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Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет –  
Ка те дра за срп ску књи жев ност са ју жно сло вен ским  
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ПОЕЗИЈАМОНАШТ(А)ВА
НЕКОЛИКОСРПСКИХИ 
ЈЕДАНЈАПАНСКИИНОК

Сажетак:Утекстусе,наосновувременскеимотивскеблиско
сти, као и просторне и поетичке удаљености, доводе у дијалог
ипоредбенопосматрајуједнајапанскаповестипарсрпскихха
гиографија,сапосебномпажњомобраћеномнапитањеодласка
одсветаиуласкаукњижевнисвет,инадвострукостпојединих
монахаписаца,каоистовременоаутораијунакасредњовековних
књижевности.

Кључне речи: средњовековна књижевност, јапанска књижев
ност, Хеиан период, свети Сава, Саигјо, Петар Коришки, вака
поезија

Годинудананаконнастанкаједногодпрвихдатиранихпи
саних споменика на српском језику,Повеље бана Кулина,
умиремонахипесникСаигјо(11181190),великанвакапое
зије.Насамимпознатимпочециманашеписмености,Јапан,
напрелазуизпериодаХеианупериодКамакура,имавећ
изванредно богату књижевну традицију, и своје класичне
песнике1.Знајућиоњиматекпонешто,аохрабрена,саједне
стране,идејом ,,дилетантизма”премабилокојојпрофеси
јиитакозваногсредњегпута,чијијеродоначелникуЈапа
нубиомеђупесницимаСаигјо2исадругеречимаДрагана

1 Miner,E,Odagiri,H.andMorrell,R.(1985)ThePrincetonCompanionto
ClassicalJapaneseLiterature,PrincetonUniversityPress,p.26;Keene,D.
(1968)AnthologyofJapaneseliterature:tothenineteenthcentury,Penguin
books.

2 Кличковић, Д. (2016)Између речи и просветљења: будизам и стара
јапанскакњижевност,Београд:Албатросплус,стр.165.
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СтојановићаизпоговоракњизиСаигјоовихизабранихпе
самаПланинскакућицакакомуучитањуовогпесникане
познавање контекста само користи3, ауторка овог прилога
слободнојеодабраладаинокаСаигјоадоведеуразговорса
српскоммонашкомкњижевномтрадицијом.

КњижевностјеСловенимадошлаутеснојвезисхришћан
ством,религијомкњиге,дабирелигијауопштедошлакао
књига;мождајепретерано,алинесасвимнетачно,рећида
је књижевност дошла као религија.Писмо је створено да
би се на њему вршила сакрална комуникација. Вековима
касније,кадајеонозаједносајезикомизгубилонегдашњу
свечануулогу,великипесникмалихформи(утомесличан
јапанским великанима) Момчило Настасијевић, поезију
ћеодредитикаоумећеда сенаинструменту за свакидан
божанскизасвира4.

Насупрот таквом извирању, поезија је у Јапану ,,заузима
ла положај духовне дисциплине и будизму претходећег
друштвеногсакрамента”5.УцарскимзбиркамаКокиншуи
Шинкокиншубудизамјевећпродираоујапанскодруштво,
алиовомепретходидугатрадицијапребудистичкепоезије.

Уначелу,погледнаоведветрадицијеуглавномјенапуњен
разликамаидругостима,алиококојетражиувекћенаћии
сродства.Макакоонабилатиполошкаи/или ,,натегнута”,
потребадасезањиматрагавећједовољнодобарповодза
њиховоописивање.

Усредиштунашепажњеовдећесенаћиодрицањеодсвета
каоистовремениулазакусветкњижевности,штојеСаигјоа
учиниломонахомпутником који своје стазе испуњава пе
смамаилегендарномличношћу6јапанскогсредњегвека,а
нашегпрвогписцазачетникомбезмалоцеленашекултуреи
њеномнајзначајнијомличношћу.

