ПРЕДГОВОР

1. С(е)рб(окроат)истика у Јапану: почеци, развојни токови
и тенденције
Историја јапанске славистике релативно је кратка, са изузетком русистике која је наста ла резултатом практичних потреба за проучавањем Руса
и Русије, географски најближих словенских суседа јапанског народа. Такво
стање траје до краја педесетих, чак средине шездесетих година двадесетог
века, како то истиче Шоићи Кимура (1915–1986), професор Токијског универзитета и отац модерне јапанске славистике, током којих славистика као самостална дисциплина у Јапану још није, заправо, ни заживела.1
Отуда је историја проучавања јужнословенских језика још млађа, а њене
зачетке на ла зимо тек крајем шездесетих година прошлога века, у делима
ученика и следбеника Ш. Кимуре, као што су Шигео Курихара, почасни професор Универзитета у Токију и Универзитета Хокаидо, и Ђун-ићи Сато, почасни професор Универзитета у Токију, за које се слободно може рећи да су
прва генерација истраживача јужнословенских језика и култу ра у Јапану.
Ипак, пиониром на пољу истраживања српскохрватског језика и књижевности, посебно фолклора, сматра се Ш. Ку рихара, који се са овим словенским
језиком први пут сусрео током свог студијског боравка на Универзитету Калифорније у Берклију (1962–1964), те који ће остати упамћен као даровити
преводилац Иве Андрића (нпр. Проклета авлија [1983]) и других југословенских писаца тога доба, чиме је у културни живот Јапана увео неке нове
теме и тиме пробудио интересовање за читав Балкан и посебно Југославију.
1
В. Shoichi Kimura, „The Study of Russian in Japan“, Slavic Word: A Slavic Supplement
to „Word“–Journal of the Linguistic Circle of New York, no. 1 (1953): 349–353.
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Ђ. Сато, по обра зовању русиста и бугариста, доминантно се бавио развојем
књижевних језика код Јужних Словена, нарочито интензивно у оквиру пројекта под на зивом Формирање књижевних језика у националним језицима
Југославије и међунационални проблеми, који је, заједно са Ш. Ку рихаром,
водио 1985–1986. године.
Занимање за јужнословенске теме се, међутим, готово напоредо развија ло и изван поменутог академског круга. Зато на овоме месту не можемо а
да се не сетимо Казуа Танаке (1935–2007), који се давне 1962. упутио за Београд, на студије на Филозофском факултету, где ће боравити до 1968, и који
је по повратку у Јапан претежно радио као преводилац и приређивач уџбеника и мањих речника српскохрватског језика. Нарочито су значајни његови
преводи књига о историји Србије и Југославије, али и класика југословенских
књижевности, попут Иве Андрића, Десанке Максимовић и др. Преводилачки
занос га је држао до самог краја живота, а његовим врхунцем се сасвим оправдано сматрају преводи Горског вијенца (2003) и Луче микрокозма (2008), које
је довршио заједно са Хирошијем Јамасакијем. Дело Ка зуа Танаке одише
несебичном љубављу према Србији и Србима, те није претерано рећи да је
управо он утро пут који је Јапану широм отворио врата српског језика и култу ре, пут којим су ходиле све потоње генерације истраживача.
Иако се бављење јужнословенским језицима и књижевностима углавном ограничавало на план појединаца, ентузијаста, занимање за ове теме показа ли су и неки афирмисани истраживачи општелингвистичкога профила.
Ту, пре свега, мислимо на академика Шира Хаторија (1908–1995), лингвисту
светског гласа и оснивача токијског Института за лингвистику, који по лингвистичком обра зовању није био слависта. Ипак, Ш. Хатори је велико занимање пока зао за српскохрватски ак ценатски систем, који је, пола зећи од
начела фонолошке теорије коју је сам развијао, поредио са јапанским, што
је непосредан резултат периода активног дружења најпре са Романом Јакобсоном, а преко њега потом и са академиком Павлом Иви ћем, који је као
гостујући предавач на Институту, заједно са супругом Милком, током 1968.
боравио у Јапану.
Српскохрватску акцентологију је у жижу свога интересовања уврстио
и Такао Камијама, ученик бохемисте и па леослависте Еиићија Ћина (1932–
2002), индоевропеиста и професор Универзитета у Осаки. Иако русиста по
обра зовању, након студија славистике и опште лингвистике у Бечу код професора Франтишека Вацлава Мареша, Т. Камијама се почео бавити српскохрватским акцентима.
Готово истој генерацији слависта припадају и Јуми Накађима, почасна
професорка Универзитета Хитоцубаши, и Кеико Митани, професорка Уни-
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верзитета у Токију, чијем плодотворном раду и несебичном ангажману у Међународном конгресу слависта јапанска славистика дугује много.
