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Ser bi ca Ia po ni ca. До при нос ја пан ских сла ви ста срп ској фи ло ло ги ји.  
Но ви Сад: Ма ти ца срп ска ‒ Sap po ro: Sla vic-Eu ra sian Re se arch Cen ter,  

Hok ka i do Uni ver sity ‒ Бе о град: За вод за уџ бе ни ке, Ву ко ва за ду жби на,  
2016, 348 стр. (= Сту ди је о Ср би ма 22 / Sla vic-Eu ra sian Stu di es 31)*

Књи га о ко јој је ов де реч пред ста вља но ви, два де сет дру ги по ре ду, на-
слов у еди ци ји „Сту ди је о Ср би ма”.1 Сто га је, осим са му по се би, ва ља по сма-
тра ти и у окви ру ни за ко ме при па да. 

Се ри ја је по кре ну та пре го то во три де це ни је у окри љу Ма ти це срп ске, 
а ре а ли зо ва на у са рад њи са још не ким из да ва чи ма. Има за циљ да „при бли жи 
на шој јав но сти до стиг ну ћа стра них сла ви ста и да по мог не на шој на у ци да их 
увр сти у фонд сво јих зна ња”. Дру гим ре чи ма, на ме ра је би ла да се до ма ћој 
јав но сти, пре ве де но на срп ски и об је ди ње но у ко ри ца ма по је ди нач них књи га, 
пред ста ви оно што је о Ср би ма – на те му фи ло ло ги је у нај ши рем сми слу2 – 
об ја вљи ва но ван ове зе мље (у раз ли чи тим ча со пи си ма и/ли збор ни ци ма, не кад 
и као књи га за се бе), а из пе ра углед них ко ле га из Не мач ке, Ау стри је, Ен гле ске, 
Аме ри ке, Дан ске, Ру си је, Пољ ске, Ма ђар ске – а са да и Ја па на и Фин ске.

Ове истин ске да ро ве стра них на уч ни ка ко ји се ба ве на шим је зи ком и 
књи жев но шћу, њи хо ве ра до ве и књи ге ко је дра го це но до пу њу ју оно што су 
оства ри ли до ма ћи ис тра жи ва чи, тре ба ло је са мо, од но сно „са мо”, пре ве сти на 
срп ски је зик и об ја ви ти. Гле да но из да на шње пер спек ти ве, еди ци ја „Сту ди је 
о Ср би ма” пред ста вља сво је вр стан по ду хват – ка ко ње них уред ни ка, ко ји су 
то ком по след њих три де се так „мр ша вих го ди на” успе ва ли да на ђу из да ва че 
и спе ци фич но ком пе тент не пре во ди о це, та ко и тих пре во ди ла ца. По пра ви-
лу су то би ва ли лин гви сти, и са ми ве за ни за те му или ау то ра чи је су де ло 
пре во ди ли – ко ји или ни су мо гли да се оглу ше о мол бу уред ни ка или ни су 
успе ва ли да пре не брег ну соп стве ни пи је тет пре ма стра ном ко ле ги, од но сно 
ње го вом де лу. Та ко да нас по сто ји це ла јед на би бли о те ка на сло ва (не ки је 
по ре де и са са лом пу ном огле да ла по ста вље них од Зе мље из ла зе ћег сун ца до 
Ка ли фо р ни је), у ко ји ма се од сли ка ва ју срп ски је зик и књи жев ност ви ђе ни 

* Овај текст је ре зул тат ра да на про јек ту „Ети мо ло шка про у ча ва ња срп ског је зи ка и 
из ра да Ети мо ло шког реч ни ка срп ског је зи ка” (бр. 178007), ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство 
про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.

1 У вре ме ка да је збор ник про мо ви сан (23. мар та 2017. у Ву ко вој за ду жби ни, из ме ђу 
оста лог и ру ди мен тар ном вер зи јом ово га тек ста), био је то исто вре ме но и по след њи на слов, 
али у ме ђу вре ме ну се по ја вио и сле де ћи: Ју си Ну ор лу о то, Је зик Јо ва на Сте ји ћа. До при нос 
исто ри ји стан дард ног је зи ка код Ср ба. Но ви Сад ‒ Бе о град, 2017.

2 Ве ро ват но је са мо слу чај за слу жан за то што је вре ме ном у се ри ји ус по ста вље на пу на 
рав но те жа из ме ђу је зич ких и књи жев них те ма. У том сми слу ни овај, 22. на слов у ни зу (прет-
хо де му 10, а сле ди јед на мо но гра фи ја из ри чи то по све ће на је зи ку), не ме ња овај од нос, бу ду ћи 
да са др жи и лин гви стич ке ра до ве и оне из те о ри је књи жев но сти.



очи ма чи та ве пле ја де стра них сла ви ста, од дав но по кој них до на ших са вре-
ме ни ка и при ја те ља. Об ја вље ним пре во ди ма, осим што се на ма са ми ма 
отва ра ју но ви ви ди ци и ну де но ви са др жа ји, «ујед но се ... ова сре ди на оду-
жу је ау то ри ма, на шим при ја те љи ма и ам ба са до ри ма раз у ме ва ња» (из ре чи 
уред ни ка на по чет ку се ри је – текст на по ле ђи ни сва ке књи ге).