НаконвојничкеслужбенадворуцараТобе7,одметнувшисе
одсветаидворскогживотаусвојојдвадесеттрећојгодини,
СатоНорикијо(умонаштвуСаигјо)започињевишедецениј
сколутање,алииврлоплодностваралаштвоуформивака

3 Стојановић,Д.(2015)Планинскакућица,Београд:Танеси,стр.105.
4 Настасијевић, М. (1991) Есеји, белешке, мисли, Београд: Српска

књижевназадруга.
5 Кличковић,Д.нав.дело,стр.111.
6 СемпричеоСаигјоуиразниханегдотаилегенди,онсепојављујеиу

нодрами,својимпесмама;Takagi,K. (1977)Saigyo:ASearchforReli
gion,JapaneseJournalofReligiousStudies,Vol.4No.1,NanzanUniversity,
р.42.

7 Heldt,G. (1997)Saigyo’sTravelingTale,MonumentaNipponica,Vol.52,
No.4,SophiaUniversity;Кличковић,Д.нав.дело.
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поезије,крозкојујенастојаодадостигнесамоиспуњење8и
изражаваосвојебудистичкоосећањесвета.Нашписацта
кођејемонах,одметнутистотакооддвора,накомејезау
зимаознатновишиположајодНорикија;посвемусудећи,
нањеговизборданапустиуправљањедатоммуоблашћуи
посветисеподвижничкомживоту(каоиСаигјо–наплани
ни/гори),утицалајеизмеђуосталогиповестоВарлаамуи
Јоасафу,укојојвладарскисинтакођенапуштасветиодла
зиупустињу.Тоједелозагонетногпорекла,саелементима
христијанизованелегендеоБуди9,прекоразнихпреводадо
спелоукорпуснашесредњовековнекњижевности.Нашпи
сацмонахпостараћесеидасеЈоасафнасликауманастиру
Студеници,чијијеигуманкаснијепостао.Речје,наравно,
оСветомСави.Његовомсусеизборууподобљавалиине
кикаснијиважниписцинашегсредњовековља–поменимо
засадсамоархиепископаДанилаIIиИнокаИсаију.

Мадајеинтимна10лиричностСаигјоовихвакапесаматешко
упоредива са темељним хагиографским и химнографским
делима чија је улога превасходно у васпостављању култа
првогнашегсвецаипозиционирањуотачаства11накултур
ној,,сцени”византијскогкруга,азгуснутостњеговогизра
за, речима Црњанског о јапанској лирици ,,ванредно брза
белешка импресије”12, јошмање слична гломазними сло
женимхимнографскимжанровимаприсутнимунашојпр
војписанојпоезији,ипакихвезујеистаокренутостодсве
такојијемногонудио,религиознамисаокојасекњижевно
обликовала,светпоезијекојисеотваранапутуодрицања.

8 Takagi,К.нав.дело.ПредкрајПричеоСаигјоу(Saigyomonogatari)ка
жесекакојеончистиосвојихшестчулатридесетједнимслогомвака
песме;Heldt,G.нав.дело,стр.520.

9 Оовомделуусрпскојрукописнојтрадицијивидети:Оташевић,Д.,Ра
кић, З. иШпадијер,И. (2016)Светсрпске рукописне књиге (XIIXVII
век),Београд:САНУ,стр.272273.

10Она се углавном доживљава као таква. Ево ипак и једног одељка ко
јисведочиописањузадржаву,понаруџбини,иказујенамдалирика
ипакниједоживљаванакаопревасходноинтимна:,,Чимбимуњегово
величанствозадалопоетскутемувезанузанекуприлику,онбиодмах
смислиостих”;Heldt(1997),нав.дело,стр.488.