Јуми Накађима, такође изданак славистичке школе Е. Ћина и прва македонисткиња у Јапану, свој лингвистички занат је усавршила у Новом Саду,
код академика Павла и Милке Ивић. Зато је у духу Новосадске школе наставила експериментална истраживања српскохрватске акцентологије, као и
теренска истраживања јужнословенских дијалеката, при чему не треба заборавити да су јој у истраживачком фокусу биле и бројне социолингвистичке
теме. Како је плодан аутор читавог низа уџбеника српскохрватског језика,
својим научним и педагошким радом је потоњим генерацијама у Јапану
утрла пут за успешно бављење сербокроатистиком, и славистиком уопште.
Кеико Митани је данас најзначајнији слависта у Јапану. Докторира ла
је два пута – најпре у Загребу, на пољу хрватског језика, а потом у Токију код
Ш. Курихаре. Свестрано се бави теоријском лингвистиком, социолингвистиком и класичном филологијом на корпусима свих словенских језика, али у
њеном научноистраживачком опусу ју жнословенске теме ипак заузимају
централно место (нпр. аутор је прве граматике хрватског језика у Јапану [1997]).
У том светлу треба сагледати и њене преводе најзначајнијих југословенских
и постјугословенских писаца, попут Милорада Павића (Последња љубав у
Цариграду [2009]), Меше Селимовића (Дервиш и смрт [2013]) итд., што је,
у неку руку, завет Ш. Ку рихари који до данас испуњава.
Другој генерацији јапанских слависта припадају и истраживачи изван
Јапана који су се успешно бавили проу чавањем српске књижевности и култу ре. Ово је била кључна делатност брачног пара Јамасаки, Кајоко и Хирошија, који већ годинама уна зад раде на Филолошком факултету у Београду.
Кајоко Јамасаки, плодна јапанска и српска списатељица истовремено, афирмисала је компаративна истраживања српске и јапанске књижевности (Јапанска авангардна поезија у поређењу са српском поезијом [2004]), а за собом је
оставила надахнуте преводе Данила Киша (нпр. Енциклопедију мртвих [1999]
и Ране јаде [2013]) и др. Хироши Јамасаки, аутор више српско-јапанских речника, остаће упамћен по заједничком поду хвату са К. Танаком на преводу
Горског вијенца и Луче микрокозма, али и по немалом доприносу бољем познавању српске књижевности у Јапану (нпр. по преводу романа Кад су цветале тикве [2005], заједно са супру гом Кајоко).
Овоме низу знаменитих слависта друге генерације треба додати и име
Мицујошија Нумана, професора Универзитета у Токију и стручњака за словенске књижевности, нарочито за руску и пољску, чијем интересовању није
промакла ни српска књижевност, нарочито не њена рецепција у Јапану.
Неке од радова у Зборнику потписују представници последње, или најмлађе, генерације јапанских слависта, а то су Ајако Оку и Мотоки Номаћи.
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Ајако Оку, ученица Нобухира Шибе, стручњака за модерну историју Балкана, и професорка на Женском универзитету Кјорицу афирмисала се као преводилац и врсни познавалац Данила Киша и Иве Андрића. Посебан од јек у
јапанској културној и научној јавности је имала њена књига Данило Киш: писац
границе (2010), која представља прву монографску студију у Јапану посвећену
неком знаменитом српском писцу. У последње време су нарочито била запажена њена компаративна књижевна истраживања, као и интересовање за југословенску књижевност у дијаспори у светлу светских књижевних токова.
Мотоки Номаћи, професор у Словенско-евроа зијском истраживачком
центру Универзитета Хокаидо, инспирисан радовима академика Милке Ивић
почео се бавити славистиком, а током свог боравка у Београду, под менторством академика Предрага Пипера, и српским језиком у светлу језичке типологије. Централне теме његовога рада су типолошка и ареална проу чавања
словенских, уопште балканских језика, као и она социолингвистичка с посебним освртом на мањинске језике Словена. Посебно значајне су његове
студије посвећене синтакси и семантици посесивности, а допринос афирмацији србистике у свету дао је и зборником Српски језик у очима Истока
и Запада: синхронија, дија хронија и типологија (2015), који је, заједно са
Људмилом Поповић, уредио.
Иако се овде не завршава списак јапанских слависта који су своја истраживања веза ли за јужнословенске језике, књижевности и култу ре, разуме
се да их не можемо све поменути, као и да није било могуће све њихове највредније прилоге сместити у корице једнога зборника. Ова чињеница је пред
уреднике поставила не сасвим лак задатак, а он се тиче избора најрепрезентативнијих радова, као и оправдан циљ да Зборник на најбољи могући начин
покаже све развојне фа зе јапанске сербокроатистике и србистике, као и њене највредније резултате. Вођени овом идејом, из ње проистекао наслов
SERBICA IAPONICA: ДОПРИНОС ЈАПАНСКИХ СЛАВИСТА СРПСКОЈ ФИЛОЛОГИЈИ те структура
Зборника наметнули су се као крајње логични. О томе у наставку.
2. Структура Зборника, теме и резултати истраживања
Зборник садржи четири главе – Језик, Књижевност, Фолклор и Есеји
– чији наслови ука зују на ширу научну област и тематску, односно жанровску припадност радова у њима.
