
ПРЕДГОВОР

1. С(е)рб(окро ат)ис ти ка у Ја па ну: по че ци, раз вој ни то ко ви 
и тен ден ци је

Исто ри ја ја пан ске сла ви сти ке ре ла тив но је крат ка, са из у зет ком ру си-
сти ке ко ја је на ста ла ре зул та том прак тич них по тре ба за про у ча ва њем Ру са 
и Ру си је, ге о граф ски нај бли жих сло вен ских су се да ја пан ског на ро да. Та кво 
ста ње тра је до кра ја пе де се тих, чак сре ди не ше зде се тих го ди на два де се тог 
ве ка, ка ко то ис ти че Шо и ћи Ки му ра (1915–1986), про фе сор То киј ског уни вер-
зи те та и отац мо дер не ја пан ске сла ви сти ке, то ком ко јих сла ви сти ка као са-
мо стал на ди сци пли на у Ја па ну још ни је, за пра во, ни за жи ве ла.1 

Оту да је исто ри ја про у ча ва ња ју жно сло вен ских је зи ка још мла ђа, а ње не 
за чет ке на ла зи мо тек кра јем ше зде се тих го ди на про шло га ве ка, у де ли ма 
уче ни ка и след бе ни ка Ш. Ки му ре, као што су Ши гео Ку ри ха ра, 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, и Ђун-ићи Са то, по-
ча сни про фе сор Уни вер зи те та у То ки ју, за ко је се сло бод но мо же ре ћи да су 
пр ва ге не ра ци ја ис тра жи ва ча ју жно сло вен ских је зи ка и кул ту ра у Ја па ну. 
Ипак, пи о ни ром на по љу ис тра жи ва ња срп ско хр ват ског је зи ка и књи жев но-
сти, по себ но фол кло ра, сма тра се Ш. Ку ри ха ра, ко ји се са овим сло вен ским 
је зи ком пр ви пут су срео то ком свог сту диј ског бо рав ка на Уни вер зи те ту Ка-
ли фор ни је у Бер кли ју (1962–1964), те ко ји ће оста ти упам ћен као да ро ви ти 
пре во ди лац Иве Ан дри ћа (нпр. Про кле та авли ја [1983]) и дру гих ју го сло-
вен ских пи са ца то га до ба, чи ме је у кул тур ни жи вот Ја па на увео не ке но ве 
те ме и ти ме про бу дио ин те ре со ва ње за чи тав Бал кан и по себ но Ју го сла ви ју. 

1 В. Sho ic hi Ki mu ra, „The Study of Rus sian in Ja pan“, Sla vic Word: A Sla vic Sup ple ment 
to „Word“–Jo ur nal of the Lin gu i stic Cir cle of New York, no. 1 (1953): 349–353.
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Ђ. Са то, по обра зо ва њу ру си ста и бу га ри ста, до ми нант но се ба вио раз во јем 
књи жев них је зи ка код Ју жних Сло ве на, на ро чи то ин тен зив но у окви ру про-
јек та под на зи вом Фор ми ра ње књи жев них је зи ка у на ци о нал ним је зи ци ма 
Ју го сла ви је и ме ђу на ци о нал ни про бле ми, ко ји је, за јед но са Ш. Ку ри ха ром, 
во дио 1985–1986. го ди не. 

За ни ма ње за ју жно сло вен ске те ме се, ме ђу тим, го то во на по ре до раз ви-
ја ло и из ван по ме ну тог ака дем ског кру га. За то на ово ме ме сту не мо же мо а 
да се не се ти мо Ка зуа Та на ке (1935–2007), ко ји се дав не 1962. упу тио за Бео-
град, на сту ди је на Фи ло зоф ском фа кул те ту, где ће бо ра ви ти до 1968, и ко ји 
је по по врат ку у Ја пан пре те жно ра дио као пре во ди лац и при ре ђи вач уџ бе ни-
ка и ма њих реч ни ка срп ско хр ват ског је зи ка. На ро чи то су зна чај ни ње го ви 
пре во ди књи га о исто ри ји Ср би је и Ју го сла ви је, али и кла си ка ју го сло вен ских 
књи жев но сти, по пут Иве Ан дри ћа, Де сан ке Мак си мо вић и др. Пре во ди лач ки 
за нос га је др жао до са мог кра ја жи во та, а ње го вим вр хун цем се са свим оправ-
да но сма тра ју пре во ди Гор ског ви јен ца (2003) и Лу че ми кро ко зма (2008), ко је 
је до вр шио за јед но са Хи ро ши јем Ја ма са ки јем. Де ло Ка зуа Та на ке оди ше 
не се бич ном љу ба вљу пре ма Ср би ји и Ср би ма, те ни је пре те ра но ре ћи да је 
упра во он утро пут ко ји је Ја па ну ши ром отво рио вра та срп ског је зи ка и кул-
ту ре, пут ко јим су хо ди ле све по то ње ге не ра ци је ис тра жи ва ча.

Иа ко се ба вље ње ју жно сло вен ским је зи ци ма и књи жев но сти ма углав-
ном огра ни ча ва ло на план по је ди на ца, ен ту зи ја ста, за ни ма ње за ове те ме по-
ка за ли су и не ки афир ми са ни ис тра жи ва чи оп ште лин гви стич ко га про фи ла. 
Ту, пре све га, ми сли мо на ака де ми ка Ши ра Ха то ри ја (1908–1995), лин гви сту 
свет ског гла са и осни ва ча то киј ског Ин сти ту та за лин гви сти ку, ко ји по лин-
гви стич ком обра зо ва њу ни је био сла ви ста. Ипак, Ш. Ха то ри је ве ли ко за ни-
ма ње по ка зао за срп ско хр ват ски ак це нат ски си стем, 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, по ре дио са ја пан ским, што 
је не по сре дан ре зул тат пе ри о да ак тив ног дру же ња нај пре са Ро ма ном Ја коб-
со ном, а пре ко ње га по том и са ака де ми ком Па влом Иви ћем, ко ји је као 
го сту ју ћи пре да вач на Ин сти ту ту, за јед но са су пру гом Мил ком, то ком 1968. 
бо ра вио у Ја па ну. 

Срп ско хр ват ску ак цен то ло ги ју је у жи жу сво га ин те ре со ва ња увр стио 
и Та као Ка ми ја ма, уче ник бо хе ми сте и па ле о сла ви сте Еи и ћи ја Ћи на (1932–
2002), ин до е вро пе и ста и про фе сор Уни вер зи те та у Оса ки. Иа ко ру си ста по 
обра зо ва њу, на кон сту ди ја сла ви сти ке и оп ште лин гви сти ке у Бе чу код про-
фе со ра Фран ти ше ка Вац ла ва Ма ре ша, Т. Ка ми ја ма се по чео ба ви ти срп ско-
хр ват ским ак цен ти ма.

Го то во ис тој ге не ра ци ји сла ви ста при па да ју и Ју ми На ка ђи ма, почасна 
про фе сор ка Уни вер зи те та Хи то цу ба ши, и Ке и ко Ми та ни, про фе сор ка Уни-
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вер зи те та у То ки ју, чи јем пло до твор ном ра ду и не се бич ном ан га жма ну у Ме-
ђу на род ном кон гре су сла ви ста ја пан ска сла ви сти ка ду гу је мно го.

