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ПО ГО ВОР

Још 2008. го ди не, ака де мик Пре драг Пи пер је по кре нуо ини ци ја ти ву 
да се у окви ру еди ци је Сту ди је о Ср би ма, чи ји је у то до ба и био глав ни уред-
ник, об ја ви збор ник у ко јем би би ли са бра ни нај зна чај ни ји, или ба рем нај ре-
пре зен та тив ни ји, ра до ви ја пан ских сла ви ста – по гла ви то сер бо кро а ти ста и 
ср би ста. У по ме ну тој еди ци ји су, до бро је по зна то, об ја вље на на уч на до стиг-
ну ћа не ких од, у про шло сти или пак да нас, нај и стак ну ти јих сла ви ста – од 
Па вла Ша фа ри ка, пре ко Бо ри са Ун бе га у на, па све до Ни ки те Тол сто ја, Гер-
хар да Не ве клов ског и др., та ко да овај збор ник у не ку ру ку од сту па од пр во-
бит но за ми шље не кон цеп ци је Еди ци је. Ме ђу тим, ово ни је слу чај но. Иа ко је 
сер бо кро а ти сти ка/ср би сти ка ре ла тив но мла да ди сци пли на у Ја па ну, на уч ни 
ре зул та ти ко је је из не дри ла, ме ђу тим, за вре ђу ју па жњу до ма ће, не са мо на-
уч не, јав но сти, ко ји, на жа лост, због је зич ке ба ри је ре до да нас ни су мо гли 
би ти ʻот кри ве ни’. Упра во због не до вољ не афир ми са но сти ја пан ских сла ви-
ста код нас, сма тра ли смо да би би ло нај при ме ре ни је да се у Збор ни ку на ђу 
ра до ви из раз ли чи тих фи ло ло шких обла сти, укљу чу ју ћи и оне на уч но-по-
пу лар не, ка ко би чи та о ци нај ра зли чи ти јих ин те ре со ва ња и обра зов них про-
фи ла мо гли да стек ну увид у ба рем оне до ми нант не сер бо кро а ти стич ке и 
ср би стич ке те ме ко је су би ле пред мет ин те ре со ва ња ја пан ских сла ви ста – не-
ка да и да нас.

Ода бир ра до ва је на чи нио М. Но ма ћи, али је мно ге од њих тек тре ба ло 
пре ве сти са ја пан ског је зи ка, а ово га по сла су се при хва ти ли ис так ну ти бео-
град ски ја па но ло зи професори Далибор Кличковић и Дивна Тричковић, 
ко ле ге и при ја те љи са ко ји ма се, то ком свог бо рав ка у Бе о гра ду, ин тен зив но 
дру жио. Пре во ђе ње ни је увек ишло по утвр ђе ном пла ну, јер су, на жа лост, 
не ки од ау то ра у ме ђу вре ме ну пре ми ну ли, те пре во ди лач ке не до у ми це ни је 
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би ло по не кад ла ко от кло ни ти. За ову вр сту по сло ва је, као ко у ред ник, био 
за ду жен М. Ала но вић, ван ред ни про фе сор Уни вер зи те та у Но вом Са ду и 
Но ма ћи јев ду го го ди шњи при ја тељ, још од сту дент ских да на, ко ји је ура дио 
ре дак ту ру свих тек сто ва Збор ни ка. Ка ко је рад на Збор ни ку про ла зио кроз 
раз ли чи те фа зе, ни је би ло увек мо гу ће пра ти ти ра ни је пред ви ђе не ро ко ве, 
та ко да је за вр ше так по сла ви ше пу та од ла ган. Због то га се нај и скре ни је из-
ви ња ва мо – по себ но ау то ри ма!

Не због осе ћа ња ду жно сти, огром ну за хвал ност ду гу је мо ака де ми ци-
ма Пре дра гу Пи пе ру и Ми ло ра ду Ра до ва но ви ћу, не ка да шњем и са да шњем 
уред ни ку Еди ци је, за не се бич ну по др шку и по моћ, али и за по ка за но стр пље-
ње и ука за но по ве ре ње. Такође, хтели бисмо да захвалимо Словенско-евроазиј-
ском центру Универзитета Хокаидо на финансијској подршци за објављивање 
овог зборника, у едицији Slavic Eurasian Studies бр. 31.

На са мом кра ју, не мо же мо а да се не се ти мо ака де ми ка Мил ке Ивић, 
без чи јег не ис црп ног на уч ног и људ ског на дах ну ћа овог збор ни ка не би ни 
би ло – М. Но ма ћи, са свим из ве сно, не би кре нуо пу тем сла ви сти ке, још ма ње 
пу тем ср би сти ке, а М. Ала но вић не би упо знао овог пре да ног ко ле гу ни сте као 
искре ног при ја те ља.
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