2.1. У првој глави Зборника сврстани су радови који се тематски протежу од историје језика, преко фонологије па све до упоредне синтаксе словенских језика. Најпре Кеико Митани, у два своја прилога, доноси резултате
који иду у правцу расветљавања принципа развоја глаголског и падежног
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система у словенским језицима те позиционирања енклитика у словенској
реченици, док Широ Хатори, Такао Камијама и Јуми Накађима свој истраживачки фокус усмеравају на акценатски систем српскохрватскога језика
– утврђујући слог или мору као основну прозодијску јединицу, формулишући
основна правила за генерисање одговарајућих парадигматских фонемских
записа за сваки акценатски тип, те трудећи се да српскохрватски акценатски
систем опишу по методологији типичној за јапански језик, при чему су кључни резултати ових фонолошких истраживања смањење основних акценатских
парадигми српског језика. Последњи прилог у глави посвећеној језику дело
је Мотокија Номаћија који, пола зећи од начела теорије граматика лизације,
настоји да утврди место посесивног перфекта у глаголским системима различитих словенских језика, с посебним освртом на ситуацију у српском.
У потоњим параграфима осврнућемо се на кључне теме и резултате
сваког појединачног рада.
Кеико Митани у раду Синтаксичке одлике словенских средњовековних
законика – прилог компаративној синтакси словенских језика пореди текстове на различитим јужнословенским дијалектима са текстом на руском језику,
разматрајући њихове кључне, или диференцијалне, синтаксичке одлике. Ти
текстови су Vinodolski zakon, 1288, Душанов законик, 1349–1354, и Псковская
судная ֱрамоֳа, 1397–1467. Ауторка се, на основу ана лизе текстова истога
жанра наста лих у истом периоду, усредсређује на облике предиката као и
дистрибуцију речи, при чему јој посебну пажњу привлаче следећа два феномена: (а) начини за изражавање (моралне/друштвене) обавезе (деонтичка
модалност), и (б) размештање енклитика у словенској реченици.
Ауторка оправдано полази од претпоставке да се поређењем садржајно
блиских текстова на сродним језицима веродостојно могу појаснити формалне језичке промене у њима, као и да се поређењем текстова насталих у кратком
временском раздобљу могу лакше уочити и објаснити специфичне разлике
наста ле у тим језицима након издвајања из заједничког словенског језика.
Тако у првом делу рада са знајемо да је обележје по ком се руски језик
супротставља јужнословенским језицима губљење помоћног глагола быֳь
у перфекту, који је носио ознаку за време и лице, при чему је лице компензаторно почело да се исказује кроз реч у положају субјекта (именице, заменице).
Истовремено, време је апсорбовано у глаголски придев који је самостално
почео да врши функцију прошлог времена.
Други део рада је посвећен реду речи, за који је кључно да се енклитика
бы фонетски спојила са претходним елементом, као у чֳобы, или се променила у партикулу за конјунктив, док је енклитика ли, која се појављивала првобитно у позицији W2 (према Вакернагеловом закону) и управља ла целом
реченицом, почела да се употребљава и на нивоу синтагме.

9

Све ово је, закључује ауторка, резултат повлачења енклитичког система, те губљења позиције W2. Наиме, словенски језици, који показују снажну
повезаност у падежном систему и другде, синтаксички су другачији, те се
руски језик, који је без енклитика, разликује од оних словенских језика који
функционалне категорије обједињују градећи групе енклитичких облика
управо у специфичној позицији W2.
У свом другом раду, Дубровник и свет средњовековног Балкана: историјске и литерарне чињенице у вези са куповином Стона, Кеико Митани разматра историјску позадину овога догађаја, анализирајући документа с почетка четрнаестог века, у којима трага и за специфичним језичким одликама.
Доку мента која су ау торки послу жи ла као извор историјских и језичких
података јесу три повеље: Повеља Стефана Душана Дубровчанима из 1333.
године, Повеља Стјепана Котроманића Дубровчанима и Повеља Стефана
Душана Дубровчанима из 1334. године. У сва три документа ауторка посебну
пажњу посвећује рефлексима старога јата и наставку за локатив једнине мушког и средњег рода. Ауторка своје на ла зе доводи у везу са тежњом да се
очува књижевна традиција црквенословенског језика, што је типично за документе упућене од српскога цара Стефана Душана, и променама кроз које
су прола зили штокавски говори у процесу настанака дија леката. Нарочито
је занимљив ауторкин закључак да документи са територије данашње Босне
најверније одражавају локалне језичке одлике, што може бити основ за утврђивање и неких културолошких разлика међу данашњим народима на Балкану.