11Маданиталирика,какојемождамалосувишеуплашеноиоштро,са
временимидеолошкимчитањимаблиско,приметиоМаркМорис,није
лишенаполитичкихимпликација.“Weshouldbeabletominethebeauty
andpleasure fromtheold textsandstill,given lessons learnedearlier this
centuryanddespiteourownreactionaryage,keepaneyeoutthattheynotbe
usedagaintoexaltpowerorlyricizeimperialism“;Morris,M.(1986)Waka
andForm,WakaandHistory,HarvardJournalofAsiaticStudiesVol.46No.
2,HarvardJenchingInstitute,р.610.

12Црњански,М.(2008)ПесместарогЈапана,Београд:Рад,стр.10.
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РасткоНемањићсвакаконијеотишаосамонапутподвига,
већиувеликимонашкицентар,штопрактичнозначивели
кицентаркултуреиписмености13.ПрелазећипутодСрбије
доПантелејмона,потомВатопеда,доХиландараиборава
кауСтуденици,Жичи,манастиримауЦариграду,Солуну,
Јерусалимуимногимдругим,онјеулазиоувећпостојећа
књигохранилишта,анекајевероватноисамоснивао.Ње
говмонашкипутбиојенајпоузданијипутобразовања.Са
игјоовоподвижништвонијебилоблискомакаквоминсти
туционалномкњижевномиобразовномсистему;билојето
луталаштво,укојемјепесмаистодобнобилаимолитва14.И
докјеСаигјооватежњадаувакапесмеуткабудистичкипо
гледнасветнаизвестанначинјошнова15иизазовназаову
форму,српскаписанапоезијатринаестогвеканијемоглада
настанеизванхришћанскогконтекста–онјојједаоформу,
теме,чакиписмо.СличнајеСаигјоовимнастојањимамо
жда по своме односу према византијској књижевности на
којусеослања:иједноидругосунастојањадасеустарије
песничкеобликеулијеновисадржај.

Књижевнозанимљивачињеница,међутим,моглаби,осим
њиховихдела,битииделаоњима.Српскисредњивекдоба
јеукомједанистичовекбиваиписацијунаккњижевно
сти–такосепочело,СветимСавомиСтефаномПрвовен
чаним, аинаставилоунареднимстолећима.То јемогуће
због специфичног односа средњовековног читаоца/слуша
оцапремакњижевности,збогпотпунодрукчијегположаја
којионазаузимауњеговомдуховномсвету,збогњене,може
сеусловнорећи,онтолошкеразличитостиуодносунаса
временоразумевањеовогпојма.Границаизмеђустварноги
књижевногнијеуспостављена–нарочитоненаначинкоји
јеблизакнашојидеји,,фикције”;књижевнитекстовисред
његавекаприпадајусферисакралног,папрематоменесамо
дасуистинитиистварни,негосудеоједневишестварно
сти,истиневере,којесуонтолошкиивредноснонадређене
световномреалитету.Семтога,такњижевностилидирект
ноучествујеузаснивањукулта(каослужба)илиједоказда
семожеживети јеванђеоскиидеал(каожитије).16Кадаби
Светописмобиловиђенокао једнавеликабеседа,житија

13О значајуАтоса за развој српске књижевности видети:Шпадијер,И.
(2014)Светогорскабаштина,Београд:Чигоја.

14Видети: Кличковић, Д. нав. дело; Takagi, К. нав. дело; Stoneman, J.
(2010)WhydidSaigyoBecomeaMonk?AnArcheologyoftheReceptionof
Saigyo’s“Shukke”,JapaneselanguageandliteratureVol.44No.2,Ameri
canAssociationofTeachersofJapanese.

