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Н и је нео бич но да не ко во ли 
аики до, ани ме или ман ге. Нин
џа На ру то Ма са ши ја Ки ши мо
та, По ке мо ни, ро ма ни Ју ки ја 
Ми ши ме и Ха ру ки ја Му ра ка ми

ја до ла зе из Ја па на. За то ја па но фи ли ја 
ни је не ка пре те ра но екс цен трич на по ја
ва. Али, оду ше вље ње Ја па на ца Ср би јом, 
ко је сам не дав но до жи ве ла у Зе мљи 
из ла зе ћег Сун ца, учи ни ло ми се нео бич
ним. 

У То кио сам, у же љи да от кри је мо на 
ко ји на чин Ја пан ци, у вре ме ну ди ги тал
не кул ту ре, до жи вља ва ју дом, сти гла са 
су пру гом, ви зу ел ним умет ни ком Дра га
ном Вој во ди ћем, за хва љу ју ћи ор га ни за
ци ји ЕУ Ја пан Фест из То ки ја и Фон да
ци ји Но ви Сад 2021, дру гог ме се ца но ве 
ере по зна те под име ном, ле па хар мо ни ја 
бу ду ћи да је принц На ру хи то 1. ма ја 2019. 
по стао 126. вла дар Ја па на. 

Та ко смо са зна ли да у Ја па ну по сто ји 
ви ше од 10 ми ли о на на пу ште них, аки ја 
ку ћа. Су о че ни са опа сно сти ма од цу на ми
ја и зе мљо тре са, ја пан ска до ма ћин ства 
има ју при пре мље ну кон зер ви ра ну хра ну, 
фла ши ра ну во ду и ле ко ве. Ми ли он мла
дих љу ди па ти од екс трем ног об ли ка со ци
јал не фо би је, по име ну хи ки ко мо ри – жи ве 
изо ло ва но, из бе га ва ју кон такт чак и са нај
бли жим чла но ви ма по ро ди це. За то нам је 
би ло из у зет но зна чај но што је 30ак Ја па
на ца: слемпе сни ка, пер фор ме ра, глу ма
ца, фо то гра фа и за љу бље ни ка у Ср би ју, 
при ста ло да нам по мог не у про јек ту. Ме ђу 
њи ма су би ли ано ним ни Ја пан ци, али и 
умет ни ци ко је то ком је се ни оче ку је мо у 
умет нич кој ре зи ден ци ји у Но вом Са ду. 

За хва љу ју ћи на ве де ном ис тра жи ва њу, 
би ли смо го сти Мо ри умет нич ког му зе ја 
сме ште ног на 52. спра ту обла ко де ра у 
че твр ти Ро пон ги, Му зе ја са вре ме не умет

но сти То ки ја (МОТ) и Му зе ја екс ен трич не 
Ја јои Ку са ме, ко ја упр кос то ме што де це
ни ја ма жи ви у ду шев ној бол ни ци у сво јој 
90. го ди ни и да ље сва ко днев но ства ра 
де ла са мо ти ви ма туф ни и мре жа. Пе ња ли 
смо се на пла ни ну Фу џи, во зом без во за
ча по се ти ли Ода и бу на ста лу за си па њем 
зе мље и са би ја њем сме ћа и ве штач ко 
остр во Уми хо та ру до ко јег смо сти гли 
ту не лом под во дом. „Као ме так бр зим”, 
шин кан сен во зо ви ма, из То ки ја смо пу то
ва ли за Кјо то и Хи ро ши му.

У То ки ју смо сре ли Ка о ри Јо ши ду, 
Ја пан ку, за хва љу ју ћи ко јој су на ши су гра
ђа ни, у не ко ли ко на вра та, по след њи пут 
про те клог ви кен да, има ли при ли ку да 
чу ју ка ко зву чи тра ди ци о нал ни ја пан ски 
ин стру мент, ша ми сен и ка квог је уку са 
око но ми ја ки тзв. ја пан ска сла на па ла чин
ка, као и ма ча зе ле ни чај, од ко јег Ја пан ци 
пра ве исто и ме не ко ла че. Ка о ри је Ср би ју 
от кри ла уче ћи ен гле ски пре ко скај па. Ка ко 
су ње ни пре да ва чи, углав ном Но во са ђа

ни, би ли „отво ре ни, љу ба зни и дра ги 
љу ди”, за ин те ре со ва ла се за кул ту ру 
из ко је по ти чу. Она нас је упо зна ла 
са сво јом про фе сор ком срп ског је зи ка, 
Ал мом Ха ли ло вић Ока ји ма и Ја пан
ци ма по име ну Оса му, Ми ћи ко, Јо ко и 