Широ Хатори у раду О прозодемама у српскохрватском језику, излажући дока зе за своју „теорију о прозодемама“ као ба зичним фонолошким
јединицама, на самом почетку се осврће на студију Јадранке Гвоздановић,
при чему истиче да, иако наста ла на различитим деловима света, ова два
истраживања показују неочекивано велику подударност у ставовима и резултатима. Највећа сличност се очитује у чињеници да оба аутора у границама
слога виде базичну фонолошку јединицу – за Ј. Гвоздановић основна прозодијска јединица је слог, док је за Хаторија то мора, односно две море ако је
слог дуг, при чему прозодему одређује још и као високу /^/ или ниску /˅/. Хатори закључује да је слог као основна прозодијска јединица надређен мори, што,
према њему, недвосмислено доказује да ранија експериментална истраживања експираторног нагласка нису могла дати очекиване и поуздане резултате. Штавише, укрштањем ових обележја, те још дужине и висине, дока зује
Хатори, добија се доследан а поједностављен приказ акценатског система
за који у косим заградама даје фонолошку транскрипцију.
Такао Камијама у раду Српскохрватски акценат – увод у генеративну
фонологију српскохрватских именица, пола зећи од начела Пола Гарда (Paul
Garde), представља свој покушај смањења типова именичких деклинација,
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при чему се ограничава на речи које је Јосип Матешић (1970) одабрао као
репрезентативне за одговарајућу парадигму. Аутор за сваку анализирану реч,
тачније акценатску парадигму, формулише основни фонолошки запис из
ког се, применом одређених правила, изводе сви оста ли чланови парадигме.
Правила за генерисање акцента у савременом српскохрватском језику добијена су на основу одговарајуће акценатске транскрипције стања пре повлачења акцента, што омогућује да се акценатски запис значајно поједностави.
Уведена правила, која се углавном заснивају на увођењу фонема без гласовне
вредности, које, на пример, утичу на дужење акцентованог слога, примењују
се по строго утврђеном редоследу. Камијама је тако успео да на основу 6
основних и 5 селективних правила објасни 72 Матешићеве акценатске парадигме. Ипак, одступања од понуђених правила тичу се, пре свих, вокатива,
јер је, признаје и сам аутор, врло тешко утврди општији акценатски модел за
овај падеж.
Колико су упоредна истраживања прозодијских система српскохрватског и јапанског језика значајна и, коначно, плодотворна, показује и рад Јуми
Накађиме, О перцепцији српскохрватских акцената на основу јапанског језичког осећања, која је, под руководством Павла Ивића, применила нов модел приказа српскохрватског акцента узимајући у обзир само његову тонску
линију, а не и ону динамичку, по узору на модел прика за јапанских акцената. Кључни резултат истраживања, иако се оно заснива на субјективној перцепцији српскохрватског акцента говорника (тј. аутора) коме је јапански матерњи језик, јесте да је високи тон најчешћи и најредовнији корелат акцента,
при чему треба напомену ти да је код речи са узла зним ак центом управо
први слог после акцента обележен високим тоном. Када је пак реч о дугим
акцентима, високи тон код дугосила зних акцената је уочљив на првој мори,
док је то код дугоузлазног друга мора, чак и слог иза акцента. Иако су резултати више него индикативни, морају се ипак узети са резервом јер аутор није
знао која реч носи који акценат у српскохрватском, а посебно што је изворни
говорник српскохрватског језика са војвођанског терена.
Немали допринос упоредном проучавању савремених словенских језика
даје и Мотоки Номаћи у раду Посесивни перфекат у српском језику (с освртом на друге словенске језике), у ком стање у српском језику пореди са оним
у другим словенским језицима – у македонском, пољском, кашупском, словеначком итд. Аутор, уз навођење типолошких обележја ове категорије, како
граматичких тако и семантичких, утврђује да је реч о слабо граматикализованој форми у српском језику, те да је зато, истиче он, оправданије говорити
о синтагматском споју са резултативним значењем и посесивном оријентацијом. Проблем који је у раду само дотакнут тиче се перспективе развоја посесивног перфекта у српском језику, те стања у српским дија лектима, посебно
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у оним који се граниче са македонским говорима, што је важно да се истражи,
наводи М. Номаћи, како би се објаснило порекло и природа ове категорије
у српском језику.
2.2. Друга глава Зборника посвећена је књижевним темама, при чему,
уз класике српске књижевности, Андрића и Киша, посебно место заузима
интересовање за српску авангардну књижевност. Тако, док Шигео Курихара,
у раду Структура приповедака и дух приповедача – једна особеност Андрићеве књижевности, трага за смислом и улогом књижевности испитујући улогу
проповедача у Андрићевим приповеткама, дотле Ајако Оку, у раду под насловом Између поезије и прозе: о Мансарди Данила Киша, истиче Кишову намеру да разгради аутентичност пишчеве поетике и лажни идеал књижевног
језика. Кајоко Јамасаки, с друге стране, у своја два рада, Српска авангарда
и јапанска поезија и Компаративни опис јапанских и српских авангардних
часописа, негује компаративни приступ, те пореди авангардне покрете у
Србији и Јапану, трага за мотивима, темама, програмским циљевима, једноставно, сличностима и разликама, како у самим књижевним остварењима
тако и у уређивачкој политици најутицајнијих часописа друге и треће деценије двадесетог века у обе земље.
У наставку дајемо кратак осврт на садржај поменутих радова.
