’, The Tokyo Asahi Newspaper, the morning edition, 24.10.1915.
59 ‘The lecture meeting for the collection of donations to aid Serbia’, The Tokyo Asahi Newspaper, 

the morning edition, 03.02.1916.
60 ‘The gratitude of Serbian government’, Hakuai, No.354, October, 1916, p. 37.
61 ‘Sending donations to Serbia’, Hakuai, No. 352, August, 1916, p. 39.
62 ‘Thanks by Professor Todorović’, Hakuai, No. 361, May, 1917, p.22; ‘Sending donations to 

the Great Britain and Serbia’, Hakuai, No. 365, September, 1917. 
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„господин Тодоровић има одобрење српских власти за свој рад за Србију“.63 
Црвени крст Србије доделио је ордење Црвеног крста за доброчинитељски рад 
господину Којати Јавасаки (Koyata Iwasaki), четвртој генерацији Мицубиши 
(Mitsubishi) финансијске групације (заибатсу), господину Ичизаемону Мо-
римури (Ichizaemon Morimura), оснивачу Моримура (Morimura) финансијске 
групације и господину Сетсутану Конку (Setsutane Konko), трећој генерацији 
Конкокио (Konkokyo) (религијска група), јер су они Црвеном крсту Србије 
донирали помоћ у следећим износима: Јавасаки 200 јена, Моримура 300 јена и 
Конко: 250 јена. Ордење је послато Тодоровићу, који је отишао у Црвени крст 
Јапана да их лично достави, а председник их је 7. децембра 1917. предао посла-
ницима троје прималаца.64 Тодоровић је у говору на церемонији доделе рекао у 
Србији нема никога осим деце, старих, болесних и рањених јер Солунски фронт 
још није пробијен и упознао присутне да је српска влада одлучила да награди 
Орденом Св. Саве представнике и секретара Комитета за помоћ Србије и Ор-
деном Црвеног крста Србије г. Такео Озаву (Takeo Ozawa) и г. Руија Јасукава 
(Ryuji Yasukawa), чланове Куће лордова (House of Peers), који су допринели 
сопственим новцем.65

Али слање Ордена је закаснило, јер су савезници коначно пробили Со-
лунски фронт крајем септембра 1918. године, а Београд је ослобођен почетком 
новембра. После тога, српска влада и њено министарство спољних послова 
могли су да функционишу као држава. Министарство спољних послова у Јапану 
примило је ордење од српског изасланика у Лондону преко господина Чинде 
(Chinda), амбасадора Јапана у Лондону почетком јануара 1919, непосредно 
након завршетка Првог светског рата. Црвени крст Јапана одржао је церемо-
нију доделе 10. фебруара. Из Комитета за помоћ Србије, награђене су маркиза 
Набешима (Marchioness Nabeshima’s wife) Орденом трећег реда Св. Саве, а 
грофица Огашавара (Countess Ogasawara’s wife) и других четворо добили су 
Орден четвртог реда Св. Саве, док су госпођа Евгенија Малевска, ћерка руског 
амбасадора, и Катарина добиле Орден петог реда Св. Саве. Душан Тодоровић 
је добио Орден петог степена белог орла.66 Душан и Катарина су наставили 
да шаљу хуманитарну помоћ Србији која је била ратом опустошена као што 
смо већ описали. Због свог деловања придобили су дубоко поверење Црвеног 
крста Србије.

63 JACAR, Ref. B12082281600: On Professor Dushan N. Todorovic of International Institute, 
1917, Diplomatic Archives of the Ministry of Foreign Affairs of Japan. 

64 ‘Awarding of Medals from the Red Cross of Serbia’, Hakuai, No. 368, December, 1917, 
p.22.

65 ‘Speech of Professor Todorović’, Hakuai, No.369, January, 1918, pp. 10–11.
66 ‘Award ceremony of the Orders from Serbia’, Hakuai, No.383, March, 1919, p.19. На основу 

члнка, тражена је Ms.Evgenija Malevska чије боравиште им је било непознато.
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Ка закључку

Душан Тодоровић је стално бринуо о ратној ситуацији у својој родној земљи 
Србији током Првог светског рата. Истовремено су Душан и Катарина имали 
добре односе са руском амбасадом и Русима који су живели у Токију. На њих је 
распад Руске империје током Фебруарске револуције 1917. године знатно ути-
цао. Постоји мали чланак ‘Састанак руског народа у Токију’ у часопису „Токио 
Асахи“ (Tokyo Asahi Newspaper) након Фебруарске револуције.67 Према чланку, 
Руси који живе у Токију и Јокохами, укључујући једног од чланова одбора, То-
доровића, окупили су се у Империјал хотелу 29. априла како би се консултовали 
око догађаја у Фебруарској револуцију и оснивању Асоцијације руског народа 
у Јапану. На састанку је присуствовало и неколико жена из Русије, уз дозволу 
одељења Метрополитен полицијског одељења. Можда је Катарина учествовала 
на састанку, јер је експлицитно одговорила у интервјуу који је дала за јапанске 
новине да је Фебруарска револуција завршена ствар.68 Дакле, јасно је да су се 
Душан и Катарина помирили са чињеницом да се Фебруарском револуцијом 
распала Руска империја.