Збор ник Ser bi ca Ia po ni ca ко лек тив но је де ло пре све га два на ест ау то ра 
у ње га увр ште них ра до ва (за њи хо ва име на в. ни же, ис пред на сло ва сва ког 
члан ка), али исто та ко и ње го вих уред ни ка, Мо то ки ја Но ма ћи ја и Ми ли во ја 
Ала но ви ћа3 – а у зна тој ме ри и пре во ди ла ца (Да ли бо ра Клич ко ви ћа и Див-
не Трич ко вић).4 Сви су они, на кон ини ци ја ти ве ко ју је још 2008. го ди не 
по кре нуо та да шњи уред ник еди ци је „Сту ди је о Ср би ма”, ака де мик Пре драг 
Пи пер, а уз по др шку и раз у ме ва ње ак ту ел ног уред ни ка, ака де ми ка Ми ло-
ра да Ра до ва но ви ћа, да ли ве ли ки до при нос у на по ру да се на ша сре ди на 
упо зна са на уч ним ре зул та ти ма ја пан ске серб(окро ат)ис ти ке. 

На по чет ку збор ни ка на ла зи се П р е д  г о  в о р  уред ни ка (стр. 5–19) 
ко ји чи не два не јед на ка де ла: пр ви део на не ко ли ко стра на до но си из у зет но 
ин фор ма ти ван, и за на шу сре ди ну дра го цен, пре глед окол но сти на стан ка и 
раз во ја сер бо кро а ти сти ке / ср би сти ке у окри љу ши рих сла ви стич ких, из вор-
но ру си стич ких, сту ди ја у Ја па ну. Пре глед кључ них име на по сле ни ка на том 
по љу уред ник сме шта у три ге не ра ци је на уч ни ка. Пр вој при па да ју след бе ни-
ци оца ја пан ске сла ви сти ке, Шо и ћи ја Ки му ре. То су за чет ни ци ис тра жи ва ња 
ју жно сло вен ских је зи ка и кул ту ра у Ја па ну, по ча сни про фе сор Уни вер зи те та 
у То ки ју и Уни вер зи те та Хо ка и до, Ши гео Ку ри ха ра и по ча сни про фе сор Уни-
вер зи те та у То ки ју, Ђун-ићи Са то. Осим ове дво ји це све стра них сла ви ста, 
ве ли ко ин те ре со ва ње за срп ско-хр ват ски ак це нат ски си стем га ји ли су и ис-
тра жи ва чи оп ште лин гви стич ког про фи ла, нпр. Ши ро Ха то ри ко ји је, по ла-
зе ћи од на че ла фо но ло шке те о ри је ко ју је сам раз ви јао, наш ак це нат ски си стем 
по ре дио са ја пан ским – што је би ла по сле ди ца ње го вог дру же ња, пре ко 
Ро ма на Ја коб со на, са Па влом Иви ћем. Истом се те мом, ма да у окви ру сво јих 
оп ште лин гви стич ких ин те ре со ва ња, ин тен зив но ба вио и сла ви ста и ин до-
е вро пе и ста Та као Ка ми ја ма, беч ки ђак и по то њи про фе сор Уни вер зи те та у 
Оса ки. Го то во ис тој ге не ра ци ји сла ви ста при па да ју и Ју ми На ка ђи ма, по ча-
сни про фе сор Уни вер зи те та Хи то цу ба ши (ина че пр ви ма ке до ни ста у Ја па ну, 
али исто вре ме но но во сад ски ђак – код проф. Па вла Иви ћа и проф. Мил ке 
Ивић) и Ке и ко Ми та ни, про фе сор Уни вер зи те та у То ки ју (да нас ве ро ват но 
нај зна чај ни ји сла ви ста у Ја па ну, ко ја је уз два док то ра та – је дан за гре бач ки 
и је дан то киј ски – из гра ди ла и ре пу та ци ју углед ног пре во ди о ца срп ских пи-
са ца, нпр. Па ви ћа и Се ли мо ви ћа). Као дру гу ге не ра ци ју уред ник пред ста вља 
ис тра жи ва че из ван Ја па на ко ји су се успе шно ба ви ли про у ча ва њем срп ске 
књи жев но сти и кул ту ре: брач ни пар Ја ма са ки, Ка јо ко и Хи ро ши ја (на шој 
јав но сти до бро по зна те про фе со ре Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о гра ду) као 
и Ми ци ју ши ја Ну ма на ко ји се, из ме ђу оста лог, ба ви и ре цеп ци јом срп ске књи-

3 Из по го во ра са зна је мо да је ода бир ра до ва на чи нио М. Но ма ћи – те га у да љем то ку 
тре ти ра мо као глав ног уред ни ка – док је М. Ала но вић оба вио огро ман по сао ре ди го ва ња пре-
ве де них тек сто ва. 