Шигео Ку рихара у раду Структура приповедака и дух приповедача
– једна особеност Андрићеве књижевности ана лизира групу од укупно пет
приповедака у којима стари фра Петар своје лично искуство приповеда младићу, за кога се сматра да је Андрићев алтер-его. Поменутих пет приповедака
су Труп, Чаша, У воденици, Шала у Самсарином хану и Проклета авлија.
Разлоге Андрићевог занимања за ка луђере, сматра Курихара, пре треба тражити у његовом приповедачком инстинкту него у религиозним побудама,
тим пре ако се зна да су фрањевачки манастири баштинили стара књижевна
дела и историјске документе, а да Андрић није био писац који би писао без
извесног читања класика и зна лачке употребе историјских докумената. Међутим, истиче Ку рихара, Андрић се користио и другом грађом – оном усменом. Јер, најважније је да, сазнајемо у раду, прича траје и да се одржава, те се
зато једна прича претаче у другу и све тако редом. А како и не би кад, према Андрићу, „приповедач и његово дело не служе ничему ако на један или
други начин не служе човеку и човечанству.“ Управо ово Андрићево програмско начело засту па и фра Петар, истиче Ку рихара, за кога прича не може
директно да пружи пут ка искупљењу, али може да исмеје недаћу и трагедију
и да је претвори у комедију којом ће се човек одбранити, каже овај изузетни
ка луђер.
Ајако Оку у чланку Између поезије и прозе: о Мансарди Данила Киша
бави се питањем наслова, посебно поднаслова, овог Кишовог дела, те у каквој
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је вези са његовом садржином. Ауторка дока зује да у Мансарди постоје два
аспекта, аспект прозе и аспект поезије, који се заснивају на европској књижевној баштини – миту о Орфеју и Дон Кихоту. Штавише, наставља Оку, сам
Киш наводи имена и других дела која га опчињавају, али која доводе до спознаје реалности и, на крају, отуђења. Заправо, главна тема Мансарде је, и за
писца и за главног јунака, како написати роман. Ваљда баш због тога, наставља Оку, што не успева да одвоји свест романописца од свести песника, а
како и не би када у прози истражује суштину језика а у песми сам живот. У
чланку са знајемо да за Киша дилема није само у избору између поезије и
прозе већ и у извору знања и искуства – да ли се оно стиче из књига или кроз
лично животно искуство. Отуда у Мансарди бројни цитати из дела светске
књижевности, али ти исти цитати, сматра Оку, служе, осим да покажу припадност светској књижевности, и да се разгради аутентична поетика писца
и лажни идеал књижевног језика. Иако је једна од кључни речи која описује
Мансарду управо неред, или бесмисао, тврди Оку, она јасно одражава Кишов
доживљај књижевности.
Кајоко Јамасаки у студији Српска авангарда и јапанска поезија трага за
додирним тачкама у развоју српске и јапанске авангардне поезије. Ауторка
наглашава да је српска авангардна поезија у првој фази била под претежним
утицајем немачког експресионизма, прихватајући елементе дадаизма, француског кубизма и руског конструктивизма, да би се потом усмерила ка француском надреа лизму. Насу прот овоме, наставља К. Јамасаки, у Јапану су
управо дадаизам и руски и ита лијански футу ризам одигра ли кључну улогу
у првој фа зи развоја јапанске авангарде, док се експресионизам није развио
у самоста лан песнички покрет. Ауторка са посебном пажњом листа манифесте ових покрета – док манифести српских авангардиста дају програмска
начела покрета, дотле су они јапански агитаторски и третирају изопаченост
и злочин. Разуме се, истиче ауторка, постоје и сличности међу овим програмима, а то је негирање институција и ауторитета, разграђивање традиционалног и конвенционалног књижевног искуства, потрага за слободом, увођење
нових мотива и тема из реалног живота, мешање жанрова, интернационалистичка тежња и сл. Заједничко је и трагање за новом формом, створен је
нови ритам, неопходан за слободни стих, разграђује се језик, у песмама се
јављају реченице без предикације, често именске, а неретко у облику крикова; намерно се игноришу граматичка правила. И у једној и у другој књижевности, истиче Јамасаки, авангарда је померила песнички дух и форму мешајући различите уметничке медијуме: ликовне уметности, позориште, кинематографију, музику и архитекту ру. Уметници су почели да стварају нову
визију којом може да се изрази стварност живота на вишим уметничким нивоима. Сличност међу овим књижевностима се, сазнајемо у раду, огледа и у
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напуштању епропоцентричности културе и књижевности, при чему у српској
авангарди посебно место заузима интересовање за Далеки исток, посебно за
кинеску и јапанску поезију, коју, што је посебно истакнуто у раду, М. Црњански и И. Секулић нису посматра ли кроз призму европских поетских школа
и начела.