Али не можемо прецизно помињати њихов став према совјетској влади 
после Октобарске револуције и касније према грађанском рату, јер нисам про-
нашао изворе који би сведочили о њиховим становиштима. Ипак, имамо један 
траг о том питању. Они су тражили од пријатеља који је живео у Харбину у Кини 
да чува њихова два сина Валеријана и Јакова, који су имали петнаестак година 
1917. године, и да их пошаље у приватну школу69 у Харбину, где су могли да се 
школују на руском језику. Господин Отани, бивши студент Душана Тодоровића 
на Токијском институту, добио је дуго писмо од њега док је радио у јапанском 
конзулату у Харбину. Тодоровић је замолио господина Отанија да убеди њего-
ве синове, који су имали намеру да се придруже Семјоновом добровољачком 
корпусу (Бела гарда), који је управо постао активан, да то не чине.70

У августу 1918. године Јапан је започео сибирску интервенцију под изго-
вором ослобађања Чешке и Словачке легије, и јапанска војска се укључила у 
руски грађански рат до 1922. године. Може се претпоставити да „руски народ“ 
који је живео у Јапану попут Душана и Катарине тешко да је имао контакта са 
совјетском владом. У таквој ситуацији Тодоровић је одржавао блиске контакте 

67 ‘Meeting of Russian people living in Tokyo’, Tokyo Asahi Newspaper, April 30, 1917.
68 Shiba, R.,“Katerina Todorović…”, p.19.
69 Пошто су Валеријан и Јаков дипломирали на трговачкој школи у Харбину, наставили су 

образовање на Далеком истоку. Затим су се са Драгутином преселили уз подршку родитеља 1921. 
године у Калифорнију (САД). Њихова три сина су дипломирала на америчким универзитетима 
и постала лекари и инжињер. 

70 Jiro Otani, ‘Remembrance of Professor Todorović’, The Newsletter, No. 21, December, 1935, 
pp. 33–35.
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са Црвеним крстом Јапана преко Одбора за помоћ Србији, а Црвени крст Јапана 
је тражио од њега да служи као тумач71 када су болесни и рањени војници чешке 
и словачке легије послати из Владивостока у Црвени крст Јапана у јануару 1919. 
године. Пошто влада новостворене Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца није 
поставила дипломатске установе у Јапану, затражили су од њега преко амбасаде 
Француске у Токију да изврше неке дипломатске послове у вези с ратним за-
робљеницима Хабзбуршке империје приликом њихове репатријације из логора 
у Аонохари (у префегктури Хјого) и Нарашина (у префектури Чибу).72

Могли бисмо истаћи да је Србија брзо заузела важан положај у његовим 
мислима током Првог светског рата. Он је показао и велико интересовање за 
новостворену земљу – Краљевину Срба, Хрвата и Словенаца, јер је учествовао 
у питањима репатријација ратних заробљеника. Имао улогу „представника“ 
југословенске владе у Јапану током међуратног периода. Душану Тодоровићу, 
који је живот живео неколико пута изван националних граница, избор национал-
ности73 може бити нека врста погодности за живот. Промену његовог идентитета 
од српског ка југословенском третирамо као мање значајну.
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Summary

PhD, Nobuhiro SHIBA

National Identity of a ‘Borderland Man’:  
the case of Dušan Todorović, Russian Language Professor  

in Tokyo – from early days until end of World War I

This paper presents the life of Dušan Todorović (1875–1963), a professor of Russian 
language at the Tokyo Institute for the State of Languages from 1909 to 1940, as an example 
of the “change” of national identity in a political turbulent period. Dušan Todorović was 
born as a Serb in the borderland of the Habsburg Empire, he studied the Gymnasium and the 
Faculty of Technology in Belgrade (Kingdom of Serbia) and went to Petersburg for further 
studying, as a scholarship student by the Russian government in 1894. Todorović worked as 
teacher of physics and mathematics at several schools for 7 years in Russia, and then came 
to Japan in April, 1909 to taught Russian language at Tokyo Institute for Foreign Languages. 
In World War I he started to support Serbia with donations through Red Cross of Japan and 
in interwar period he was a ‘private ambassador’ of the new country, Yugoslavia in Japan 
(and only one person in Japan from Yugoslavia).

 