15Кличковић,Д.нав.дело,стр.165.
16Вишеопоетицисрпскекњижевностисредњегавекавидетиу:Богдано

вић,Д.(1980)Историјастаресрпскекњижевности,Београд:Српска
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бибилапримериаргументи,изграђенисасвимускладуса
реторичким захтевом за прилагођавање времену, месту и
слушатељима–зато јепотребнодахагиографијудобијеи
српскисветац,аниједовољночутиипрочитатимноштво
странихпарадигматичнихживотописа.Елита која је ства
ралаиодржавалаидржавностиприврженостхришћанској
религији,налазисе,тако,саобестранеписаљке.Положај
светогаСавеутоме је,наравно,посебан,амногострукост
његове личностинема се с чиме у нашем средњовековљу
упоредити.Ипак,каокњижевниклик,оннијеусамљен.У
четрнаестомвекунепознатиСветогорацсаставиојеЖитије
ИнокаИсаије,нашегнајзначајнијегсредњовековногпрево
диоца;Савинживотописац,Доментијан,појављујесекаоју
накједногазаписаТеодораГраматика(аисамогсебеуводи
као,,јунака”сопственогкњижевногдела,говорећиутрећем
лицуо,,некомДоментијану”уседмоми33.поглављуСави
ногжитија)17;ДанилоIIдобијасвојежитијенакрајузбор
никакојисадржињеговасопственадела,пасестичеутисак
да јепричаописцуприроднинаставакњеговог стварала
штва,логично,,пресељење”изсветаписањауписанисвет,
укомесеместозадобијауправотаквимслужењемРечи.18

УПричиоСаигјоу,чијасенајранијаверзијасмештатако
ђеутринаестивек19,видљивјенапордасеСаигјопесник
уткауповестоСаигјоучовеку,итонаначиннепосреднији
одоногкојимсе,рецимо,хоћепредставитиСавиндуховни
склопкодДоментијана.Наиме,91одукупно94Саигјоове
песмекоје сууврштенеуцарску збиркуШинкокиншу (по
чему је они најзаступљенији аутор уњој), присутне су у
некојверзијииуовојпричи20.

Истраживачи углавном наводе да је катализатор настанка
овехагиографијебилањеговачудеснасмрт21накојусуис
првауказалидругипесници–ФуђивараноШунзеи,његов

књижевназадруга;Трифуновић,Ђ.(1990)Азбучниксрпскихсредњове
ковнихкњижевнихпојмова,Београд:Нолит.

17Видети:Доментијан(2001)ЖитијесветогаСаве,прир.ЈухасГеоргиев
ска,Љ.Београд:Српскакњижевназадруга.

18Нетреба заборавитикакав је статусималаухришћанскојлитератури
Реч.Писањесесматралослужбомиврстомподвига;Богдановић,Д.нав.
дело.

19Heldt,G. (1997)Saigyo’sTravelingTale,MonumentaNipponica,Vol.52,
No.4,SophiaUniversity,рр.479482,азанајстаријуваријантуизсре
дине13.векакажекакојењеноауторствоприписиваноједнојжени–
монахињиАбутсу.

20Heldt,G.p.477.
21Видети:Stoneman,Ј.нав.дело.
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синТеика(јошједанвакакласик)иЈиен22.Радисе,заправо,
оњеговомнаводномпредвиђањутачногдатумасопствене
смрти23,којеједатоуправоуформипесме.

Самодамије

Даумретимогуја

Упролећнидан

Подцветовима,другог

Месеца,зауштапа.24

(Ibeseechyou,

beneaththeblossoms,

inspringletmedie,

underthatfullmoon,

ofthesecondmоnth).25

Аутор(и)повестиоСаигјоунастојалисудањеговекратке
лирске импресије наративно осмисле, па је тако настанак
сваке песме објашњен догађајима на његовом бескрајном
путу, апоезија јеуједнои главничинилацконституисања
његовогмонашкогипутничкоглика.Готовосвакисусрети
свакаепизодапраћенисунеколициномвакапесамакојеих
сублимирају, у Саигјоовом посебном будистичком кључу.
Семпесама,његовдоминантанвидизражавањајецитирање
будистичкихсписа,штофункционишесасвимкаобиблиј
скицитатуизградњинашихсветачкихликова–упитању
јеприсећањенанекупараболу,илинекусажетумудростиз
светихтекстовакојисуиграликључнуулогууразвојуглав
ногјунаканањеговомпутукасветости/очишћењу/Вишњем
Јерусалиму/Чистојземљи.