Јо ши са ко ји ма учи наш је зик. Они су 
за љу бље ни ци у Бе о град, али и у хр ват
ско при мор је и гру пу 2Cel los, у бу рек и 
пу ње не па при ке, ко је су за хва љу ју ћи 
сво јој про фе сор ки има ли при ли ку да 
про ба ју. Са њи ма у гру
пи је и Ка до ка Хи ро ко ко ја 
срп ски учи због си на, Та ра, 
ко ји у Бе о гра ду сту ди ра 
ет но ло ги ју, сви ра на род не 
ду вач ке ин стру мен те, гај де 
и фру лу.

Ал ма Ха ли ло вић Ока ји
ма, у Ми ни стар ству ино
стра них по сло ва бу ду ћим 
ја пан ским ди пло ма та ма 
др жи курс срп ског и хр ват
ског је зи ка. На кон што је 
сту ди је упи са ла у Бе о
гра ду, на ста ви ла их је у 
Пе кин гу. Та мо се за љу би ла 
у Ја пан ца, Та ра, са ко јим 
се пре се ли ла у То кио где 
им се ро дио син, ко ји го во ри наш је зик, 
као и су пруг бу ду ћи да су не ко ли ко 
го ди на жи ве ли у Бе о гра ду. „Та ро је 
на у чио наш је зик, пе ва на ше пе сме, 
раз у ме ви це ве”, ка же Ал ма, при се ћа
ју ћи се дру же ња са Ја дран ком Сто ја

ко вић, те ка ко су Ја пан ци ужи ва ли у 
ње ној му зи ци.

Мо ја по се та Кјо ту је би ла при ли ка 
да срет нем Мар ка. Бив шег ђа ка Кар
ло вач ке гим на зи је, ко ји у Но вом Са ду 
за вр ша ва ком па ра тив ну књи жев ност, 
али бу ду ћи да не на ла зи по сао у стру
ци, за хва љу ју ћи он лајн плат фор ми за 
уче ње је зи ка, по чи ње стран ци ма да 
пре да је ен гле ски. Истим по слом Мар ко 
Га зи ба рић се ба ви и да нас. Али то чи ни 
у Кјо ту, бу ду ћи да се оже нио са Ају ми, 
Ја пан ком, ко ју је упо знао за хва љу ју ћи 
на ста ви пре ко ин тер не та. Мар ко, ко јем 
„нај ви ше не до ста ју по ро ди ца, при ја те
љи и на ше пе ка ре” го во ри да му се у 
Ја па ну „до па да жи вот, јер − ра ди се 
на пор но, али се рад и на гра ђу је”, али и 
да је два че ка да по но во по се ти Ср би ју. 

Срп ског ја па но ло га, Иљу Му су ли на, 
ко ји већ 20 го ди на жи ви и ра ди у То ки ју, 
ни сам има ла при ли ку да упо знам. Али 
сам, по по врат ку у Но ви Сад, по пре по
ру ци Ал ме Ока ји ме, на ба ви ла ње го ву 
„Књи гу о Ја па ну”, не дав но об ја вље ну 
у Ср би ји. Ови у осно ви има го ло шки 
есе ји све до че о хи је рар хи ји, ети ке ци ји 
и це ре мо ни јал но сти у ја пан ском дру
штву, о дру штве ној функ ци ји ал ко хо ла, 
„за ме ни ци ма” у во жњи, о про фе си о нал
ним „ра ста вља чи ма”, те леег зи стен ци
ји, те ра пе ут ској уло зи ка фи ћа са жи во
ти ња ма, о ка ми ка за ма, са мо у би ству, 

до жи вот ном ра ду као ва жној дру штве
ној вред но сти, али и и тра ди ци о нал ним 
иде а ли ма при стој но сти и не на ме тљи
во сти ко ји на ма да нас, на жа лост, зву че 
као да ле ка про шлост.
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К а да се окре нем иза 
се бе, а у го ди на ма 
сам ка да је та мо 

„иза“ оста ло већ по до ста 
то га, ја сно ви дим ка ко се жи вот од ви ја по фа за
ма. По сто је од ре ђе не му стре по ко ји ма се све 
до га ђа, али оно ме ко је њих осми слио из гле да 
да на па мет не па да да ми олак ша и по ја сни 
прин цпе. Циљ овог жи вот ног тка ња из гле да 
ни је да от кри је мо и пре ко пи ра мо му стру, не го 
да тка мо нај бо ље што зна мо, па на кра ју ви ди
мо је ли нам те сно или ко мот но, је ли нам ле по 
или ни је, или нам је баш та ман и за дру го да 
ни не ма ри мо, па да се ви ше ни не тру ди мо. 