4 Ван ред ни про фе со ри на Ка те ди за ори јен та ли сти ку Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о гра ду. 
В. и нап. 6.
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жев но сти у Ја па ну. У нај мла ђу, тре ћу ге не ра ци ју, уред ник сме шта Аја ко Оку, 
уче ни цу Но бу хи ра Ши бе и ау то ра пр ве мо но граф ске сту ди је у Ја па ну по све-
ће не не ком срп ском пи сцу (Да ни ло Киш: Пи сац гра ни це. То кио, 2010), као и 
се бе, Мо то ки ја Но ма ћи ја, про фе со ра у Евро а зиј ском ис тра жи вач ком цен тру 
Уни вер зи те та Хо ка и до у Са по роу, ко ји је „ин спи ри сан ра до ви ма ака де ми ка 
Мил ке Ивић” по чео да се ба ви сла ви сти ком, а на кон бо рав ка у Бе о гра ду, под 
мен тор ством ака де ми ка Пре дра га Пи пе ра, и срп ским је зи ком у све тлу је зич-
ке ти по ло ги је – што га је да ље во ди ло ка аре ал ним про у ча ва њи ма сло вен-
ских и бал кан ских је зи ка, а за тим и ма њин ским је зи ци ма Сло ве на. По себ но 
су зна чај не ње го ве сту ди је по све ће не син так си и се ман ти ци по се сив но сти. 
На ро чи ти до при нос афир ма ци ји ср би сти ке у све ту даo је збор ни ком ра до ва 
Срп ски је зик у очи ма Ис то ка и За па да: син хро ни ја, ди ја хро ни ја и ти по ло ги ја, 
ко ји је уре дио за јед но са Људ ми лом По по вић.5 

У дру гом де лу пред го во ра (стр. 8–19) уред ник је украт ко пред ста вио све 
ра до ве ко је је иза брао да увр сти у овај збор ник, гру пи са не у че ти ри те мат ски 
де фи ни са на по гла вља: Је зик (шест ра до ва), Књи жев ност (че ти ри ра да), Фол
клор (три ра да), Есе ји (три на сло ва). И ов де ће они би ти при ка за ни тим ре дом. 

По гла вље по све ће но ј е  з и  к у  (стр. 23–128) по је ди нач но је нај ве ће – и 
укуп ним оби мом и бро јем на сло ва, ко ји се мо гу по сма тра ти са раз ли чи тих 
ста но ви шта: од укуп но шест ра до ва, два се ба ве исто ри јом је зи ка, три ак цен-
то ло ги јом, је дан син так сом; по ла их је пр ви пут об ја вље но још осам де се тих 
го ди на про шлог ве ка, а по ло ви на тек по чет ком овог ми ле ни ју ма; чак че ти ри 
су пре во ди са ја пан ског, док су са мо два већ би ла об ја вље на код нас (од то га 
је дан у знат но кра ћој вер зи ји).

Пр ви је рад Ке и ко Ми та ни „Син так сич ке од ли ке сло вен ских сред њо ве-
ков них за ко ни ка – при лог ком па ра тив ној син так си сло вен ских је зи ка” (стр. 
23–35, пре вод ра да ори ги нал но об ја вље ног у Ја па ну 2003) у ко ме се по ре де 
Ви но дол ски за кон (из 1288. го ди не), Ду ша нов за кон (1349–1454) и ру ски за кон-
ски до ку мент Псков ская суд ная ֱра мо ֳ а (1397–1467). У ана ли зи тек сто ва 
истог жан ра, и по ре клом из при бли жно истог пе ри о да, ау тор ка се ба ви об ли-
ци ма пре ди ка та и ди стри бу ци јом ре чи. Наш ма те ри јал („на раз ли чи тим ју-
жно сло вен ским ди ја лек ти ма”), као и ру ски, под врг ну ти су ста ти стич кој ана-
ли зи про цен ту ал ног уче шћа гла гол ског пре ди ка та у укуп ном бро ју ре чи (што 
је та бе лар но пред ста вље но у три ко ло не, уз огра ду да би евен ту ал не дру га-
чи је вер зи је тек сто ва мо гле да ти и дру га чи је број ча не вред но сти), а за тим се 
ука зу је на ка рак те ри стич не ре че нич не обра сце у сва три до ку мен та. Та ко се 
ис ти че да се ру ски је зик, за раз ли ку од ју жно сло вен ских, од ли ку је гу бље њем 
по моћ ног гла го ла быֳь у пер фек ту, ко ји је но сио озна ку за вре ме и ли це (на-
кон че га је вре ме ап сор бо ва но у гла гол ски при дев ко ји је са мо стал но по чео 
да вр ши функ ци ју про шлог вре ме на). По пи та њу те ме ди стри бу ци је и по ло-

5 На овај збор ник (под ори ги нал ним на сло вом The Ser bian Lan gu a ge as Vi e wed by the East 
and the West: Synchrony, Di ac hrony and Typo logy. Sap po ro: Sla vic-Eu ra sian Re se arch Cen ter, Hok-
ka i do Uni ver sity, 2015) (= Sla vic-Eu ra sian Stu di es 28), тре ба по себ но скре ну ти па жњу – иа ко је 
убр зо по пу бли ко ва њу био про мо ви сан на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду, а за тим и при-
ка зан (в. нпр. Рај на Дра ги ће вић. Ју жно сло вен ски фи ло лог 71/3–4 (2015): 316–324). Овај зна ча јан 
ре зул тат плод не са рад ње срп ских и ја пан ских лин гви ста до сту пан је и на ин тер нет адре си 
src-h.slav.ho ku dai.ac .jp /co e21/pu blish/no 28_se s/in dex.html .
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жа ја ен кли ти ка, ау тор ка пр во по ре ди са вре ме но ста ње у ру ском с јед не, и 
ју жно сло вен ским је зи ци ма (sic!) с дру ге стра не, да би се за тим усред сре ди ла 
на си ту а ци ју у раз ма тра на три тек ста – опет у та бе лар ном ста ти стич ком пре-
гле ду. Та ко за кљу чу је да се ру ски, као је зик без ен кли ти ка, раз ли ку је од оних 
сло вен ских је зи ка ко ји функ ци о нал не ка те го ри је об је ди њу ју гра де ћи гру пе 
ен кли тич ких об ли ка упра во у спе ци фич ној по зи ци ји W2. 