Сава,којинамјекаопесникпознатсвојомСлужбомсвето
меСимеону,уДоментијановомжитијупроговарауглавном
крозмолитвуи,удругомделужитија,беседу(тзв.беседуо
правојверикоја,каоинештокаснијеобраћањеепископима,
заузимачитаво једнопространопоглавље),каоикрозпо
сланицеоцуибрату,одкојихјепрваустваричитавамала

22Heldt,G.нав.дело,стр.474.
23Нинашојкултурисличнелегендеопеснициманисустране–иточак

удвадесетомвеку(Дисиутапање,Лалићиживљењедоксененапише
последњазбирка)...

24Кличковић,Д.нав.дело.
25Heldt,G.нав.дело.
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проповедједногсветоназоракојићеозначитипочетакства
рањапрвогсрпскогсвеца(комејеиупућена).Различитост
овихдвајупоступака–уношењастварнихСаигјоовихпе
самасаједне,иауторскоосмишљавањеСавинихписанихи
изговоренихречисадругестране,потиче,каконамсечини,
и из богатства јапанске писане традиције, која је у то до
бакоднастекузачетку,аимаисвојихпоетичкихразлога,
одкојихјеможданајвидљивијионајштосетичесажетости
ваке,насупротсрпсковизантијскојслужби.

Имауовимделима,међутим,иврлосличнихпоступака.Је
данодтаквихвидљивјевећнапочетку.Уместоуобичајеног
богословскогпредговора,Доментијанјесрпскожитиједо
неклеиновирао,започевшигазаписом26.Иститакав,,запи
сничарски”уводналазимоиуповестиоСаигјоу,саистим
подацимаовременувладавине(овдецараТобе,коднасСте
фанаНемање),каоиподацимаопореклујунака,којисуов
дедативеомадетаљно,доксеунашојтрадицијипонекад
апстрахујудотледаодњихостајесамочудеснорођење.

ПренегоштоћепрећинадугачкуекспликацијуНорикијо
вежељеданапустисветиупутисепланинскимстазама,у
почетномсликањуњеговогкарактера,приповедачсекори
стинечимешто јеи унашој хагиографији, химнографији
иреторицивеомаприсутно,и токаотопоспрепознатиу
западној,уопштечитавојевропскојкултуријошодантике.
Курцијусгазовеsapientiaetfortitudo,каснијеипероимач27.
КодНорикија(Саигјоа)разлогтомејејасан:онјепрвобитно
служионадворукаовојник,алије,какосенаводи,одувек
биоикњижевнонадарен.Првобитно,уевропскојкултури
првидеоовогдвојствапредстављалојеговорничкоумеће,
елоквенција,дабисе,сапобедомписанеречи,онопремет
нулоуученостикњигољубивост.УПричиоСаигјоујасно
сенаглашавадајеупитањулитерарноумеће28,комеседо
дајеимузика,анакончегаседајезанимљивпрегледдота
дашњихвеликихмајстораваке.Упоређењусањима,онсе
,,нијемогаопостидети”,штојенакоракодјошједногнама
знаногтопоса–превазилажењаилинадмашивања,свакако
најприсутнијегупоређењиманакојимапочиваграђењего
товосвакогнашег јунакахагиографијеилислова.Ичита
лацпотпунонеупућенубудизамможеданаслутиизвесна
сакралнасвојствакојасеовдепоезијиприписују–кадасе
говори о Саигјоовим великим песничким претходницима,

26Осхемизаписакојајеиовдеприсутнавидети:Трифуновић,Ђ.(1990)
Азбучниксрпскихсредњовековнихкњижевнихпојмова,Београд:Нолит.

27Kurcijus, E. R. (1971) Evropska književnost i latinsko srednjovjekovlje,
Zagreb:Maticahrvatska,str.183.

