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Н исамсигурнадали
сам Јапан заволе
ла због Кавабатине
„Лепоте и туге”?
Или због Окакуре

и„Књигеочају”?Илијепоново,
каоштојетобилоувезисаСеве
ром, био „крив”МилошЦрњан
ски? Његови препеви традицио
налне јапанске лирике, настали
1920.годинеуједнојбиблиотеци
уПаризу, у који се упутио како
бисе,„наконштојепродаокућу
идошаодонекогновца,уФран
цускојбавиослободнимстихом”.
У својим младићким писмима,
он пише будућем Нобеловцу,
Андрићу:”НајесендаћуВамјед
нудраму,пајепреведите,падаје
дајууРиму,пададобијемолире,
па да идемо у Јапан. Нећу Вас
заборавити.” Иако је Црњански,

каконаводидрКајоко Јамасаки,
уПесмама старог Јапана „нашој
средини открио јапанску поези
ју”, није он, него је управо Иво
Андрић уExPontu „први у срп
ској књижевности поменуо реч
Јапан”.Који се у нашој култури
традиционално доживљава као
позитивна стереотипија заснова
на на идејама аскетизма и сми
рености, метафори трешњиног
цвета,меланхолији,пролазности,
лепоти несавршености и љуба
ви према моралној и физичкој
чистоти.
Мада сам годинама планира

ла да посетим Земљу излазећег
сунца,реалнаприликазаодлазак
сепојавилатеккадајеНовиСад
добио титулу Европске престо
ницекултуре,аФондацијаНови
Сад2021саЕУЈапанФестомиз

Токијаосмислилапројекатнаме
њен новосадским уметницима и
културнимрадницимакојиимају
идеје за јачање културних веза
са Јапаном. И тако сам, прво
га дана 2018. године, заједно са
супругом,визуелнимуметником
Драганом Војводићем, након
штојејапанскастранаподржала
нашпредлог,стиглауТокио.Са
свешћу о томе да један од нај
многољуднијихградованасвету
није исто што и Јапан. Да није
ни налик мојим идеализованим
представама о тој земљи. И да
меуњемунећедочекатинигеј
ше ни самураји. Пре атмосфера
из филма „Изгубљени у прево
ду” Софије Кополе или она из
романа Рјуа Муракамија. Зато
сам на аеродром Нарита, слете

ла „припремљена” на културни
шок, отуђење, хируршке маске,
харачиихикикоморикаосвако
дневицу. Читала сам како има
ју хотеле за вођење љубави и
хотелекапсуле који више личе
нафиокенегонахотелске собе.
Како улицама ходају са хирур
шким маскама на лицу, како
не показују емоције, како зими
не греју куће, а људе у метроу
гурају у возове да би могли да
затвореврата...Истраживаласам
коликајеопасностодземљотре
са и цунамија, зашто семилион
младих Јапанаца самоизоловало
усопственимсобамаизаглибило
увиртуелномсвету,трагаласам
зачланцимаоритуалномсамоу
биству због губитка части, пак
товимазасамоубиствосклопље

ним преко интернета, покуша
валадаразумемфеномен смрти
одпрековременограда.Плашила
самсеикакоћуиздржатитоли
кодугоуавиону,чаксам,након
трагикомичног искуства једног
свог пријатеља, почела да раз
мишљамиотомедалићуумети
да повучем воду у тоалету. Но,
јапанскимегалополисмејеизне
надиолицемразличитимодоног
заснованог на социјалним ана
лизама, стереотипима, општим
местимаизаписимапутописаца.
У чему, заправо, и јесте магија
суочавања са Другачијим. Јер,
ако бисмо о Другом сви сведо
чили на исти начин не би било
потребе за кретањем. Мада, у
праву су били сви они који су
тврдили да ће ме, након готово
једанаестсатипутаипрелетања
више временских зона, савлада
тиглавобољаиуморјеркадасмо
слетели у Токио било је девет
ујутрудокјеуНовомСадууве
ликопрошлапоноћ.Такодасмо
доручковали када је требало да
легнемо,аотишлинапочинаку
времекадајенашетелонавикло
да остане будно. Но, у Токију
насјечекалопревишеизазовада
бисмодозволилиданассавлада