У свом другом чланку, Компаративни опис јапанских и српских авангардних часописа, Кајоко Јамасаки даје приказ паралелних појава у авангардним покретима у српској и јапанској књижевности, при чему се посебно
осврће на најуочљивије сличности и разлике у рецепцији европских авангардних покрета у обема књижевностима, посебно у ма лим часописима. Док је
темељно обележје српске књижевности, наглашава К. Јамасаки, то да је саставни део европске и хришћанске култу ре, изузев у периоду турске владавине, дотле она јапанска постаје део овог културног круга тек у другој половини деветнаестог века. Ауторка за компаративну и типолошку ана лизу
бира два јапанска и два српска авангардна часописа – Црвено и црно и Маво,
с једне стране, те Путеве и Сведочанства, с друге, за које сматра да су најбољи показатељи сложеног и слојевитог културног и књижевног живота код
ова два народа. Ауторка разматра у њима прокламоване програме, начине
уређивања часописа, објављивана књижевна дела, укљу чујући и преводну
књижевност. Тако са знајемо да су чести мотиви у ствара лаштву јапанске
авангарде, подстакнути нихилистичком естетиком и дехуманизацијом савременог друштва, слике распадања урбаног човека, његове отуђености, слике
секса или хране које су везане за голи живот, мисаони хаос, немири времена
и насиље. Баш су зато, додаје К. Јамасаки, најпогодније речи које осликавају
то време управо затвор, празнина, срце, крв, гробље, духови, обртање. Језик
је савремен, а ритам брз. Међутим, улога ових јапанских часописа није било
само порицање свега у свету већ и тежња ка космополитизму, солидарности
са уметницима света и мултидисциплинарности, што је нарочито типично за
Маво, додаје Кајоко Јамасаки. И у српским часописима је, наставља ауторка,
приметна тежња ка ослобађању од прошлости и књижевног наслеђа, те критички однос према властима и целом друштву, премда се у њима не губи
свест о континуитету. У српским часописима су, примећује ауторка, честе
теме путовања и доживљај туђине, што није типично за оне јапанске, као и
тежња за упознавањем других култу ра, па се зато често објављују преводи
са француског и енглеског. Ипак, негирање евроцентризма је доминантна
тема и у српским часописима, при чему је Африка да леки предео који буди
велика интересовања. Сведочанства, истиче К. Јамасаки, доносе заокрет у
српској књижевности, и то ка надреа листичкој поетици. У овом часопису
се, наводи ауторка, прокламује проу чавање појава које се не могу ра зумом
откривати, а то су подсвест, сан, привиђење, лудило, љубав, емоције, затим
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интересовање за физиолошку и менталну абнормалност. Иако и Сведочанства прокламују интересовање за егзотичне крајеве, Да леки исток остаје
изван њега, закљу чује К. Јамасаки.
2.3. У трећој глави овога зборника, посвећеној фолклору и народној
књижевности, налазе се три прилога вредна пажње, које потписује исти аутор
– Шигео Курихара. Интересовање Ш. Курихаре, које илуструју ова три рада,
креће се у распону од најстаријих ју начких епских песама, превасходно
српских и руских, па све до ба лада, у којима, руководећи се компаративним
приступом, трага за универзалним темама, књижевним, митским и историјским мотивима, поступцима грађења лика главног јунака и исходиштима њихове до данас неу гасле песничке лепоте и склада. Ипак, у потоњим
параграфима ћемо нешто опширније о сваком раду понаособ.
Први прилог у овој глави носи наслов Српска народна песма Хасанагиница, који Ш. Ку рихара отпочиње, позивајући се на Гетеове дневничке
записе, описом првог Вуковог сусрет са овим знаменитим немачким писцем.
Овакав почетак није случајан. Ш. Курихара нарочито истиче да је Гете Вуку
изузетно био наклоњен и да га је подстицао на књижевни и реформаторски
рад. Није, међутим, само Гете заслужан за Вуков рад и, коначно, успех. Курихара истиче улогу Ј. Копитара, који је у правом смислу те речи од Вука
начинио научника, затим Ј. Грима, који је у својим приказима, и неким самосталним преводима, пробудио интересовање Европе за српски језик и српску
књижевност, а коначно и историчара Ранкеа, који је, зхва љујући Вуку, догађања у Србији и на Балкану довео у општеисторијске оквире. Низу ових
познатих имена Ку рихара додаје и име Терезе Албертине Луизе фон Јакоб,
или скраћено Талфј, којој је припа ла дужност, можда боље част, да преведе
Вукове Српске народне песме на немачки језик. Њен превод је објављен 1825.
године, захваљујући коме су српске епске песме, закључује Курихара, доживеле огромну популарност. Ипак, једна песма за Курихару заслужује посебну
пажњу, и то она која је и самог Гетеа очарала – Хасанагиница. Иако је песнички израз ове баладе једноставан и несавршен, она плени неком наивном лепотом, наглашава Ку рихара. О њеној популарности говори чињеница да је
више пута превођена на немачки, енглески, француски, руски и друге језике, што не треба да чуди, истиче Ку рихара, јер је у време романтизма песма
о несрећној Српкињи, послушној пред судбином, својом елегичном лепотом
могла лако да стекне бројне поштоваоце.
У свом другом чланку, Увод у истраживање словенских народних епских
песама, Шигео Ку рихара, руковођен компаративним приступом, разматра
процес обликовања херојске личности Краљевића Марка у јужнословенским
епским песмама, која, сасвим очекивано, није у складу са историјским чињеницама о овом јунаку.