Ју ми На ка ђи ма, та ко ђе из да нак сла ви стич ке шко ле Е. Ћи на и пр ва ма ке-
до нист ки ња у Ја па ну, свој лин гви стич ки за нат је уса вр ши ла у Но вом Са ду, 
код ака де ми ка Па вла и Мил ке Ивић. За то је у ду ху Но во сад ске шко ле на ста-
ви ла екс пе ри мен тал на ис тра жи ва ња срп ско хр ват ске ак цен то ло ги је, као и 
те рен ска ис тра жи ва ња ју жно сло вен ских ди ја ле ка та, при че му не тре ба за бо-
ра ви ти да су јој у ис тра жи вач ком фо ку су би ле и број не со ци о лин гви стич ке 
те ме. Ка ко је пло дан ау тор чи та вог ни за уџ бе ни ка срп ско хр ват ског је зи ка, 
сво јим на уч ним и пе да го шким ра дом је по то њим ге не ра ци ја ма у Ја па ну 
утр ла пут за успе шно ба вље ње сер бо кро а ти сти ком, и сла ви сти ком уоп ште. 

Ке и ко Ми та ни је да нас нај зна чај ни ји сла ви ста у Ја па ну. Док то ри ра ла 
је два пу та – нај пре у За гре бу, на по љу хр ват ског је зи ка, а по том у То ки ју код 
Ш. Ку ри ха ре. Све стра но се ба ви те о риј ском лин гви сти ком, со ци о лин гви сти-
ком и кла сич ном фи ло ло ги јом на кор пу си ма свих сло вен ских је зи ка, али у 
ње ном на уч но и стра жи вач ком опу су ју жно сло вен ске те ме ипак за у зи ма ју 
цен трал но ме сто (нпр. ау тор је пр ве гра ма ти ке хр ват ског је зи ка у Ја па ну [1997]). 
У том све тлу тре ба са гле да ти и ње не пре во де нај зна чај ни јих ју го сло вен ских 
и пост ју го сло вен ских пи са ца, по пут Ми ло ра да Па ви ћа (По след ња љу бав у 
Ца ри гра ду [2009]), Ме ше Се ли мо ви ћа (Дер виш и смрт [2013]) итд., што је, 
у не ку ру ку, за вет Ш. Ку ри ха ри ко ји до да нас ис пу ња ва.

 Дру гој ге не ра ци ји ја пан ских сла ви ста при па да ју и ис тра жи ва чи 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. Ово је би ла кључ на де лат ност брач ног па ра Ја ма са ки, Ка јо ко и Хи ро-
ши ја, ко ји већ го ди на ма уна зад ра де на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. 
Ка јо ко Ја ма са ки, плод на ја пан ска и срп ска спи са те љи ца исто вре ме но, афир-
ми са ла је ком па ра тив на ис тра жи ва ња срп ске и ја пан ске књи жев но сти (Ја пан-
ска аван гард на по е зи ја у по ре ђе њу са срп ском по е зи јом [2004]), а за со бом је 
оста ви ла на дах ну те пре во де Да ни ла Ки ша (нпр. Ен ци кло пе ди ју мр твих [1999] 
и Ра не ја де [2013]) и др. Хи ро ши Ја ма са ки, ау тор ви ше срп ско-ја пан ских реч-
ни ка, оста ће упам ћен по за јед нич ком по ду хва ту са К. Та на ком на пре во ду 
Гор ског ви јен ца и Лу че ми кро ко зма, али и по не ма лом до при но су бо љем по-
зна ва њу срп ске књи жев но сти у Ја па ну (нпр. по пре во ду ро ма на Кад су цве-
та ле ти кве [2005], за јед но са су пру гом Ка јо ко). 

Ово ме ни зу зна ме ни тих сла ви ста дру ге ге не ра ци је тре ба до да ти и име 
Ми цу јо ши ја Ну ма на, про фе со ра Уни вер зи те та у То ки ју и струч ња ка за сло-
вен ске књи жев но сти, на ро чи то за ру ску и пољ ску, чи јем ин те ре со ва њу ни је 
про ма кла ни срп ска књи жев ност, на ро чи то не ње на ре цеп ци ја у Ја па ну.

Не ке од ра до ва у Збор ни ку пот пи су ју пред став ни ци по след ње, или нај-
мла ђе, ге не ра ци је ја пан ских сла ви ста, а то су Аја ко Оку и Мо то ки Но ма ћи.
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Аја ко Оку, уче ни ца Но бу хи ра Ши бе, струч ња ка за мо дер ну исто ри ју Бал-
ка на, и про фе сор ка на Жен ском уни вер зи те ту Кјо ри цу афир ми са ла се као пре-
во ди лац и вр сни по зна ва лац Да ни ла Ки ша и Иве Ан дри ћа. По се бан од јек у 
ја пан ској кул тур ној и на уч ној јав но сти је има ла ње на књи га Да ни ло Киш: пи сац 
гра ни це (2010), ко ја пред ста вља пр ву мо но граф ску сту ди ју у Ја па ну по све ће ну 
не ком зна ме ни том срп ском пи сцу. У по след ње вре ме су на ро чи то би ла за па-
же на ње на ком па ра тив на књи жев на ис тра жи ва ња, као и ин те ре со ва ње за ју-
го сло вен ску књи жев ност у ди ја спо ри у све тлу свет ских књи жев них то ко ва.

Мо то ки Но ма ћи, про фе сор у Сло вен ско-евро а зиј ском ис тра жи вач ком 
цен тру Уни вер зи те та Хо ка и до, ин спи ри сан ра до ви ма ака де ми ка Мил ке Ивић 
по чео се ба ви ти сла ви сти ком, а то ком свог 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. Цен трал не те ме ње го во га ра да су ти по ло шка и аре ал на про у ча ва ња 
сло вен ских, уоп ште бал кан ских је зи ка, као и она со ци о лин гви стич ка с по-
себ ним освр том на ма њин ске је зи ке Сло ве на. По себ но зна чај не су ње го ве 
сту ди је по све ће не син так си и се ман ти ци по се сив но сти, а до при нос афир-
ма ци ји ср би сти ке у све ту дао је и збор ни ком 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 (2015), ко ји је, за јед но са 
Људ ми лом По по вић, уре дио. 

Иа ко се ов де не за вр ша ва спи сак ја пан ских сла ви ста ко ји су сво ја ис тра-
жи ва ња ве за ли за ју жно сло вен ске је зи ке, књи жев но сти и кул ту ре, раз у ме 
се да их не мо же мо све по ме ну ти, као и да ни је би ло мо гу ће све њи хо ве нај-
вред ни је при ло ге сме сти ти у ко ри це јед но га збор ни ка. Ова чи ње ни ца је пред 
уред ни ке по ста ви ла не са свим лак за да так, а он се ти че из бо ра нај ре пре зен-
та тив ни јих ра до ва, као и оправ дан циљ да Збор ник на нај бо љи мо гу ћи на чин 
по ка же све раз вој не фа зе ја пан ске сер бо кро а ти сти ке и ср би сти ке, као и ње-
не нај вред ни је ре зул та те. Во ђе ни овом иде јом, из ње про ис те као на слов 
SER BI CA IA PO NI CA: ДО ПРИ НОС ЈА ПАН СКИХ СЛА ВИ СТА СРП СКОЈ ФИ ЛО ЛО ГИ ЈИ те струк ту ра 
Збор ни ка на мет ну ли су се као крај ње ло гич ни. О то ме у на став ку.

2. Струк ту ра Збор ни ка, те ме и ре зул та ти ис тра жи ва ња

Збор ник са др жи че ти ри гла ве – Је зик, Књи жев ност, Фол клор и Есе ји 
– чи ји на сло ви ука зу ју на ши ру на уч ну област и те мат ску, од но сно жан ров-
ску при пад ност ра до ва у њи ма.