28Heldt,G.нав.дело.
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кажеседасуониследилиПут,доксезасамењеговести
ховевелидасубиликадридаучинедадрвећепроцветаи
даомекшајусрцабезосећајнихдемонаибогова29.Иоваква
замисаоопосебниммоћималегендарногпесниканијенам
непозната.

МалочаспоменутаопширнаекспликацијаНорикијовихпо
буданапутуоддруштвакаподвижништвукореспондираса
самимпочецимаДоментијановогжитија,укомејенамно
госажетијиначинописанРастковизбор,уствари,његова
изабраност,асвадраматикаодлукеиконачногбеганаСве
тугорузавршена јевећупрвој глави.УПричиоСаигјоу
унутрашњапревирањамладогјунакаизраженасу,очекива
но,његовимпесмамаицитатимаизпојединихсписа,који
нисуувекидентификовани.Овдећемосезадржатисамона
једном.

Wives,children,jewels,treasures,androyalrankdonotfollow
afterwhenlifedrawstoanend.Onlytheprecepts,charity,and
a temperateheartareone’scompanions in thisworldandthe
next30.

Упитањујецитат,какопреводилацнаводи,изсписаДаи
ђитсу кјо, који је честонавођенуХеианиКамакура епо
хи31.Јошсенанеколикоместановимонахупричиосврће
напроблемостављањапородице,којајеувекпредстављена
упару,,женаидете/деца”,докујеванђељскомцитатукоји
сеповодомтогистогподвижничкогпитањаобилноунашем
средњемвекукористи(,,Кољубиоцаилимајкувишеодме
не,нијеменедостојан”,Мт10,37)тајпарчинеродитељи
подвижника.Односпремабракуисказанјетипскиумногим
аскетскимжитијима,исастојисеилиодпотпуногодбијања
женидбе(каокодПетраКоришког,илипросветитељаЋири
ла)илиод,,неконзумирања”брака(каокодАлексијаБожјег
човека).Ујапанскомделупроблемје,очито,нештодрукчије
природе,алисеуњемујављајујошдвамотивакојасемогу
упоредити сажитијиманашихнајвећиххагиографа.Први
јеупоредивсанеобичнимжитијемпоменутогПетраКори
шког,којејенаписаоодДоментијананештомлађиТеодоси
јеХиландарац, аукомеулогуженепрепрекеиграњегова
сестра.Идућиупорнозањимнањеговомиспосничкомпуту,
онабиваостављенаодподвижникаинедугозатимумире32.
Оваепизодаизазиванајвишечуђењаиполемикемеђучи
таоцима,башкаоиепизодаизповестиоСаигјоуукојојон

29Исто,стр.486.
30Исто.
31Исто.
32https://svetosavlje.org/svetipetarkoriski/приступљено26.4.2018.
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својучетворогодишњућеркубацасаверанденаконштоје
одлучиоданапустипородицу.Карактеристично једасуу
обаслучаја(мадакодСаигјоапостојиисупруга,алиепизо
дасањомнијениуполатакоупечатљива)препреканапуту
подвижништваженекојесусајунакомукрвномсродству.
Надобемајеучињенопосредноилинепосреднонасиљеи
обеимају амбицију даи самепођупутемподвижништва.
Саигјоовојћеркито,годинамакасније,полазисаруком,као
ињеговојжени–штонасдоводидодругогупоредивогмо
мента, овогапутапоновоу вези саСавомСрпским.То је
наглашеначежњајунакадасеичлановињеговепородице
придружењеговоммонашкомпуту.УДоментијановомжи
тијутојеопширноописаноутрећемпоглављу,којејецело
СавинапосланицаоцуНемањи,укојојгапроповедничким
тономубеђуједаисамдођенаАтос.УПричиоСаигјоуви
шесепутапонавља,нарочитопослепоновногобиласкаку
ће,какојејунаковајединажељадасеиженаићеркапосвете
вери,какобисесвизаједнонашлиуЧистојземљи.