Дру ги је рад исте ау тор ке „Ду бров ник и свет сред њо ве ков ног Бал ка на: 
исто риј ске и ли те рар не6 чи ње ни це у ве зи са ку по ви ном Сто на” (стр. 36–57, 
пре вод ра да ори ги нал но об ја вље ног у Ја па ну 2004) ба зи ран на про у ча ва њу 
је зич ких по да та ка у три по ве ље: По ве ља Сте фа на Ду ша на Ду бров ча ни ма 
(из 1333. го ди не), за тим По ве ља Стје па на Ко тро ма ни ћа Ду бров ча ни ма и По
ве ља Сте фа на Ду ша на Ду бров ча ни ма (1334), у ко ји ма се усред сре ди ла на 
ре флек се ста рог ја та и на ста вак за ло ка тив јед ни не му шког и сред њег ро да. 
Та ко је не са мо при ме ти ла да до ку мен ти ца ра Сте фа на Ду ша на од сли ка ва ју 
тен ден ци ју чу ва ња књи жев не тра ди ци је цр кве но сло вен ског је зи ка, већ и до-
шла до сме лог за кључ ка да до ку мен ти са те ри то ри је да на шње Бо сне, по што 
нај вер ни је од ра жа ва ју ло кал не је зич ке од ли ке, мо гу би ти основ за утвр ђи-
ва ње не ких кул ту ро ло шких раз ли ка ме ђу да на шњим на ро ди ма на Бал ка ну. 
Ка ко су оба ра да до сад би ла не до ступ на на шој јав но сти, за ни мљи во би би ло 
да се на ши исто ри ча ри је зи ка освр ну на ре зул та те до ко јих је К. Ми та ни до-
шла у сво јим ис тра жи ва њи ма.

Тре ћи рад отва ра чи та во пот по гла вље чла на ка по све ће них те ми ко ја је 
по нај ви ше за ни ма ла ја пан ске ко ле ге – ак цен то ло ги ји. Ту је рад Ши ра Ха то ри ја 
„О про зо де ма ма у срп ско хр ват ском је зи ку” (стр. 58–63, пре вод ра да ори ги нал-
но об ја вље ног у Ја па ну 1981. го ди не – ина че ба зи ра ног на вер зи ји прет ход но 
об ја вље ној на ен гле ском је зи ку у Ин сбру ку 1978). Ау тор на на шем ма те ри ја лу 
до ка зу је сво ју „те о ри ју о про зо де ма ма” као ба зич ним фо но ло шким је ди ни-
ца ма, по зи ва ју ћи се исто вре ме но на огром ну по ду дар ност сво јих на ла за са 
сту ди јом Ја дран ке Гво зда но вић (бу ду ћи да обо је основ ну фо но ло шку је ди ни-
цу ви де у гра ни ца ма сло га: за Ј. Гво зда но вић основ на про зо диј ска је ди ни ца 
је слог, док је за Ш. Ха то ри ја то мо ра, од но сно две мо ре уко ли ко је слог дуг). 
Ха то ри за кљу чу је да је слог као основ на про зо диј ска је ди ни ца над ре ђен мо ри, 
што, по ње му, не дво сми сле но до ка зу је да ра ни ја екс пе ри мен тал на ис тра жи-
ва ња екс пи ра тор ног на гла ска ни су мо гла да ти оче ки ва не и по у зда не ре зул-
та те. Шта ви ше, укр шта њем ових обе леж ја, те још ду жи не и ви си не, сма тра 
Ха то ри, до би ја се до сле дан а по јед но ста вљен при каз ак це нат ског си сте ма (за 
ко ји он у ко сим за гра да ма да је фо но ло шку тран скрип ци ју).

Сле ди рад Та каа Ка ми ја ме „Срп ско хр ват ски ак це нат – увод у ге не ра тив-
ну фо но ло ги ју срп ско хр ват ских име ни ца” (стр. 64–98, пре вод ра да ори ги нал но 

6 Ов де би ве ро ват но бо ље при ста јао при дев књи жев ни (ра ди се о кон крет ним по да ци-
ма ко ји се ти чу књи жев но сти). Иа ко мо гућ ност по нов ног из да ва ња овог збор ни ка ни је мно го 
из глед на, за слу чај да се то ипак до го ди, ва ља ука за ти на још не ке ома шке у пре во ду ко ји би 
у том слу ча ју тре ба ло ис пра ви ти: нпр. „[закон] ... има члан ке на пи са не по слич ној струк ту ри” 
(уме сто: чла но ве, в. стр. 25); „... у ро ма ну Чу де сна го ра То ма са Ма на” (уме сто ова квог пре во-
да нем. Der Za u ber berg – ина че уо би ча је ног у Хр ват ској – у срп ској сре ди ни је ро ман одав но 
по знат под на сло вом Ча роб ни брег, в. стр. 148); „Вук ... све по зна ти ји ме ђу гер ман ским ин те-
лек ту ал ци ма” (уме сто: не мач ким, в. стр. 225). 