2.1. У пр вој гла ви Збор ни ка свр ста ни су ра до ви ко ји се те мат ски про те-
жу од исто ри је је зи ка, пре ко фо но ло ги је па све до упо ред не син так се сло вен-
ских је зи ка. Нај пре Ке и ко Ми та ни, у два сво ја при ло га, до но си ре зул та те 
ко ји иду у прав цу ра све тља ва ња прин ци па раз во ја гла гол ског и па де жног 
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си сте ма у сло вен ским је зи ци ма те по зи ци о ни ра ња ен кли ти ка у сло вен ској 
ре че ни ци, док Ши ро Ха то ри, Та као Ка ми ја ма и Ју ми На ка ђи ма свој ис тра-
жи вач ки фо кус усме ра ва ју на ак це нат ски си стем срп ско хр ват ско га је зи ка 
– утвр ђу ју ћи слог или мо ру као основ ну про зо диј ску је ди ни цу, фор му ли шу ћи 
основ на пра ви ла за ге не ри са ње од го ва ра ју ћих па ра диг мат ских фо нем ских 
за пи са за сва ки ак це нат ски тип, те тру де ћи се да срп ско хр ват ски ак це нат ски 
си стем опи шу по ме то до ло ги ји ти пич ној за ја пан ски је зик, при че му су кључ-
ни ре зул та ти ових фо но ло шких ис тра жи ва ња сма ње ње основ них ак це нат ских 
па ра диг ми срп ског је зи ка. По след њи при лог у гла ви по све ће ној је зи ку де ло 
је Мо то ки ја Но ма ћи ја ко ји, по ла зе ћи од на че ла те о ри је гра ма ти ка ли за ци је, 
на сто ји да утвр ди ме сто по се сив ног пер фек та у гла гол ским си сте ми ма раз-
ли чи тих сло вен ских је зи ка, с по себ ним освр том на си ту а ци ју у срп ском. 

У по то њим па ра гра фи ма освр ну ће мо се на кључ не те ме и ре зул та те 
сва ког по је ди нач ног ра да.

Ке и ко Ми та ни у ра ду 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 по ре ди тек сто-
ве на раз ли чи тим ју жно сло вен ским ди ја лек ти ма са тек стом на ру ском је зи ку, 
раз ма тра ју ћи њи хо ве кључ не, или ди фе рен ци јал не, син так сич ке од ли ке. Ти 
тек сто ви су Vi no dol ski za kon, 1288, Ду ша нов за ко ник, 1349–1354, и Псков ская 
суд ная ֱра мо ֳ а, 1397–1467. Ау тор ка се, на осно ву ана ли зе тек сто ва исто га 
жан ра на ста лих у истом пе ри о ду, усред сре ђу је на об ли ке пре ди ка та као и 
ди стри бу ци ју ре чи, при че му јој по себ ну па жњу при вла че сле де ћа два фе-
но ме на: (а) на чи ни за из ра жа ва ње (мо рал не/дру штве не) оба ве зе (де он тич ка 
мо дал ност), и (б) раз ме шта ње ен кли ти ка у сло вен ској ре че ни ци.

Ау тор ка оправ да но по ла зи од прет по став ке да се по ре ђе њем са др жај но 
бли ских тек сто ва на срод ним је зи ци ма ве ро до стој но мо гу по ја сни ти фор мал-
не је зич ке про ме не у њи ма, као и да се по ре ђе њем тек сто ва на ста лих у крат ком 
вре мен ском раз до бљу мо гу лак ше уо чи ти и об ја сни ти спе ци фич не раз ли ке 
на ста ле у тим је зи ци ма на кон из два ја ња из за јед нич ког сло вен ског је зи ка.

Та ко у пр вом де лу ра да са зна је мо да је обе леж је по ком се ру ски је зик 
су прот ста вља ју жно сло вен ским је зи ци ма гу бље ње по моћ ног гла го ла быֳь 
у пер фек ту, ко ји је но сио озна ку за вре ме и ли це, при че му је ли це ком пен за-
тор но по че ло да се ис ка зу је кроз реч у по ло жа ју су бјек та (име ни це, за ме ни це). 
Исто вре ме но, вре ме је 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. 

Дру ги део ра да је по све ћен ре ду ре чи, за ко ји је кључ но да се ен кли ти ка 
бы фо нет ски спо ји ла са прет ход ним еле мен том, као у чֳобы, или се про ме ни-
ла у пар ти ку лу за кон јунк тив, док је ен кли ти ка ли, ко ја се по ја вљи ва ла пр во-
бит но у по зи ци ји W2 (пре ма Ва кер на ге ло вом за ко ну) и упра вља ла це лом 
ре че ни цом, по че ла да се упо тре бља ва и на ни воу син таг ме.

9
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Све ово је, за кљу чу је ау тор ка, ре зул тат по вла че ња ен кли тич ког си сте-
ма, те гу бље ња по зи ци је W2. На и ме, сло вен ски је зи ци, ко ји по ка зу ју сна жну 
по ве за ност у па де жном си сте му и дру где, син так сич ки су дру га чи ји, те се 
ру ски је зик, ко ји је 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. 

У свом дру гом ра ду, Ду бров ник и свет сред њо ве ков ног Бал ка на: исто-
риј ске и ли те рар не чи ње ни це у ве зи са ку по ви ном Сто на, Ке и ко Ми та ни раз-
ма тра исто риј ску по за ди ну ово га до га ђа ја, ана ли зи ра ју ћи до ку мен та с по чет-
ка че тр на е стог ве ка, у ко ји ма тра га и за спе ци фич ним је зич ким од ли ка ма. 
До ку мен та ко ја су ау тор ки по слу жи ла као из вор исто риј ских и је зич ких 
по да та ка је су три по ве ље: По ве ља Сте фа на Ду ша на Ду бров ча ни ма из 1333. 
го ди не, 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 из 1334. го ди не. У сва три до ку мен та ау тор ка по себ ну 
па жњу по све ћу је ре флек си ма ста ро га ја та и на став ку за ло ка тив јед ни не му-
шког и сред њег ро да. Ау тор ка сво је на ла зе до во ди у ве зу са те жњом да се 
очу ва књи жев на тра ди ци ја цр кве но сло вен ског је зи ка, што је ти пич но за до-
ку мен те упу ће не од срп ско га ца ра Сте фа на Ду ша на, и про ме на ма кроз ко је 
су про ла зи ли што кав ски го во ри у про це су на ста на ка ди ја ле ка та. На ро чи то 
је за ни мљив ау тор кин за кљу чак да до ку мен ти са те ри то ри је да на шње Бо сне 
нај вер ни је од ра жа ва ју ло кал не је зич ке од ли ке, што мо же би ти основ за утвр ђи-
ва ње и не ких кул ту ро ло шких раз ли ка ме ђу да на шњим на ро ди ма на Бал ка ну.

Ши ро Ха то ри у ра ду О про зо де ма ма у срп ско хр ват ском је зи ку, из ла-
жу ћи до ка зе за 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, на са мом по чет ку се освр ће на сту ди ју Ја дран ке Гво зда но вић, 
при че му ис ти че да, иа ко на ста ла на раз ли чи тим де ло ви ма све та, ова два 
ис тра жи ва ња по ка зу ју нео че ки ва но ве ли ку по ду дар ност у ста во ви ма и ре зул-
та ти ма. Нај ве ћа слич ност се очи ту је у чи ње ни ци да оба ау то ра у гра ни ца ма 
сло га ви де ба зич ну фо но ло шку је ди ни цу – за Ј. Гво зда но вић основ на про зо-
диј ска је ди ни ца је слог, док је за Ха то ри ја то мо ра, од но сно две мо ре ако је 
слог дуг, при че му про зо де му од ре ђу је још и као ви со ку /̂ / или ни ску /˅/. 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, 
пре ма 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, до ка зу је 
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 у ко сим за гра да ма да је фо но ло шку тран скрип ци ју.