Семтога,епизодасаСаигјоовимрањавањемнаброду,које
онмирноподноси,наликујенавишеструкеСавине,,брод
ске” невоље, нападе гусара и разбојника, које углавном
успевада,,превари”илипреобрати.Саигјоовјестав,међу
тим,неделатан,трпећи,доксууДоментијановомжитијуто
епизодекојеслужедасеприкажучуда,неопходнадабисе
изградиосветачкиликњеговогајунака.

Накрају,Саигјоовачудеснасмрт,закојујевећреченодаје
привлачиламногопажњеиодиграласвојуулогуустварању
легендењему,описанајенаврлоупечатљивначин:

HehadchantedAmidaBuddha’snameathousandtimeswithout
pause,whenallofasuddentheskywasfilledwiththedistantso
undofmusicandsong.Amarvelousfragrancewaftedoverfrom
farinthedistancewherepurplecloudstrailedthroughthesky.
TheappearanceofAmida,flankedbyhistwobodhisattvaatten
dants,KannonandSeishi,andaprocessionofamyriadjoyful
holybeings,startledtheearsandeyesofpeopleformanymiles
around.Andsoitwasthathefulfilledhisonegreatestdesireand
wasreborninthePureLand.33

Безсувишнихкоментара,остављамочитаоцумогућностда
узвишениописСаигјоове смртиупореди саТеодосијевим
описомсмртианахоретеПетраКоришког.

Теноћи,кадустадошезапоноћнуијутарњуслужбу,чуше
неизрецивепесмеигласовекојисладошћуумисрцеууми
љењеодводе.Ибрзоизпештереизађошеитражахудавиде

33Исто,стр.521.
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откудаовослаткоизаслухпријатнопојањедолази.Ипо
гледавшинастенустарчевуивидевшипештеруњеговукао
да је многим свећама осветљена, зачуђени тим, говораху:
„Кадодосмостарцасамогостависмо.Паниогњаранијеу
пештерињеговојнијебило.Икакосветлоствеликууњој
садвидимоимногихпојацагласеоткудачујемо?Данијеко
одпознатихмупренасдошаоисњимсерадује?Аликакво
јеточудноњихововесеље,јернипесамасилунеуспевамо
схватити?....Тадасхватишедасенисуизљудских,калних,
илажљивих,иклеветомоскврњених,инечистихусананего
бестелеснихичистихсветиханђелакојисталноБогапоју,
кадпојахусветогастарца,гласовиизпештеречули.”34

***

Напочеткумисленогпутауудаљенојапанскосредњовеко
вље, зауставићемо се на овим упоредбама, чија је намена
биладанаговесте како семного тогаможенаћиу компа
ративномсагледавању,например,самохагиографскихспи
са са јапанским повестима. СамСаигјо отвара јошмного
могућности–напрвомместузанимљивнам јебиоњегов
описпакла,којисепростонамећесагледавањууконтексту
апокрифаХодБогородице помукама, каоињегове песме
о одлажењу из света, које смо овомприликом навели као
деоповести,аликојеисамепредстављајукњижевнуцелину
вреднупосебнекомпаративнепажње.

Саосталимписцимаипериодимамогућностисе,сигурно,
изванредноумножавају.ИстинаједасмодоХеианиКама
курапериода,иуњимаСаигјоовефигуре,дошли,донекле,
случајно–истражујући,читајућисвашта,заустављајућисе
наономештонам,просто,привучепажњу.Тајнедостатак
осмишљеногпутаисвојеврснопрепуштањеудаљенојјапан
скојкултурибилојезаауторкуувеликојмериослобађајуће,
а једновремена заплашеност незнаним пространствима и
пркоссавладавањапутабезучењачкепотпореподсетилису
јенапрвесусретесасрпскимсредњовековљем,каонашом
временскомдругошћу.Додир сапросторнимикултуроло
шкимудаљеностимаоставиојеутисаксличанстрашнојљу
бавнојпомисли:моглоје,замисли,даседеси–дасеникада
несретнемо!