198



об ја вље ног у Ја па ну 1988) у ко ме он, по ла зе ћи од на че ла По ла Гар да (а на 
кор пу су огра ни че ном на ре чи ко је је Јо сип Ма те шић7 ода брао као ре пре зен-
та тив не за од ре ђе ну па ра диг му) по ку ша ва да сма њи бро ја ти по ва име нич ких 
де кли на ци ја, та ко што је ак це нат ски за пис бит но по јед но ста вио на осно ву 
ак це нат ске тран скрип ци је ста ња пре по вла че ња ак цен та. По ста вље на пра-
ви ла, углав ном за сно ва на на уво ђе њу фо не ма без гла сов не вред но сти (ко је, 
на при мер, ути чу на ду же ње ак цен то ва ног сло га), при ме њу ју се по стро го 
утвр ђе ном ре до сле ду. Ка ми ја ма је та ко ус пео да на осно ву 6 основ них и 5 
се лек тив них пра ви ла об ја сни 72 Ма те ши ће ве ак цент ске па ра диг ме. При том 
се од сту па ња од пра ви ла ти чу пр вен стве но во ка ти ва (за ко ји је те шко утвр-
ди ти оп шти ји ак це нат ски мо дел).

По след њи у овом те мат ском ни зу је сте рад Ју ми На ка ђи ме „О пе р цеп-
ци ји срп ско хр ват ских ак це на та на осно ву ја пан ског је зич ког осе ћа ња” (стр. 
99–110, прет ход но об ја вљен у Збор ни ку Матице српске за фи ло ло ги ју и лин гви
сти ку 34/1 (1981): 151–163) у ко ме је она, по ла зе ћи од мо де ла при ка за ја пан ских 
ак це на та, из не ла сво је доб но нов на чин при ка зи ва ња срп ско хр ват ског ак цен та, 
ко ји пра ти са мо ње го ву тон ску ли ни ју а не и ди на мич ку. Ту се као кључ ни ре-
зул тат на мет нуо за кљу чак да је ви со ки тон нај че шћи ко ре лат ак цен та – исти на, 
ба зи ран на су бјек тив ној пер цеп ци ји ау то ра ко ме је ма тер њи је зик ја пан ски, 
и ин фор ма то ра ко ји је из вор ни го вор ник са те ре на Вој во ди не.

И нај зад, ту је рад Мо то ки ја Но ма ћи ја „По се сив ни пер фе кат у срп ском 
је зи ку (с освр том на дру ге сло вен ске је зи ке)” (стр. 111–128, у основ ној вер зи ји 
об ја вљен у ча со пи су Наш је зик 37/1–4 (2006): 43–51, али сад пред со бом има-
мо бит но до пу ње ну вер зи ју са ста вље ну спе ци јал но за ову при ли ку) у ко ме се 
си ту а ци ја са по се сив ним пер фек том у срп ском је зи ку по ре ди са ста њем у дру-
гим сло вен ским је зи ци ма (ма ке дон ском, пољ ском, ка шуп ском, сло ве нач ком). 
На во де ћи ти по ло шка обе леж ја ове ка те го ри је, гра ма тич ка и се ман тич ка, 
ау тор утвр ђу је да је у срп ском је зи ку у пи та њу сла бо гра ма ти ка ли зо ван об лик 
ко ји ва ља ка рак те ри са ти као син таг мат ски спој са ре зул та тив ним зна че њем 
и по се сив ном ори јен та ци јом. Да ље се освр ће на пер спек ти ве раз во ја по се сив-
ног пер фек та, као и на ста ње у срп ским ди ја лек ти ма – на ро чи то у они ма на 
гра ни ци са ма ке дон ским го во ри ма, ко ји се мо ра ју ис пи та ти ка ко би се об ја-
сни ло по ре кло и при ро да ове ка те го ри је у срп ском је зи ку.

Сле де ће по ре ду, као и по оби му (стр. 131–221), је сте по гла вље по све ће но 
к њ и  ж е в  н о  с т и. Од укуп но че ти ри ра да, два се ба ве де ли ма по је ди них 
пи са ца, а два ком па ра тив ним срп ско-ја пан ским те ма ма. 

Пр ви је рад Ши геа Ку ри ха ре „Струк ту ра при по ве да ка и дух при по ве-
да ча – јед на осо бе ност Ан дри ће ве књи жев но сти” (стр. 131–137, пре вод ра да 
пр во бит но об ја вље ног у Ја па ну 1983) са ана ли зом пет Ан дри ће вих при по ве-