Та као Ка ми ја ма у ра ду 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, по ла зе ћи од на че ла По ла Гар да (Paul 
Gar de), пред ста вља свој по ку шај сма ње ња ти по ва име нич ких де кли на ци ја, 
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при че му се огра ни ча ва на ре чи ко је је Јо сип Ма те шић (1970) ода брао као 
ре пре зен та тив не за од го ва ра ју ћу па ра диг му. Ау тор за сва ку ана ли зи ра ну реч, 
тач ни је ак це нат ску па ра диг му, фо р му ли ше основ ни фо но ло шки за пис из 
ког се, при ме ном од ре ђе них пра ви ла, из во де сви оста ли чла но ви па ра диг ме. 
Пра ви ла за ге не ри са ње ак цен та у са вре ме ном срп ско хр ват ском је зи ку до би-
је на су на осно ву од го ва ра ју ће ак це нат ске тран скрип ци је ста ња пре по вла-
че ња ак цен та, што омо гу ћу је да се ак це нат ски за пис зна чај но по јед но ста ви. 
Уве де на пра ви ла, ко ја се углав ном за сни ва ју 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 њују 
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 це нат ске па ра-
диг ме. Ипак, од сту па ња од по ну ђе них пра ви ла ти чу се, пре свих, во ка ти ва, 
јер је, при зна је и сам ау тор, вр ло те шко утвр ди оп шти ји ак це нат ски мо дел за 
овај па деж.

Ко ли ко су упо ред на ис тра жи ва ња про зо диј ских си сте ма срп ско хр ват-
ског и ја пан ског је зи ка зна чај на и, ко нач но, пло до твор на, по ка зу је и 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, ко ја је, под ру ко вод ством Па вла Иви ћа, при ме ни ла нов мо-
дел при ка за срп ско хр ват ског ак цен та узи ма ју ћи у об зир са мо ње го ву тон ску 
ли ни ју, а не и ону ди на мич ку, по узо ру на мо дел при ка за ја пан ских ак це на-
та. Кључ ни ре зул тат ис тра жи ва ња, иа ко се оно за сни ва на су бјек тив ној пер-
цеп ци ји срп ско хр ват ског ак цен та го вор ни ка (тј. ау то ра) ко ме је ја пан ски ма-
тер њи је зик, је сте да је ви со ки тон нај че шћи и нај ре дов ни ји ко ре лат ак цен та, 
при че му тре ба на по ме ну ти да је код ре чи са уз ла зним ак цен том упра во 
пр ви слог по сле ак цен та обе ле жен ви со ким то ном. Ка да је пак реч о ду гим 
ак цен ти ма, ви со ки тон код ду го си ла зних ак це на та је уоч љив на пр вој мо ри, 
док је то код ду го у зла зног дру га мо ра, чак и слог иза ак цен та. Иа ко су ре зул-
та ти ви ше не го ин ди ка тив ни, мо ра ју се ипак узе ти са ре зер вом јер ау тор ни је 
знао ко ја реч но си ко ји ак це нат у срп ско хр ват ском, а по себ но што је из вор ни 
го вор ник срп ско хр ват ског је зи ка са вој во ђан ског те ре на.

Не ма ли до при нос упо ред ном про у ча ва њу са вре ме них сло вен ских је зи ка 
да је и Мо то ки Но ма ћи у ра ду 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), у ком ста ње у срп ском је зи ку по ре ди са оним 
у дру гим сло вен ским је зи ци ма – у ма ке дон ском, пољ ском, ка шуп ском, сло-
ве нач ком итд. Ау тор, уз на во ђе ње ти по ло шких обе леж ја ове ка те го ри је, ка ко 
гра ма тич ких та ко и се ман тич ких, утвр ђу је да је реч о сла бо гра ма ти ка ли зо-
ва ној фор ми у срп ском је зи ку, те да је за то, ис ти че он, оправ да ни је го во ри ти 
о син таг мат ском спо ју са ре зул та тив ним зна че њем и по се сив ном ори јен та-
ци јом. Про блем ко ји је у ра ду са мо до так нут ти че се пер спек ти ве раз во ја по се-
сив ног пер фек та у срп ском је зи ку, те ста ња у срп ским ди ја лек ти ма, по себ но 
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у оним ко ји се гра ни че са ма ке дон ским го во ри ма, што је ва жно да се ис тра жи, 
на во ди М. Но ма ћи, 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.

2.2. Дру га гла ва Збор ни ка по све ће на је књи жев ним те ма ма, при че му, 
уз кла си ке срп ске књи жев но сти, Ан дри ћа и Ки ша, по себ но ме сто за у зи ма 
ин те ре со ва ње за срп ску аван га рд ну књи жев ност. Та ко, док Ши гео Ку ри ха ра, 
у ра ду 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, тра га за сми слом и уло гом књи жев но сти ис пи ту ју ћи уло гу 
про по ве да ча у Ан дри ће вим при по вет ка ма, до тле Аја ко Оку, у ра ду под на сло-
вом Из ме ђу по е зи је и про зе: о Ман сар ди Да ни ла Ки ша, ис ти че Ки шо ву на-
ме ру да раз гра ди ау тен тич ност пи шче ве по е ти ке и ла жни иде ал књи жев ног 
је зи ка. Ка јо ко Ја ма са ки, с дру ге стра не, у сво ја два ра да, Срп ска аван га р да 
и ја пан ска по е зи ја и Ком па ра тив ни опис ја пан ских и срп ских аван гард них 
ча со пи са, не гу је ком па ра тив ни при ступ, те по ре ди аван га рд не по кре те у 
Ср би ји и Ја па ну, тра га за мо ти ви ма, те ма ма, про грам ским ци ље ви ма, јед но-
став но, слич но сти ма и раз ли ка ма, ка ко у са мим књи жев ним оства ре њи ма 
та ко и у уре ђи вач кој по ли ти ци нај у ти цај ни јих ча со пи са дру ге и тре ће де це-
ни је два де се тог ве ка у обе зе мље. 