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Аутор пореди „српског“ Марка са оним „бугарским“ и утврђује бројне
сличности, али и разлике међу њима. Кључна разлика је, примећује Ку рихара, што у бугарским песмама нема помена о Марковом положају турског
вазала, што је у српским епским песмама чест мотив. С друге стране, српски
је Марко сачувао нека племићка обележја, док је у бу гарским песмама он
прави народни јунак. Марков пут од племића до народног представника и
борца против турске власти Курихара описује на примерима неколико песама
– Краљевић Марко и брат му Андријаш, Краљевић Марко и Муса Кесеџија,
Марко Краљевић и Мина од Костура и Смрт Марка Краљевића. Осим тога,
ау тор врло уверљиво мотиве јужнословенских епских песама повезује са
руским биљинама, нпр. са биљином Иља Муромец и Славуј разбојник и Иља
Муромец и Светогор, при чему посебно истиче смену фантастичне и релативно историјске епике.
Ш. Ку рихара, сводећи резултате свога истраживања, наводи да је темељна одлика усмене епске књижевности уметничка унивеза лизација историјске реалности. Због тога у њима, сматра он, не треба трагати за веродостојношћу, оне одражавају идеа ле, уметнички обликоване и усклађене са
народним тежњама. Ипак, посебно важан слој у грађењу лика јунака јесу
мотиви из словенске митологије, што се може пратити на ширим словенским
просторима, закљу чује Ку рихара.
У свом трећем прилогу у овом зборнику, Ослободитељи од змајева и
змајевити јунаци – компаративно истраживање руских и јужнословенских
народних јуначких епских песама, Ш. Курихара пореди руске биљине и јуначке песме Јужних Словена, у којима се у јединствени облик повезују песничка
машта о прошлим догађајима, митски елементи и стварне чињенице. Ку рихара наглашава да се за успех истраживања неизоставно морају осветлити
и основне историјске чињенице, ширење и мењање заједничких епских тематских структу ра, као и трагови словенске митологије. Ау тор пола зи од
става да је централна фантастично-историјска тема, на којој се заснива сродност источних и јужних словенских епских песама, управо тема „ослободитеља од змајева“, за коју се сматра да настаје у периоду пре форми рања
нација. Због тога се Ку рихара и определио да упоредно и историјски истражи најстарији ниво народних јуначких епских песама Источних и Јужних
Словена које за тему имају борбу против змајева. У првом поглављу, аутор се
бави руском биљином Добриња и змај, са освртом на друге словенске епске
песме. Објашњење мотива у песми Ку рихара тражи у историјским чиниоцима. У другом поглављу, аутор, бавећи се двема српским јуначким епским
песмама, Царица Милица и змај од Јастрепца и Секула се у змију претворио,
разматра особености змаја у јужнословенској епској песми и природу јунака – ослободитеља од змаја као змајевог детета. Интересовање за змајевитог
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јунака Ку рихара правда чињеницом да се змајевити јунаци могу пратити до
тотемистичког периода Јужних Словена. Зато у трећем поглављу, на основу
фолклорних и етнографских података, аутор реконструише словенски народни концепт змаја и повезује га са веровањем у змију чуваркућу, те источним
и јужним словенским јуначким епским песмама о избавитељима од змаја
приступа кроз историјску трансформацију змаја од митског симбола старих
Словена па све до народног и државног непријатеља.
2.4. У четвртој глави Зборника, под насловом Есеји, сабрана су три краћа прилога – најпре хроника, затим текст са три невелика приказа и, коначно,
поговор.
Први текст у овој глави потписује Казуо Танака, који даје ретроспективни преглед успостављања и развијања дипломатских, политичких и културних веза између Јапана и Ју гославије. У другом тексту, у форми три кратка
прика за, које у овом зборнику читамо у обједињеном облику, Мицујоши
Ну мано представља Кишове романе, Ране јаде, Енциклопедију мртвих и
Пешчаник, јапанској јавности у једном од најугледнијих јапанских листова,
што сведочи о, иако пома ло закаснелом, интересовању јапанске публике за
југословенске и српске писце. Иако делује субјективно, посебно место у овој
глави заузима текст Хирошија Јамасакија, у којем се Његошев преводилац,
уз добар увид у друштвено-политичке околности у Црној Гори на почетку
19. века, осврће на место Горског вијенца у српској књижевности, те на свој
преводилачки рад.
Ка зуо Танака, у чланку Културне везе Јапана и Југославије, даје сажет
приказ културних веза између Јапана и Југославије. Заправо, у самом чланку
је дата претежно хронологија дипломатских и политичких односа између
Србије, касније Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, те Југославије, с једне
стране, и Јапана, с друге. Аутор наводи да први помени Србије и Црне Горе
сежу до пред сам крај 19. века. Ипак, прекретница у културним, политичким
и економским односима између Јапана и Југославије наступа тек после Другог светског рата, тачније 1952. године, при чему аутор посебно истиче улогу
и заслуге Кеиђија Накамуре. Тих година је нарочито економска сарадња била
у успону. Када је реч о култури, сазнајемо у тексту, за југословенску књижевност се сазнавало посредно, преко превода са других језика, али је зато југословенска кинематографија била да леко присутнија, посебно филмови са
ратном тематиком.