7 У пи та њу је мо но гра фи ја Der Wo tak zent [rec te: Wor tak zent] in der Ser boKro a tischen 
[rec te: ser bo kro a tischen] Schriftsprac he. He i del berg, 1970). Иа ко у ра до ви ма овог збор ни ка у прин-
ци пу не ма мно го би бли о граф ских је ди ни ца (по је ди ни су чак пот пу но без би бли о гра фи је), у 
њи ма се по вре ме но пот кра да ју штам па р ске гре шке (лак ше пре по зна тљи ве у на шим и не мач-
ким или ен гле ским на сло ви ма не го у тран сли те ра ци ји ја пан ских), уз још не ке сит не не до след-
но сти, нпр. у ре до сле ду ко јим се на во де из да вач и град (в. нпр. стр. 98, та мо та ко ђе Ivić, P. (1973). 
The pla ce of pro sa dic [rec te: pro so dic] phe no me na...). У ве зи са ли те ра ту ром па да у очи и де таљ 
ко ји се не ти че тех ни ка ли ја већ су шти не: ме ђу ре фе рен ца ма се сре ће ја ко ма ли број на сло ва 
об ја вље них код нас.
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да ка (Труп, Ча ша, У во де ни ци, Ша ла у Сам са ри ном ха ну, Про кле та авли ја) 
у ко ји ма ста ри фра-Пе тар сво је лич но ис ку ство пре но си мла ди ћу, у чи јем се 
ли ку ве ро ват но кри је ал тер-ег о са мог Ан дри ћа (чи је за ни ма ње за књи жев на 
спре ми шта фра ње вач ких ма на сти ра Ку ри ха ра ту ма чи не ре ли ги о зним по-
ри ви ма већ сна гом при по ве дач ког ин стинк та). 

Дру ги је рад Аја ко Оку „Из ме ђу по е зи је и про зе: О Ман сар ди Да ни ла 
Ки ша (стр. 138–155, пре вод ра да пр во бит но об ја вље ног у Ја па ну 2007) у ко ме 
се ука зу је на два аспек та Ман сар де, по ет ски и про зни, оте ло тво ре на у ми ту 
о Ор фе ју и мо ти ву Дон Ки хо та, ко ји се пре пли ћу у пи шче вој не мо ћи да раз-
дво ји свест ро ма но пи сца од све сти пе сни ка (јер у про зи ис тра жу је су шти ну 
је зи ка, а у пе сми сам жи вот). 

Тре ћи је рад Ка јо ко Ја ма са ки „Срп ска аван гар да и ја пан ска по е зи ја” 
(стр. 156–169, пр во бит но об ја вљен на срп ском је зи ку у ча со пи су Фи ло ло шки 
пре глед 31 (2004): 69–81) у ко ме ау тор ка мар ки ра за јед нич ке еле мен те и раз-
ли ке у раз во ју срп ске и ја пан ске аван гард не по е зи је, обе ле же не раз ли чи том 
хро но ло ги јом и хи је рар хи јом ути ца ја свет ских трен до ва: док је пр ва под до-
ми нант ним ути ца јем не мач ког екс пре си о ни зма (уз еле мен те да да и зма, фран-
цу ског ку би зма и ру ског кон струк ти ви зма), дру гој у осно ви ле же да да и зам 
и ру ски и ита ли јан ски фу ту ри зам. У обе књи жев но сти аван гар да је по ме ри ла 
пе снич ки дух и фор му ме ша ју ћи раз ли чи те умет нич ке ме ди ју ме и на пу шта ју-
ћи евро по цен трич ност кул ту ре и књи жев но сти – што се у срп ској аван гар ди 
огле да и у раз ви ја њу ин те ре со ва ња за Да ле ки ис ток, по себ но за ки не ску и 
ја пан ску по е зи ју, на ро чи то код Ми ло ша Цр њан ског и Иси до ре Се ку лић.

По след ња у овом по гла вљу је сте сту ди ја исте ау тор ке „Ком па ра тив ни 
опис ја пан ских и срп ских аван гард них ча со пи са” (стр. 170–221, пр во бит но 
об ја вље на на срп ском је зи ку у ча со пи су Збор ник Ма ти це срп ске за књи жев
ност и је зик 51/1–2 (2003): 321–367) по све ће на про у ча ва њу па ра лел них по ја ва 
у ја пан ској и срп ској аван гард ној књи жев но сти. Ком па ра тив на и ти по ло шка 
ана ли за ба зи ра ју се на по два ча со пи са из сва ке сре ди не: ја пан ским Цр ве но 
и цр но и Ма во, и срп ским Пу те ви и Све до чан ства. Па ра ме три за по ре ђе ње 
су про кла мо ва ни про гра ми, на чин уре ђи ва ња, про фил об ја вљи ва них књи-
жев них де ла – ка ко ори ги на ла та ко и пре во да. Док на ја пан ској стра ни до ми-
ни ра ју ни хи ли стич ка есте ти ка и те жња ка ко смо по ли ти зму, у срп ској сре ди-
ни су се на мет ну ле те ме осло ба ђа ња од про шло сти и рас ки да са тра ди ци јом, 
а че сто и пу то ва ња или упо зна ва ња ту ђи не. 

На ред но по гла вље збор ни ка, на сло вље но са Фол клор – а за пра во по све-
ће но на род ној књи жев но сти – са др жи три ра да јед ног истог ау то ра, Ши геа 
Ку ри ха ре.