У на став ку да је мо кра так осврт на са др жај по ме ну тих ра до ва.
Ши гео Ку ри ха ра у ра ду 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 ана ли зи ра гру пу од укуп но пет 
при по ве да ка у ко ји ма ста ри фра Пе тар сво је лич но ис ку ство при по ве да мла-
ди ћу, за ко га се сма тра да је Ан дри ћев ал тер-ег о. По ме ну тих пет при по ве да ка 
су Труп, Ча ша, У во де ни ци, Ша ла у Сам са ри ном ха ну и Про кле та авли ја. 
Раз ло ге Ан дри ће вог за ни ма ња за ка лу ђе ре, сма тра Ку ри ха ра, пре тре ба тра-
жи ти у ње го вом при по ве дач ком ин стинк ту не го у ре ли ги о зним по бу да ма, 
тим пре ако се зна да су фра ње вач ки ма на сти ри ба шти ни ли ста ра књи жев на 
де ла и исто риј ске до ку мен те, а да Ан дрић ни је био пи сац ко ји би пи сао без 
из ве сног чи та ња кла си ка и зна лач ке упо тре бе исто риј ских до ку ме на та. Ме-
ђу тим, ис ти че Ку ри ха ра, Ан дрић се ко ри стио и дру гом гра ђом – оном усме-
ном. Јер, нај ва жни је је да, са зна је мо у ра ду, при ча тра је и да се одр жа ва, те се 
за то јед на при ча пре та че у дру гу и све та ко ре дом. А ка ко и не би кад, пре-
ма Ан дри ћу, „при по ве дач и ње го во де ло не слу же ни че му ако на је дан или 
дру ги на чин не слу же чо ве ку и чо ве чан ству.“ Упра во ово Ан дри ће во про грам-
ско на че ло за сту па и фра Пе тар, ис ти че Ку ри ха ра, за ко га при ча не мо же 
ди рект но да пру жи пут ка ис ку пље њу, али мо же да исме је не да ћу и тра ге ди ју 
и да је пре тво ри у ко ме ди ју ко јом ће се чо век од бра ни ти, ка же овај из у зет ни 
ка лу ђер. 

Аја ко Оку у члан ку Из ме ђу по е зи је и про зе: о Ман сар ди Да ни ла Ки ша 
ба ви се пи та њем на сло ва, по себ но под на сло ва, овог Ки шо вог де ла, те у ка квој 
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је ве зи са ње го вом са др жи ном. Ау тор ка до ка зу је да у Ман сар ди по сто је два 
аспек та, аспект про зе и аспект по е зи је, ко ји се за сни ва ју на европ ској књи жев-
ној ба шти ни – ми ту о Ор фе ју и Дон Ки хо ту. Шта ви ше, на ста вља Оку, сам 
Киш на во ди име на и дру гих де ла ко ја га оп чи ња ва ју, али ко ја до во де до спо-
зна је ре ал но сти и, на кра ју, оту ђе ња. За пра во, глав на те ма Ман сар де је, и за 
пи сца и за глав ног ју на ка, ка ко на пи са ти ро ман. Ваљ да баш због то га, на ста-
вља Оку, што не успе ва да одво ји свест ро ма но пи сца од све сти пе сни ка, а 
ка ко и не би ка да у про зи ис тра жу је су шти ну је зи ка а у пе сми сам жи вот. У 
члан ку са зна је мо да за Ки ша ди ле ма ни је са мо у из бо ру из ме ђу по е зи је и 
про зе већ и у из во ру зна ња и ис ку ства – да ли се оно сти че из књи га или кроз 
лич но жи вот но ис ку ство. Оту да у Ман сар ди број ни ци та ти из де ла свет ске 
књи жев но сти, али ти исти ци та ти, сма тра Оку, слу же, осим да по ка жу при-
пад ност свет ској књи жев но сти, и да се раз гра ди ау тен тич на по е ти ка пи сца 
и ла жни иде ал књи жев ног је зи ка. Иа ко је јед на од кључ ни ре чи ко ја опи су је 
Ман сар ду упра во не ред, или бе сми сао, твр ди Оку, она ја сно од ра жа ва Ки шов 
до жи вљај књи жев но сти.

Ка јо ко Ја ма са ки у сту ди ји Срп ска аван гар да и ја пан ска по е зи ја тра га за 
до дир ним тач ка ма у раз во ју срп ске и ја пан ске аван гард не по е зи је. Ау тор ка 
на гла ша ва да је срп ска аван гард на по е зи ја у пр вој фа зи би ла под пре те жним 
ути ца јем не мач ког екс пре си о ни зма, при хва та ју ћи еле мен те да да и зма, фран-
цу ског ку би зма и ру ског кон струк ти ви зма, да би се по том усме ри ла ка фран-
цу ском над ре а ли зму. На су прот ово ме, на ста вља К. Ја ма са ки, у Ја па ну су 
упра во да да и зам и ру ски и ита ли јан ски фу ту ри зам од и гра ли кључ ну уло гу 
у пр вој фа зи раз во ја ја пан ске аван гар де, док се екс пре си о ни зам ни је раз вио 
у са мо ста лан пе снич ки по крет. Ау тор ка са по себ ном па жњом ли ста ма ни-
фе сте ових по кре та – док ма ни фе сти срп ских аван гар ди ста да ју про грам ска 
на че ла по кре та, до тле су они ја пан ски аги та тор ски и тре ти ра ју из о па че ност 
и зло чин. Раз у ме се, ис ти че ау тор ка, по сто је и слич но сти ме ђу овим про гра-
ми ма, а то је не ги ра ње ин сти ту ци ја и ау то ри те та, раз гра ђи ва ње тра ди ци о нал-
ног и кон вен ци о нал ног књи жев ног ис ку ства, по тра га за сло бо дом, уво ђе ње 
но вих мо ти ва и те ма из ре ал ног жи во та, ме ша ње жан ро ва, ин тер на ци о на-
ли стич ка те жња и сл. За јед нич ко је и тра га ње за но вом фор мом, ство рен је 
но ви ри там, нео п хо дан за сло бод ни стих, раз гра ђу је се је зик, у пе сма ма се 
ја вља ју ре че ни це без пре ди ка ци је, че сто имен ске, а не рет ко у об ли ку кри-
ко ва; на мер но се иг но ри шу гра ма тич ка пра ви ла. И у јед ној и у дру гој књи жев-
но сти, ис ти че Ја ма са ки, 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: ли ков не умет но сти, по зо ри ште, ки не-
ма то гра фи ју, му зи ку и ар хи тек ту ру. Умет ни ци су по че ли да ства ра ју но ву 
ви зи ју ко јом мо же да се из ра зи ствар ност жи во та на ви шим умет нич ким ни-
во и ма. Слич ност ме ђу овим књи жев но сти ма се, са зна је мо у ра ду, огле да и у 
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на пу шта њу епро по цен трич но сти кул ту ре и књи жев но сти, при че му у срп ској 
аван гар ди по себ но ме сто за у зи ма ин те ре со ва ње за Да ле ки ис ток, по себ но за 
ки не ску и ја пан ску по е зи ју, ко ју, што је по себ но ис так ну то у ра ду, М. Цр њан-
ски и И. Се ку лић ни су по сма тра ли кроз при зму европ ских по ет ских шко ла 
и на че ла.