Мицујоши Нумано у свом тексту Приказ трију романа Данила Киша
преведених на јапански језик даје сабране приказе сва три романа Данила Киша,
који су написани за један врло утицајан и високо тиражни лист у Јапану – Маини ћи шинбун (тј. ʻДневне новине’). Овако обједи њени, ови при ка зи дају
веродостојан увид у рецепцију Кишовог дела у Јапану, али и представљају
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основ за проучавање јапанско-српских културних веза. Наводећи да преводи
Кишових романа стижу са нема лим закашњењем у Јапан, Мицујоши Нумано обавештава читаоца да је Киш писац осебујног та лента који је са сваким
својим делом мењао стил и начин писања, што одабрани прикази потврђују.
Док је одлика Раних јада, истиче Нумано, одстрањивање вулгарне стварности и „лирски скок“ у детињство, у чему и јесте лепота овога дела, дотле
је Енциклопедија мртвих мала књига иза које стоји велика стварност препуна
озбиљних историјских чињеница, као што су судбина Јевреја у Источној
Европи, ужас пред нацистичким и совјетским тота литаризмом. Пешчаник,
с друге стране, пушта читаоце да лутају у мучном и кошмарном кафкијанском свету, па је зато највеће задовољство у читању овога лавиринт-романа,
сматра Нумано, управо неизвесност тумачења мотива и призора, где кључ
за њихово разумевање лежи у чињеници да је цео текст романа реконструкција целог једног света на основу очевог писма. Аутор закључује да посебно
снажан утисак на читаоца оставља спознаја да бесмислена смрт добија неки
смисао, а да он лежи у могућности да се сама смрт победи.
Да се интерес јапанске културне јавности није ограничавао само на савремену српску књижевност, доказује и текст Хирошија Јамасакија, Узлет у
космос (уз превод на јапански Његошеве Луче микрокозма). Јамасаки истиче
да су „бриге владикине и муке владареве, ма колико Његоша физички изнуриле и омета ле му ствара лачке активности, поста ле неисцрпним извором
поезије, тиме што су усмериле његово песничко занимање ка трагичној и јуначкој историји Црногораца и омогућиле му да сагледа зло притајено у дубини човекове душе.“ Тако су седам ја лових година биле припрема за плодне
четири. Јамасаки без оклевања на зива Горски вијенац величанственим спевом, делом без премца у српској књижевности, док за Лучу микрокозма додаје да, због чистоте форме и садржаја, дубине изражених мисли, добија још
на већем значаја, те да има и књижевних критичара који је и више цене од
Горског вијенца. Јамасаки дели мишљење Ј. Деретића по којем су две теме
обележиле Његошево дело – космичка судбина човека и историјска судбина
Црне Горе, при чему и једна и друга код Његоша извиру из истог извора, из
једне мисли, коју је Андрић на звао „косовска мисао“.
У самом тексту, међутим, добили смо драгоцене информације о преводилачким мукама, слатким и горким, али и о неким дилемама и сумњама
самих преводилаца. Једна од кључних теза преводилаца јесте да се извор
Његошевог мистицизма мора тражити у немачком романтизму, са којим се
упознао преко С. Милутиновића, за коју наводе да се тек треба истражити,
што нама пак илуструје настојање преводилаца да се до краја расветле околности у којима је Његош стварао. Ипак, овом приликом бисмо желели да истакнемо готово херојски подухват преводилаца, а он се тиче опредељења да језик
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превода буде старојапански из времена када је сам Његош живео и стварао.
Овај податак више него било шта друго сведочи о несебичној преданости и
потпуној посвећености преводилаца. А да је за успешан превод потребно,
или барем пожељно, вратити се на извор, доказује и Јамасакијев одговор Танаки, своме пријатељу и преводиоцу, који гласи: „Када смо преводили Горски вијенац, терао си ме на Ловћен, као на исходиште спева, сада хоћеш да ме
одведеш у космос!“
Структу ра Зборника и у њему одабрани радови, настоја ли смо барем,
илуструју кључне развојне фа зе јапанске славистике, посебно њене сербокроатистике и србистике, доминантна истраживачка поља, као и (у неком
тренутку) најновије развојне тенденције у лингвистици уопште. Тематска и
теоријска ра зноврсност, поузданост и вредност остварених научних резултата, као и ширина личних интересовања – задивљују. Зато се искрено надамо да ће објављивање овога зборника не само учврстити јапанско –српске
везе, научне, културне и, зашто да не, економске, већ да ће и ʻдомаћу’ србистику обогатити – не само по избору тема и упорности да се оне обраде већ
и по различитим теоријским и методолошким приступима и дру гачијим,
можда и објективнијим погледима, што и једној и другој лингвистичкој традицији може само да служи на част.
Мотоки Номаћи и Миливој Алановић
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