У пр вом ра ду „Срп ска на род на пе сма Ха са на ги ни ца” (стр. 225–237, пре-
вод ра да пр во бит но об ја вље ног у Ја па ну 1972) ау тор пр во пред ста вља исто-
риј ску по за ди ну из ван ред но до брог при је ма на ко ји су у Ау стри ји и Не мач кој 
код ве ли ка на књи жев но сти и фи ло ло шке на у ке – Ко пи та ра, Гри ма, Ге теа, Ран-
кеа – на и шла Ву ко ва де ла, као и он лич но. По том пра ти суд би ну Ха са на ги ни це, 
од Фор ти со вог за пи са до Ге те о вог пре во да на не мач ки (а отуд да ље и на дру-
ге европ ске је зи ке), да би се за тим по све тио са мој пе сми, за ко ју др жи да се 
„раз ли ку је од оста лих срп ских на род них пе са ма и не на ла зи мо ни јед ну дру-
гу ко ја би се с њом да ла упо ре ди ти”. 
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У дру гом ра ду „Увод у ис тра жи ва ње сло вен ских на род них еп ских пе-
са ма” (стр. 238–266, пре вод ра да пр во бит но об ја вље ног у Ја па ну 1989), ау тор 
на ма те ри ја лу срп ских и бу гар ских на род них пе са ма пра ти ка ко се раз ви јао 
от клон мит ског Кра ље ви ћа Мар ка од ње го ве исто риј ске лич но сти да би, 
на кон по ре ђе ња од ли ка еп ског ју на ка у тра ди ци ја ма два на ро да, уста но вио 
слич но сти и раз ли ке из ме ђу „срп ског” и „бу гар ског” Мар ка Кра ље ви ћа. 
Ана ли зи су под врг ну те срп ске пе сме Кра ље вић Мар ко и брат му Ан дри јаш, 
Кра ље вић Мар ко и Му са Ке се џи ја, Мар ко Кра ље вић и Ми на од Ко сту ра и 
Смрт Кра ље ви ћа Мар ка, чи ји мо ти ви се чак по ве зу ју са не ки ма у ру ским 
би љи на ма Иља Му ро мец и Сла вуј раз бој ник и Иља Му ро мец и Све ти гор. 

Тре ћа сту ди ја „Осло бо ди те љи од зма је ва и зма је ви ти ју на ци – ком па-
ра тив но ис тра жи ва ње ру ских и ју жно сло вен ских на род них ју нач ких еп ских 
пе са ма” (стр. 267–313, пре вод ра да пр во бит но об ја вље ног у Ја па ну 1978) по-
све ће на је упо ред но-исто риј ској ана ли зи на род них еп ских пе са ма ис точ них 
и ју жних Сло ве на: ру ске би љи не До бри ња и змај (у чак ви ше де се ти на ва ри-
јан ти) и срп ских ју нач ких еп ских пе са ма Ца ри ца Ми ли ца и змај од Ја стреп
ца и Се ку ла се у зми ју пре тво рио. Ау тор за кљу чу је да, уз све по ду дар но сти 
мит ских пред ста ва о зма ју и уби ја њу зма ја у ру ској и срп ској тра ди ци ји, 
по сто ји и бит на раз ли ка: «у ру ским би љи на ма „змај ко ји бљу је ва тру” (или 
„ог ње ни змај”) тран сфор ми ше се у пе снич ки сим бол па ган ских бо го ва ко ји 
од у ми ру, док је у ју жно сло вен ским на род ним еп ским пе сма ма по стао осно-
ва пре да ња о мит ској гло ри фи ка ци ји по је ди них исто риј ских лич но сти као 
зма је ви тих ју на ка.»

По след ње и нај кра ће по гла вље, на сло вље но Есе ји, об у хва та те ме кул-
тур них ве за и књи жев но сти, од но сно ре цеп ци је пре во да и освр та на „му ке 
пре во ди лач ке”. 

Пр ви је текст Ка зуа Та на ке „Кул тур не ве зе Ја па на и Ју го сла ви је” (стр. 
317–325, пре вод есе ја пр во бит но об ја вље ног у Ја па ну 2007), по све ћен исто ри-
ја ту кул тур них али и по ли тич ких де ша ва ња из ме ђу два на ро да8 – што је 
дра го це ни при каз окви ра и те ме ља за по то њи раз вој ин те ре со ва ња ја пан ских 
на уч ни ка за наш је зик и књи жев ност.

Дру ги је тро дел ни текст Ми цу јо ши ја Ну ма на „При каз три ју ро ма на 
Да ни ла Ки ша пре ве де них на ја пан ски је зик” (стр. 326–330, пре вод тек сто ва 
пр во бит но об ја вље них у ли сту Ма и ни ћи шин бун 24. ју ла 1995, 28. мар та 1999. 
и 13. ма ја 2007. године) ко ји са др жи ре ла тив но крат ке али на дах ну те при ка зе 
Ки шо вих ро ма на ко ји су до тад би ли пре ве де ни на ја пан ски: Ра ни ја ди, Ен ци
кло пе ди ја мр твих и Пе шча ник. 

Тре ћи је текст Хи ро ши ја Ја ма са ки ја „Уз лет у ко смос (уз ја пан ски пре-
вод Ње го ше ве Лу че ми кро ко зма” (стр. 331–3419), сво је вр сна ис по вест у ко јој је 
ау тор опи сао окол но сти у ко ји ма се, за јед но са Ка зу ом Та на ком, не ду го по сле 

8 Ту се пра те до га ђа ји од пр вог до де љи ва ња срп ског ор де на јед ном ја пан ском ми ни стру 
ино стра них по сло ва 1894. го ди не, пре ко крат ке пу то пи сне за бе ле шке Кен ђи ра Де на о Бе о гра-
ду (где је био на про пу то ва њу ав гу ста 1896), до отва ра ња ди пло мат ског пред став ни штва у 
То ки ју 4. фе бру а ра 1924. го ди не, по том кон зу ла та у Оса ки 1929, о Бран ку Ву ке ли ћу, за тим о 
тр го вин ским ве за ма итд.