У свом дру гом члан ку, Ком па ра тив ни опис ја пан ских и срп ских аван-
гард них ча со пи са, Ка јо ко Ја ма са ки да је при каз па ра лел них по ја ва у аван гард-
ним по кре ти ма у срп ској и ја пан ској књи жев но сти, при че му се по себ но 
освр ће на нај у оч љи ви је слич но сти и раз ли ке у ре цеп ци ји европ ских аван гард-
них по кре та у обе ма књи жев но сти ма, по себ но у ма лим ча со пи си ма. Док је 
те мељ но обе леж је срп ске књи жев но сти, на гла ша ва К. Ја ма са ки, то да је са-
став ни део европ ске и хри шћан ске кул ту ре, из у зев у пе ри о ду тур ске вла да-
ви не, до тле она ја пан ска по ста је део овог кул тур ног кру га тек у дру гој по-
ло ви ни де вет на е стог ве ка. Ау тор ка за ком па ра тив ну и ти по ло шку ана ли зу 
би ра два ја пан ска и два срп ска аван гард на ча со пи са – Цр ве но и цр но и Ма во, 
с јед не стра не, те Пу те ве и Све до чан ства, с дру ге, за ко је сма тра да су нај-
бо љи по ка за те љи сло же ног и сло је ви тог кул тур ног и књи жев ног жи во та код 
ова два на ро да. Ау тор ка раз ма тра у њи ма про кла мо ва не про гра ме, на чи не 
уре ђи ва ња ча со пи са, об ја вљи ва на књи жев на де ла, укљу чу ју ћи и пре вод ну 
књи жев ност. Та ко са зна је мо да су че сти мо ти ви у ства ра ла штву ја пан ске 
аван гар де, под стак ну ти ни хи ли стич ком есте ти ком и де ху ма ни за ци јом са вре-
ме ног дру штва, сли ке рас па да ња ур ба ног чо ве ка, ње го ве оту ђе но сти, сли ке 
сек са или хра не ко је су ве за не за го ли жи вот, ми са о ни ха ос, не ми ри вре ме на 
и на си ље. Баш су за то, до да је К. Ја ма са ки, нај по год ни је ре чи ко је осли ка ва ју 
то вре ме упра во за твор, пра зни на, ср це, крв, гро бље, ду хо ви, обр та ње. Је зик 
је са вре мен, а ри там брз. Ме ђу тим, уло га ових ја пан ских ча со пи са ни је би ло 
са мо по ри ца ње све га у све ту већ и те жња ка ко смо по ли ти зму, со ли дар но сти 
са умет ни ци ма све та и мул ти ди сци пли нар но сти, што је на ро чи то ти пич но за 
Ма во, до да је Ка јо ко Ја ма са ки. И у срп ским ча со пи си ма је, на ста вља ау тор ка, 
при мет на те жња ка осло ба ђа њу од про шло сти и књи жев ног на сле ђа, те кри-
тич ки од нос пре ма вла сти ма и це лом дру штву, прем да се у њи ма не гу би 
свест о кон ти ну и те ту. У срп ским ча со пи си ма су, при ме ћу је ау тор ка, че сте 
те ме пу то ва ња и до жи вљај ту ђи не, што ни је ти пич но за оне ја пан ске, као и 
те жња за упо зна ва њем дру гих кул ту ра, па се за то че сто об ја вљу ју пре во ди 
са фран цу ског и ен гле ског. Ипак, не ги ра ње евро цен три зма је до ми нант на 
те ма и у срп ским ча со пи си ма, при че му је Афри ка да ле ки пре део ко ји бу ди 
ве ли ка ин те ре со ва ња. Све до чан ства, ис ти че К. Ја ма са ки, до но се за о крет у 
срп ској књи жев но сти, и то ка над ре а ли стич кој по е ти ци. У овом ча со пи су 
се, на во ди ау тор ка, про кла му је про у ча ва ње по ја ва ко је се не мо гу ра зу мом 
от кри ва ти, а то су под свест, сан, при ви ђе ње, лу ди ло, љу бав, емо ци је, за тим 
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ин те ре со ва ње за фи зи о ло шку и мен тал ну аб нор мал ност. Иа ко и Све до чан-
ства про кла му ју ин те ре со ва ње за ег зо тич не кра је ве, Да ле ки ис ток оста је 
из ван ње га, за кљу чу је К. Ја ма са ки.

2.3. У тре ћој гла ви ово га збор ни ка, по све ће ној фол кло ру и на род ној 
књи жев но сти, на ла зе се три при ло га вред на па жње, ко је пот пи су је исти ау тор 
– Ши гео Ку ри ха ра. Ин те ре со ва ње Ш. Ку ри ха ре, ко је илу стру ју ова три ра да, 
кре ће се у ра спо ну од нај ста ри јих ју нач ких еп ских пе са ма, пре вас ход но 
срп ских и ру ских, па све до ба ла да, у ко ји ма, ру ко во де ћи се ком па ра тив ним 
при сту пом, тра га за уни вер зал ним те ма ма, књи жев ним, мит ским и исто-
риј ским мо ти ви ма, по ступ ци ма гра ђе ња ли ка глав ног ју на ка и ис хо ди шти-
ма њи хо ве до да нас не у га сле пе снич ке ле по те и скла да. Ипак, у по то њим 
па ра гра фи ма ће мо не што оп шир ни је о сва ком ра ду по на о соб.

Пр ви при лог у овој гла ви но си на слов Срп ска на род на пе сма Ха са на-
ги ни ца, ко ји Ш. Ку ри ха ра от по чи ње, по зи ва ју ћи се на Ге те о ве днев нич ке 
за пи се, опи сом пр вог Ву ко вог су срет са овим зна ме ни тим не мач ким пи сцем. 
Ова кав по че так ни је слу ча јан. Ш. Ку ри ха ра на ро чи то ис ти че да је Ге те Ву ку 
из у зет но био на кло њен и да га је под сти цао на књи жев ни и ре фор ма тор ски 
рад. Ни је, ме ђу тим, са мо Ге те за слу жан за Ву ков рад и, ко нач но, успех. Ку-
ри ха ра ис ти че уло гу Ј. Ко пи та ра, ко ји је у пра вом сми слу те ре чи од Ву ка 
на чи нио на уч ни ка, за тим Ј. Гри ма, ко ји је у сво јим при ка зи ма, и не ким са мо-
стал ним пре во ди ма, про бу дио ин те ре со ва ње Евро пе за срп ски је зик и срп ску 
књи жев ност, а ко нач но и исто ри ча ра Ран кеа, ко ји је, зхва љу ју ћи Ву ку, до-
га ђа ња у Ср би ји и на Бал ка ну до вео у оп ште и сто риј ске окви ре. Ни зу ових 
по зна тих име на Ку ри ха ра до да је и име Те ре зе Ал бер ти не Лу и зе фон Ја коб, 
или скра ће но Талфј, ко јој је при па ла ду жност, мо жда бо ље част, да пре ве де 
Ву ко ве Срп ске на род не пе сме на не мач ки је зик. Њен пре вод је об ја вљен 1825. 
го ди не, за хва љу ју ћи ко ме су срп ске еп ске пе сме, за кљу чу је Ку ри ха ра, до жи-
ве ле огром ну по пу лар ност. Ипак, јед на пе сма за Ку ри ха ру за слу жу је по себ ну 
па жњу, и то она ко ја је и са мог Ге теа оча ра ла – Ха са на ги ни ца. Иа ко је пе снич-
ки из раз ове ба ла де јед но ста ван и не са вр шен, она пле ни не ком на ив ном ле-
по том, на гла ша ва Ку ри ха ра. О ње ној по пу лар но сти го во ри чи ње ни ца да је 
ви ше пу та пре во ђе на на не мач ки, ен гле ски, фран цу ски, ру ски и дру ге је зи-
ке, што не тре ба да чу ди, ис ти че Ку ри ха ра, јер је у вре ме ро ман ти зма пе сма 
о не срећ ној Срп ки њи, по слу шној пред суд би ном, сво јом еле гич ном ле по том 
мо гла ла ко да стек не број не по што ва о це. 