До бра и ко ри сна ствар у тој спо зна ји о фа за
ма је та да се не по во дим пре ви ше за ста њем 
у ко јем се на ла зим, би ло да ми је оно при јат но 
или не, јер све што се до га ђа део је не ке фа зе 
ко ја ће да про ђе. Ка да успем да се та ко ма ло 
из ме стим и да на не ки на чин се бе по сма трам 
док се не што у мом жи во ту до га ђа, мно го ин тен
зив ни је до жи вља вам то што се од ви ја, али ми 
се емо ци је не упли ћу пре ви ше, па ми је гла ва 
хлад ни ја и ло ги ка здра ви ја. Кад ми се оно мад 
сте гло гр ло, јер сам се осе ћа ла не што уз не
ми ре но па сам хте ла да пла чем, од јед ном сам 
са мо по ми сли ла: „Гле, ка ко ми се сте гло гр ло!“ 
Од мах за тим ми је до шла и ми сао да ду бо ко, 
ду го и ла га но уди шем и из ди шем баш кроз то 
ме сто. За ми сли ла сам на тре ну так ка ко са свих 
стра на из бли же око ли не, ис це љу ју ће че сти це 
из ва зду ха ула зе у мој врат, а са из да хом из но се 
бол. Већ по сле дру гог уда ха, бол је би ла ма њег 
ин тен зи те та, а у ми сли ма је за си ја ла лам пи
ца са нат пи сом: „Пу сти!“ Сле де ћа ми сао би ла 
је  ве зи са тек стом ко ји сам тог да на чи та ла о 
сна жним енер гет ским про ме на ма на пла не ти 
и о то ме ка ко је баш јед на та ква у то ку, те да 
је нор мал но да из људ ских енер гет ких си сте ма 
из ла зе пре ва зи ђе ни, не по треб ни на чи ни по на
ша ња, али је ва жно осве сти ти их, не ка чи ти се 
за њих, пу сти ти их да иза ђу на ви де ло, и да се 
тран сфор ми шу и не ста ну. И упра во сам све до
чи ла та квом јед ном про це су у се би. Јед на ма ла, 
сла ба шна и бес по моћ на де вој чи ца, из ви ри ла је 
од не куд из да ле ке про шло сти и про ту ма чи ла 
јед ну жи вот ну си ту а ци ју као ло шу. По ја ви ла 
се ви бра ци ја стра ха, од ба чено сти и бес по моћ
но сти, а по моћ не мо гу да за тра жим јер ми се 
гр ло сте гло и не мо гу да про го во рим. И док ми 
је у ми сли ма од је ки ва ло оно: „Пу сти!“, ја сам 
се на сме ши ла тој де вој чи ци у се би и ре кла 
јој да је са да по ра сла, да не ма раз ло га да се 
пла ши и осе ћа бес по моћ но, да је жи вот мно го 
пу та по ка зао да ће би ти све у нај бо љем ре ду. И 
му ње ви том бр зи ном, све се уми ри ло. Упла ше на 
де вој чи ца је иш че зну ла из ми сли, бол је не ста
ла из гр ла, а ја сам би ла спо кој на јер сам све сно 
до вр ши ла јед ну ва жну жи вот ну фа зу. 

До ла зе још мно ге жи вот не фа зе, знам, али 
не ку кам. Ра ду јем им се, јер ћу очи глед но сва
ку од њих до че ка ти још све сни ја, са мим тим 
још ја ча, а и ра до сни ја. Ма да, и то ће би ти 
са мо још јед на фа за. И док та ко фа зе про ла
зе, све се ма ње пи там у че му је сми сао, а све 
ви ше уви ђам да ра стем, да увек не што но во 
на у чим, да саку пљам ис ку ства и да их у но вим 
фа за ма ко ри стим. А сле де ћи пут, ка да се она 
мо ја ма ле на „ја“ по ја ви, има да је у ми сли ма 
не са мо по здра вим и уте шим, не го да је и 
чвр сто за гр лим и по ма зим. Ско ро у сва кој од 
жи вот них фа за, ја вља се та ма ла ма за. Још 
ми и на миг не док од ла зи. 
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