ПОГОВОР

Још 2008. године, академик Предраг Пипер је покренуо иницијативу
да се у оквиру едиције Студије о Србима, чији је у то доба и био главни уредник, објави зборник у којем би били сабрани најзначајнији, или барем најрепрезентативнији, радови јапанских слависта – поглавито сербокроатиста и
србиста. У поменутој едицији су, добро је познато, објављена научна достигнућа неких од, у прошлости или пак данас, најистакнутијих слависта – од
Павла Шафарика, преко Бориса Унбегауна, па све до Никите Толстоја, Герхарда Невекловског и др., тако да овај зборник у неку руку одступа од првобитно замишљене концепције Едиције. Међутим, ово није случајно. Иако је
сербокроатистика/србистика релативно млада дисциплина у Јапану, научни
резултати које је изнедрила, међутим, завређују пажњу домаће, не само научне, јавности, који, нажа лост, због језичке баријере до данас нису могли
бити ʻоткривени’. Управо због недовољне афирмисаности јапанских слависта код нас, сматра ли смо да би било најпримереније да се у Зборнику нађу
радови из различитих филолошких области, укљу чујући и оне научно-популарне, како би читаоци најразличитијих интересовања и обра зовних профила могли да стекну увид у барем оне доминантне сербокроатистичке и
србистичке теме које су биле предмет интересовања јапанских слависта – некада и данас.
Одабир радова је начинио М. Номаћи, али је многе од њих тек треба ло
превести са јапанског језика, а овога посла су се прихватили истакнути београдски јапанолози професори Далибор Кличковић и Дивна Тричковић,
колеге и пријатељи са којима се, током свог боравка у Београду, интензивно
дружио. Превођење није увек ишло по утврђеном плану, јер су, нажа лост,
неки од аутора у међувремену преминули, те преводилачке недоумице није
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би ло понекад лако отклонити. За ову врсту послова је, као коу редник, био
заду жен М. Алановић, ван редни професор Универзи те та у Новом Саду и
Номаћијев дугогодишњи пријатељ, још од студентских дана, који је урадио
редакту ру свих текстова Зборника. Како је рад на Зборнику прола зио кроз
различите фа зе, није било увек могуће пратити раније предвиђене рокове,
тако да је завршетак посла више пута одлаган. Због тога се најискреније извињавамо – посебно ауторима!
Не због осећања дужности, огромну захвалност дугујемо академицима Предрагу Пиперу и Милораду Радовановићу, некадашњем и садашњем
уреднику Едиције, за несебичну подршку и помоћ, али и за показано стрпљење и указано поверење. Такође, хтели бисмо да захвалимо Словенско-евроазијском центру Универзитета Хокаидо на финансијској подршци за објављивање
овог зборника, у едицији Slavic Eurasian Studies бр. 31.
На самом крају, не можемо а да се не сетимо академика Милке Ивић,
без чијег неисцрпног научног и људског надахнућа овог зборника не би ни
било – М. Номаћи, сасвим извесно, не би кренуо путем славистике, још мање
путем србистике, а М. Алановић не би упознао овог преданог колегу ни стекао
искреног пријатеља.
Мотоки Номаћи и Миливој Алановић
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