34https://svetosavlje.org/svetipetarkoriski/приступљено26.4.2018.



163

ИРЕНА ПЛАОВИЋ

ЛИТЕРАТУРА:
Богдановић,Д.(1980)Историјастаресрпскекњижевности,
Београд:Српскакњижевназадруга.

Доментијан(2001)ЖитијесветогаСаве,прир.ЈухасГеоргиев
ска,Љ.Београд:Српскакњижевназадруга.

Кличковић,Д.(2016)Измеђуречиипросветљења:будизами
старајапанскакњижевност,Београд:Албатросплус.

Настасијевић,М.(1991)Есеји,белешке,мисли,Београд:Српска
књижевназадруга.

Оташевић,Д.,Ракић,З.иШпадијер,И.(2016)Светсрпске
рукописнекњиге(XIIXVIIвек),Београд:САНУ.

Стојановић,Д.(2015)Планинскакућица,Београд:Танеси.

Трифуновић,Ђ.(1990)Азбучниксрпскихсредњовековних
књижевнихпојмова,Београд:Нолит.

Црњански,М.(2008)ПесместарогЈапана,Београд:Рад.

Шпадијер,И.(2014)Светогорскабаштина,Београд:Чигоја.

Kurcijus,E.R.(1971)Evropskaknjiževnostilatinskosrednjovjeko
vlje,Zagreb:Maticahrvatska.

Heldt,G.(1997)Saigyo’sTravelingTale,MonumentaNipponica,
Vol.52,No.4,SophiaUniversity,pp.467–521.

Keene,D.(1968)AnthologyofJapaneseliterature:tothenineteenth
century,Penguinbooks.

Miner,E,Odagiri,H.andMorrell,R.(1985)ThePrincetonCompa
niontoClassicalJapaneseLiterature,PrincetonUniversityPress.

Morris,M.(1986)WakaandForm,WakaandHistory,Harvard
JournalofAsiaticStudiesVol.46No.2,HarvardJenchingInstitute,
pp.551–610.

Stoneman,J.(2010)WhydidSaigyoBecomeaMonk?AnArcheo
logyoftheReceptionofSaigyo’s“Shukke”,Japaneselanguageand
literatureVol.44No.2,AmericanAssociationofTeachersofJapane
se,pp.69–118.

Takagi,K.(1977)Saigyo:ASearchforReligion,JapaneseJournalof
ReligiousStudies,Vol.4No.1,NanzanUniversity,pp.41–74.

Интернетизвор:
ТеодосијеХиландарац,ЖитијесветогПетраКоришког,превео
Богдановић,Д.ур.Бојовић,Д.:https://svetosavlje.org/svetipetar
koriski/приступљено26.4.2018.



164

ИРЕНА ПЛАОВИЋ

IrenaPlaović
UniversityinBelgrade,FacultyofPhilology–DepartmentforSerbian

LanguagewithSouthSlavicLiterature,Belgrade

THEPOETRYOFMONASTICISM(S)

ONEJAPANESEANDSEVERALSERBIANMONKS

Abstract

ReachingouttodistantJapaneseculture,inanattempttobringitinto
correlationwithSerbianmedieval tradition,acomparisonismadeof
TheTaleofSaigyo–astorybyanunknownauthoraboutoneof the
legendarypoetsoftheancientJapaneseliteraturefromthe13thcentury,
with several motifs from our haghiographies by Domentian and
Theodosios.ThepoetmonkSaigyoiscomparedwithSaintSava,asa
writer,aswellaswithPeterofKorisha,asanascete.Specialattentionis
paidtothemotifofdeparturefromthisworld,whichissimultaneously
an entry into theworld of literary creation, as thewritermonk also

appearsasaliterarycharacterinlaterwritings.
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