9 Ако је су ди ти по од су ству по да тка о то ме где је пр ви пут об ја вљен, из гле да да је Ја ма-
са ки јев текст је ди ни при лог ко ји се пре ми јер но пу бли ку је у овом збор ни ку.
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за вр шет ка пре во да Гор ског ви јен ца по ду хва тио пре во ђе ња Лу че ми кро ко зма, 
у ко ме су се њих дво ји ца др жа ли истих на че ла: „да се срп ски де се те рац пре-
во ди у че тр на е сте рац, да пре вод бу де „стих за стих”, и да је зик бу де ста ро-
ја пан ски из оног вре ме на ка да је Ње гош жи вео и ства рао”.

Ве ћи на ра до ва у збор ни ку Ser bi ca Ia po ni ca де ла су фи ло ло шке на у ке, 
по те кла из пе ра све стра них сла ви ста, лин гви ста и про у ча ва ла ца књи жев-
но сти – осим не ко ли ко есе ја ко ји за о кру жу ју ту сли ку, дис крет но до да ју ћи 
и не ке лич не но те.10 Све то оста вља ду бок ути сак о сту ди о зно сти и ши ри-
ни ди ја па зо на ин те ре со ва ња пред став ни ка јед не ве ли ке на ци је, са из у зет ном 
кул тур ном тра ди ци јом, за на шу је зич ку про бле ма ти ку и за де ла на ших нај-
бо љих пи са ца, чи ју су вред ност не по гре ши во пре по зна ли.11 

На кра ју ни је на до мет на гла си ти да је књи га ко ја је пред на ма дру га чи ја 
од свих прет ход них у се ри ји „Сту ди је о Ср би ма”. Она је је дин стве на по не-
ко ли ко осно ва.

Је ди на је ко ја но си ла тин ски на слов – ла пи да ран и ре чит у исто вре ме.12

Је ди на ни је ау тор ска збир ка не го пред ста вља збор ник ра до ва ви ше ау то ра. 
Па опет, она но си ау тор ски пе чат јер је ре зул тат лич ног из бо ра – ка ко са зна-
је мо из Пред го во ра – свог уред ни ка, проф. Мо то ки ја Но ма ћи ја.

Је ди но ова књи га за су и зда ва ча има ино стра ног парт не ра, и то та квог 
као што је ре но ми ра ни Sla vic-Eu ra sian Re se arch Cen ter са уни вер зи те та Хо-
ка и до из Са по роа. Ка ко исто вре ме но но си и број 31 њи хо ве се ри је из да ња 
Sla vicEu ra sian Stu di es, ре ал но је оче ки ва ти да ће ви дљи вост овог збор ни ка 
у на уч ној за јед ни ци би ти ве ћа не го да је у пи та њу са мо на ша, до ма ћа пу бли-
ка ци ја. Мо же мо се на да ти да ће за хва љу ју ћи овој, 22. по ре ду књи зи у се ри ји 
„Сту ди је о Ср би ма”, и све оста ле мо но гра фи је, прет ход не и на ред не, лак ше 
на ћи пут до што ши рег кру га чи та ла ца ван гра ни ца на ше ма ле зе мље.

Ја сна Вла јићПо по вић

Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ
Ети мо ло шки од сек

Кнез Ми ха и ло ва 36, 11000 Бе о град, Ср би ја
ja sna.vla jic @isj.sa nu.ac .rs 

10 Та ко про ве ја ва и сен ти мент, нпр. ка да Х. Ја ма са ки от кри ва да му је, по што је из ра зио 
бо ја зан да их у пре во ђе њу Лу че ми кро ко зма че ка ју огром не те шко ће, К. Та на ка од вра тио „... у 
ша ли: „Ка да смо пре во ди ли Гор ски ви је нац, те рао си ме на Лов ћен, као на ис хо ди ште спе ва, 
са да хо ћеш да ме од ве деш у ко смос!” Као што сам се при бо ја вао, рад на пре во ђе њу Лу че ми кро
ко зма се оду жио и тра јао че ти ри ду ге го ди не. Не до че кав ши штам па ње књи ге, Та на ка је мар та 
2007. го ди не сам от пу то вао у ко смос. Сла ва му!” Дир љи ва је и чи ње ни ца да је М. Ну ма но, у 
при ка зу пре во да Ки шо ве Ен ци кло пе ди је мр твих об ја вље ном 28. мар та 1999. го ди не, по ме нуо 
ка ко је упра во по че ло НА ТО бом бар до ва ње [Савезне републике] Ју го сла ви је.

11 И по ред агил но сти срп ских ја па но ло га, ба рем за сад је те шко за ми сли во да пан дан овом 
збор ни ку, хи по те тич ни *„Iapоnica Ser bi ca”, бу де об ја вљен у Ја па ну.

12 Ма да не би тан, упа дљив је де таљ да је ди но њен хр бат има ис пи сан тај на слов – сви 
оста ли су бе ли.
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