џет лег.А сталноприсутан осе
ћај добродошлице учинио је да
заборавим на све оно због чега
самстрепела.
Истина је да је Токио град

контраста.Спојистокаизапада.
Дасуупркосупливусавремених
иностраних брендова и трендо
ва и примени врхунске напред
не технологије, Јапанци одани
вишевековнимобичајимаириту
алима. Да је јапанско друштво
компактно, одлично организова
но и да воде рачуна о хијерар
хији. Тачно је и да им возови
не касне, а људи се не мрште.
Јапанципресвегаимајуразвијен
осећај дужности и негују врли
нузахвалности.Децуваспитава
ју да буду пажљива и толерант
на.Ценеприватност, аинтимна,
поготово негативна, осећања се
не одају у јавности. У метроу
мобилне телефоне не испуштају
изруку,иакоњиманеразговара
ју,каоштонинепушенаулици.
Избегавајуконфликте,стрпљиво
стојеуреду,негурајусе,невичу,

нерукују се,не грле се, а дуби
номнаклонапоказујумеђусобан
односипоштовање.Истинајеи
да у излозима токијских ресто
рана стојемодели хране одпла
стике и воска. Да Јапанци једу
суши и јакитори, удон и рамен
ипијупивоисаке.Даволеман
ге,паћинкофлипере,аутоматеза
храну и пиће и караоке барове.
Дашколарциносеуниформеида
севозилевомстраном.Дадевој
ке имају порцеланску пут, да су
женевиткеитешкоимјеодреди
тигодине.Да јечитавградчист
упркос томе што се на улици
готовонеможепронаћикантаза
ђубре.Дауципеламанеулазеу
кућуигрејудаскенаWCшоља
ма, које за многе туристе пред
стављајукултуролошкишок.
Нијетешкобилоприметитида

јеТокиопрескупград,сапреве
ликим бројем трговина, тржних
центара и ресторана. Али и да
се,упркосмногољудности,утом
градучовекосећа сигурно.Или,
самсе,барјатакоосећала.Била
самубеђенадаћемеизненадити
изглед мегаграда. Али, не и то
колико су Јапанци културни.Не
знамдалисуљудиизФондације
ЕУ Јапан Феста из Токија наш

боравакучинилитаквим,алионо
по чему ћу најрадије памтити
Јапаннисутокијскекњижареили
Мори уметнички музеј смештен
на53.спратуоблакодераучетвр
тиРопонги,нитихрамСенсођиу
Асакуси, чиме сам заправо била
одушевљена,негосуто−Јапан
ци.Каори,Саори, Јуко,Ћихиро,
Такахиде иШинтаро, са којима
смо сарађивали у пројекту, који
суучтиво,ненамећућисе,бира
лиречи,алиисвионинепознати,
безимениљудинаулицикојису
нам без размишљања притицали
упомоћ када бисмоим се обра
тили.Што је у нама, врло брзо,
створило потребу да им узвра
тимоистоммером.Дапрестане
мо да поредимо, процењујемо и
одмеравамоснаге.Да,једностав
но,попутњих,будемоскромнии
захвални,добронамернииљуба
знииданамтопричињавазадо
вољство. Јер, у Токију, заиста,
нијетешкобилобитифин.

ЉиљанаМалетин
Војводић

Не са мо на Ти си, не ка да се, у из ве сно до ба ле та, и 
на Ду на ву по ја вљи ва ло не што ја пан ско, не што  

слич но опа да њу ма гли ча сто ла ког тре шње ва цве та:  
по ја вљи ва ло се па да ње у ре ку, по сле пре крат ког 

жи во та, ми ри а да ма гли ча сто ла ких бе лих леп ти ри ћа, 
во де ног цве та. Као Ја пан ци, и ми смо та да те ра ли 

чун, кроз бра зде од цве ћа… 
Иси до ра Се ку лић, по во дом Ан то ло ги је ја пан ских 

пе са ма Ми ло ша Цр њан ског

ЗАПИСИНОВОСАДСКЕКЊИЖЕВНИЦЕ
ОЈАПАНУ

Од Но вог Са да 
до То ки ја

пуТОпиС

ЉиљанаМалетинВојводић