У свом дру гом члан ку, Увод у ис тра жи ва ње сло вен ских на род них еп ских 
пе са ма, Ши гео Ку ри ха ра, ру ко во ђен ком па ра тив ним при сту пом, раз ма тра 
про цес об ли ко ва ња хе рој ске лич но сти Кра ље ви ћа Мар ка у ју жно сло вен ским 
еп ским пе сма ма, ко ја, са свим оче ки ва но, ни је у скла ду са исто риј ским чи-
ње ни ца ма о овом ју на ку.
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Ау тор по ре ди „срп ског“ Мар ка са оним „бу гар ским“ и утвр ђу је број не 
слич но сти, али и раз ли ке ме ђу њи ма. Кључ на раз ли ка је, при ме ћу је Ку ри-
ха ра, што у бу гар ским пе сма ма не ма по ме на о Мар ко вом по ло жа ју тур ског 
ва за ла, што је у срп ским еп ским пе сма ма чест мо тив. С дру ге стра не, срп ски 
је Мар ко са чу вао не ка пле мић ка обе леж ја, док је у бу гар ским пе сма ма он 
пра ви на род ни ју нак. Мар ков пут од пле ми ћа до на род ног пред став ни ка и 
бор ца про тив тур ске вла сти Ку ри ха ра опи су је на при ме ри ма не ко ли ко пе са ма 
– 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 Ма р ка Кра ље ви ћа. Осим то га, 
ау тор вр ло увер љи во мо ти ве ју жно сло вен ских еп ских пе са ма по ве зу је са 
ру ским би љи на ма, нпр. са би љи ном Иља Му ро мец и Сла вуј раз бој ник и Иља 
Му ро мец и Све то гор, при че му по себ но ис ти че сме ну фан та стич не и ре ла-
тив но исто риј ске епи ке.

Ш. Ку ри ха ра, сво де ћи ре зул та те сво га ис тра жи ва ња, на во ди да је те-
мељ на од ли ка усме не еп ске књи жев но сти умет нич ка уни ве за ли за ци ја исто-
риј ске ре ал но сти. Због то га у њи ма, сма тра он, не тре ба тра га ти за ве ро до-
стој но шћу, оне од ра жа ва ју иде а ле, умет нич ки об ли ко ва не и ускла ђе не са 
на род ним те жња ма. Ипак, по себ но ва жан слој у гра ђе њу ли ка ју на ка је су 
мо ти ви из сло вен ске ми то ло ги је, што се мо же пра ти ти на ши рим сло вен ским 
про сто ри ма, за кљу чу је Ку ри ха ра.

У свом тре ћем при ло гу у овом збор ни ку, 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, Ш. Ку ри ха ра по ре ди ру ске би љи не и ју нач-
ке пе сме Ју жних Сло ве на, у ко ји ма се у је дин стве ни об лик по ве зу ју пе снич ка 
ма шта о про шлим до га ђа ји ма, мит ски еле мен ти и ствар не чи ње ни це. Ку ри-
ха ра на гла ша ва да се за успех ис тра жи ва ња не из о став но мо ра ју осве тли ти 
и основ не исто риј ске чи ње ни це, ши ре ње и ме ња ње за јед нич ких еп ских те-
мат ских струк ту ра, као и тра го ви сло вен ске ми то ло ги је. Ау тор по ла зи од 
ста ва да је цен трал на фан та стич но-исто риј ска те ма, на ко јој се за сни ва срод-
ност ис точ них и ју жних сло вен ских еп ских пе са ма, упра во те ма „осло бо ди-
те ља од зма је ва“, за ко ју се сма тра да на ста је у пе ри о ду пре фор ми ра ња 
на ци ја. Због то га се Ку ри ха ра и опре де лио да упо ред но и исто риј ски ис тра-
жи нај ста ри ји ни во на род них ју нач ких еп ских пе са ма Ис точ них и Ју жних 
Сло ве на ко је за те му има ју бор бу про тив зма је ва. У пр вом по гла вљу, ау тор се 
ба ви ру ском би љи ном До бри ња и змај, са освр том на дру ге сло вен ске еп ске 
пе сме. Об ја шње ње мо ти ва у пе сми Ку ри ха ра тра жи у исто риј ским чи ни о-
ци ма. У дру гом по гла вљу, ау тор, ба ве ћи се две ма срп ским ју нач ким еп ским 
пе сма ма, Ца ри ца Ми ли ца и змај од Ја стреп ца и Се ку ла се у зми ју пре тво рио, 
раз ма тра осо бе но сти зма ја у ју жно сло вен ској еп ској пе сми и при ро ду ју на-
ка – осло бо ди те ља од зма ја као зма је вог де те та. Ин те ре со ва ње за зма је ви тог 
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ју на ка Ку ри ха ра прав да чи ње ни цом да се зма је ви ти ју на ци мо гу пра ти ти до 
то те ми стич ког пе ри о да Ју жних Сло ве на. За то у тре ћем по гла вљу, на осно ву 
фол клор них и ет но граф ских по да та ка, ау тор ре кон стру и ше сло вен ски на род-
ни кон цепт зма ја и по ве зу је га са ве ро ва њем у зми ју чу вар ку ћу, те ис точ ним 
и ју жним сло вен ским ју нач ким еп ским пе сма ма о из ба ви те љи ма од зма ја 
при сту па кроз исто риј ску тран сфор ма ци ју зма ја од мит ског сим бо ла ста рих 
Сло ве на па све до на род ног и др жав ног не при ја те ља.

2.4. У че твр тој гла ви Збор ни ка, под на сло вом Есе ји, са бра на су три кра-
ћа при ло га – нај пре хро ни ка, за тим текст са три не ве ли ка при ка за и, ко нач но, 
по го вор. 

Пр ви текст у овој гла ви пот пи су је Ка зуо Та на ка, ко ји да је ре тро спек тив-
ни пре глед ус по ста вља ња и раз ви ја ња ди пло мат ских, по ли тич ких и кул тур-
них ве за из ме ђу Ја па на и Ју го сла ви је. У дру гом тек сту, у фор ми три крат ка 
при ка за, ко је у овом збор ни ку чи та мо у об је ди ње ном об ли ку, Ми цу јо ши 
Ну ма но пред ста вља Ки шо ве ро ма не, Ра не ја де, Ен ци кло пе ди ју мр твих и 
Пе шча ник, ја пан ској јав но сти у јед ном од нај у глед ни јих ја пан ских ли сто ва, 
што све до чи о, иа ко по ма ло за ка сне лом, ин те ре со ва њу ја пан ске пу бли ке за 
ју го сло вен ске и срп ске пи сце. Иа ко де лу је су бјек тив но, по себ но ме сто у овој 
гла ви за у зи ма текст Хи ро ши ја Ја ма са ки ја, у ко јем се Ње го шев пре во ди лац, 
уз до бар увид у дру штве но-по ли тич ке окол но сти у Цр ној Го ри на по чет ку 
19. ве ка, освр ће на ме сто Гор ског ви јен ца у срп ској књи жев но сти, те на свој 
пре во ди лач ки рад.

Ка зуо Та на ка, у члан ку Кул тур не ве зе Ја па на и Ју го сла ви је, да је са жет 
при каз кул тур них ве за из ме ђу Ја па на и Ју го сла ви је. За пра во, у са мом члан ку 
је да та пре те жно хро но ло ги ја ди пло мат ских и по ли тич ких од но са из ме ђу 
Ср би је, ка сни је Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, те Ју го сла ви је, с јед не 
стра не, и Ја па на, с дру ге. Ау тор на во ди да пр ви по ме ни Ср би је и Цр не Го ре 
се жу до пред сам крај 19. ве ка. Ипак, пре крет ни ца у кул тур ним, по ли тич ким 
и еко ном ским од но си ма из ме ђу Ја па на и Ју го сла ви је на сту па тек по сле Дру-
гог свет ског ра та, тач ни је 1952. го ди не, при че му ау тор по себ но ис ти че уло гу 
и за слу ге Ке и ђи ја На ка му ре. Тих го ди на је на ро чи то еко ном ска са рад ња би ла 
у успо ну. Ка да је реч о кул ту ри, са зна је мо у тек сту, за ју го сло вен ску књи жев-
ност се са зна ва ло по сред но, пре ко пре во да са дру гих је зи ка, али је за то ју го-
сло вен ска ки не ма то гра фи ја би ла да ле ко при сут ни ја, по себ но фил мо ви са 
рат ном те ма ти ком. 

Ми цу јо ши Ну ма но у свом тек сту При каз три ју ро ма на Да ни ла Ки ша 
пре ве де них на ја пан ски је зик да је са бра не при ка зе сва три ро ма на Да ни ла Ки ша, 
ко ји су на пи са ни за је дан вр ло ути ца јан и ви со ко ти ра жни лист у Ја па ну – Маи-
ни ћи шин бун (тј. ʻДнев не новине’). Ова ко об је ди ње ни, ови при ка зи да ју 
ве ро до сто јан увид у ре цеп ци ју Ки шо вог де ла у Ја па ну, али и пред ста вља ју 
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основ за про у ча ва ње ја пан ско-срп ских кул тур них ве за. На во де ћи да пре во ди 
Ки шо вих ро ма на сти жу са не ма лим за ка шње њем у Ја пан, Ми цу јо ши Ну ма-
но оба ве шта ва чи та о ца да је Киш пи сац осе буј ног та лен та ко ји је са сва ким 
сво јим де лом ме њао стил и на чин пи са ња, што ода бра ни при ка зи по твр ђу ју.

Док је од ли ка Ра них ја да, ис ти че Ну ма но, од стра њи ва ње вул гар не ствар-
но сти и „лир ски скок“ у де тињ ство, у че му и је сте ле по та ово га де ла, до тле 
је Ен ци кло пе ди ја мр твих ма ла књи га иза ко је сто ји ве ли ка ствар ност пре пу на 
озбиљ них исто риј ских чи ње ни ца, као што су суд би на Је вре ја у Ис точ ној 
Евро пи, ужас пред на ци стич ким и со вјет ским то та ли та ри змом. Пе шча ник, 
с дру ге стра не, пу шта чи та о це да лу та ју у муч ном и ко шмар ном каф ки јан-
ском све ту, па је за то нај ве ће за до вољ ство у чи та њу ово га ла ви ринт-ро ма на, 
сма тра Ну ма но, упра во не из ве сност ту ма че ња мо ти ва и при зо ра, где кључ 
за њи хо во раз у ме ва ње ле жи у чи ње ни ци да је цео текст ро ма на ре кон струк-
ци ја це лог јед ног све та на осно ву оче вог пи сма. Ау тор за кљу чу је да по себ но 
сна жан ути сак на чи та о ца оста вља спо зна ја да бе сми сле на смрт до би ја не ки 
сми сао, а да он ле жи у мо гућ но сти да се са ма смрт по бе ди. 

Да се ин те рес ја пан ске кул тур не јав но сти ни је огра ни ча вао са мо на са-
вре ме ну срп ску књи жев ност, до ка зу је и текст Хи ро ши ја Ја ма са ки ја, Уз лет у 
ко смос (уз пре вод на ја пан ски Ње го ше ве Лу че ми кро ко зма). Ја ма са ки ис ти че 
да су „бри ге вла ди ки не и му ке вла да ре ве, ма ко ли ко Ње го ша фи зич ки из-
ну ри ле и оме та ле му ства ра лач ке ак тив но сти, по ста ле не ис црп ним из во ром 
по е зи је, ти ме што су усме ри ле ње го во пе снич ко за ни ма ње ка тра гич ној и ју-
нач кој исто ри ји Цр но го ра ца и омо гу ћи ле му да са гле да зло при та је но у ду би-
ни чо ве ко ве ду ше.“ Та ко су се дам ја ло вих го ди на би ле при пре ма за плод не 
че ти ри. Ја ма са ки без окле ва ња на зи ва Гор ски ви је нац ве ли чан стве ним спе-
вом, де лом без прем ца у срп ској књи жев но сти, док за Лу чу ми кро ко зма до да-
је да, због чи сто те фор ме и са др жа ја, ду би не из ра же них ми сли, до би ја још 
на ве ћем зна ча ја, те да има и књи жев них кри ти ча ра ко ји је и ви ше це не од 
Гор ског ви јен ца. Ја ма са ки де ли ми шље ње Ј. Де ре ти ћа по ко јем су две те ме 
обе ле жи ле Ње го ше во де ло – ко смич ка суд би на чо ве ка и исто риј ска суд би на 
Цр не Го ре, при че му и јед на и дру га код Ње го ша из ви ру из истог из во ра, из 
јед не ми сли, ко ју је Ан дрић на звао „ко сов ска ми сао“. 

У са мом тек сту, ме ђу тим, до би ли смо дра го це не ин фор ма ци је о пре-
во ди лач ким му ка ма, слат ким и гор ким, али и о не ким ди ле ма ма и сум ња ма 
са мих пре во ди ла ца. Јед на од кључ них те за пре во ди ла ца је сте да се из вор 
Ње го ше вог ми сти ци зма мо ра тра жи ти у не мач ком ро ман ти зму, са ко јим се 
упо знао пре ко С. Ми лу ти но ви ћа, за ко ју на во де да се тек тре ба ис тра жи ти, 
што на ма пак илу стру је на сто ја ње пре во ди ла ца да се до кра ја ра све тле окол-
но сти у ко ји ма је Ње гош ства рао. Ипак, овом при ли ком би смо же ле ли да ис так-
не мо го то во хе рој ски по ду хват пре во ди ла ца, а он се ти че опре де ље ња да је зик 
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пре во да бу де ста ро ја пан ски из вре ме на ка да је сам Ње гош жи вео и ства рао. 
Овај по да так ви ше не го би ло шта дру го све до чи о не се бич ној пре да но сти и 
пот пу ној по све ће но сти пре во ди ла ца. А да је за успе шан пре вод по треб но, 
или ба рем по жељ но, вра ти ти се на из вор, до ка зу је и Ја ма са ки јев од го вор Та-
на ки, сво ме при ја те љу и пре во ди о цу, ко ји гла си: „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!“

Струк ту ра Збор ни ка и у ње му ода бра ни ра до ви, на сто ја ли смо ба рем, 
илу стру ју кључ не раз вој не фа зе ја пан ске сла ви сти ке, по себ но ње не сер бо-
кро а ти сти ке и ср би сти ке, до ми нант на ис тра жи вач ка по ља, као и (у не ком 
тре нут ку) нај но ви је раз вој не тен ден ци је у лин гви сти ци уоп ште. Те мат ска и 
те о риј ска ра зно вр сност, по у зда ност и вред ност оства ре них на уч них ре зул-
та та, као и ши ри на лич них ин те ре со ва ња – за ди вљу ју. За то се искре но на-
да мо да ће об ја вљи ва ње ово га збор ни ка не са мо учвр сти ти ја пан ско –срп ске 
ве зе, на уч не, кул тур не и, за што да не, еко ном ске, већ да ће и ʻдо ма ћу’ ср би-
сти ку обо га ти ти – не са мо по из бо ру те ма и упор но сти да се оне об ра де већ 
и по раз ли чи тим те о риј ским и ме то до ло шким при сту пи ма и дру га чи јим, 
мо жда и објек тив ни јим по гле ди ма, што и јед ној и дру гој лин гви стич кој тра-
ди ци ји мо же са мо да слу жи на част. 

Мотоки Номаћи и Миливој Алановић


