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Порекло 

Ко су Јапанци? Одакле су дошли? Које је порекло овог 
јединственог народа? 

Током VIII века писар по имену Јасумаро сакупио је на 
захтев царице најстарија сачувана предања. Он је саста-
вио две књиге: Кођики („Записи о древним догађајима“) и 
Нихонги („Хроника о Јапану“) које нам пружају податке о 
почецима историје јапанског народа и његовој космого-
нији. 

У почетку, прича се, свет је био водена маса – море 
које се таласало у тами. Изнад њега висио је Небески 
мост. 

Једног дана Изанаги и Изанами, божански брат и сес-
тра, прелазили су преко моста. Посматрали су амбис ис-
под њих. И Изанаги, питајући се шта је доле, бацио је 
своје копље у воду. Када га је извукао, почеле су да па-
дају капи слане воде које су се згуснуле у мало острво. 

Изанаги и Изанами су се спустили на острво и од-
лучили да се тамо настане и створе земљу. 

Почели су да граде колибу са копљем као централним 
стубом. Наредни корак био је да се венчају. Изанаги је 
предложио следећу церемонију: да корачају у супротном 
смеру око копља и да се састану на другој страни. Изана-
ми се сложила. Међутим, када су се сусрели, она је рекла: 
„Како си ти диван младић!“ 

Изанаги се разбеснео. Мушкарац, инсистирао је, мора 
увек први да говори. То што је Изанами учинила било је 
недопустиво и могло је да донесе несрећу. Због тога су 



 

Острва 

Кинези су Јапан звали Jih-pen – Земља излазећег Сун-
ца. Од тог назива су становници острва извели име Нипон 
или Нихон. А први цареви, посматрајући свој посед с 
планинских висова, уочили су његов издужени облик, па 
су користили име Акицу-шима – Острво вилиног коњица. 

Острва – врхови подводног планинског венца – обра-
зују ланац који се пружа од Сибира до Тајвана. Она су од 
копна одвојена Јапанским морем и његовим јаким 
струјама. Ова баријера имала је за последицу физичку и 
културну изолацију и формирање јединственог погледа 
на свет. Она је створила усамљену нацију за коју је вилин 
коњиц, са својом необичном лепотом, сасвим одгова-
рајући симбол. 

Јапански архипелаг обухвата на хиљаде острва, која су 
већином мала, а само четири главна – Хокаидо, Хоншу, 
Шикоку и Кјушу – пружају довољно простора за живот. 
Од њих, Хоншу има највише становника, док је Хокаидо 
на северу још увек слабо насељено.4 

Јапан је у основи планинска земља, прецизније, три 
четвртине његове површине. Ове планине су прекривене 
шумом и већим делом ненастањене. Становништво је са-
бијено у долине, приобалне равнице и издужене градове. 

                                                      
4 Северно острво, последње уточиште Аинуа, првобитно се 

звало Језо или „Варварска земља“. Име је промењено у Хокаи-
до („Капија Северног мора“), када је било у јавном интересу да 
се привуку досељеници. 



Фуђи 

У древна времена планине у Јапану беху света места. 
Њихови снежни врхови сматраху се пролазом у Други 
Свет, а њихове шпиље – стаништима богова и духова. 
Планине су се поштовале и као божански извори воде. 
Водене струје које су текле до пиринчаних поља у доли-
нама беху поклон од богиње планине. Ретко која планина 
беше без овакве богиње, или без два храма подигнута у 
њену част (једног малог близу врха; и већег – за молитве 
и обреде – у подножју). Тајанственост планина увећавали 
су њихови јединствени становници – јамабушији („пла-
нински пустињаци“). Ове аскете беху на гласу да посе-
дују магичне моћи, и да разговарају са натприродним би-
ћима. Сматрајући их исцелитељима, људи су им се обра-
ћали за помоћ. 

Данас је само неколико планина у Јапану задржало 
свој свети статус. Али, једна од њих – угашени вулкан 
који се налази 100 километара северно од Токија – поста-
ла је предмет националног култа. Наследила је поштова-
ње које су људи некада указивали само локалним плани-
нама. Наравно, мислим на планину Фуђи. 

На велико поштовање које планина Фуђи буди ука-
зују и идеограми којима се пише њен назив. Они оз-
начавају „не-два“ – заправо, нешто „без премца“, или 
„јединствено“. Сâм назив потиче од речи „Фући“, што 
беше име Аину богиње ватре која је живела у вулкану. 
Можемо само замислити страхопоштовање које је у Аи-
нуима – и Јапанацима који су их касније потиснули – 
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будила планина из које је шикљала лава. И заиста, у 
своје време Фуђи беше ватрена.  

Традиција каже да је планина Фуђи изникла из земље 
– усред дима и ватре – током земљотреса, у петој години 
владавине седмог цара Кореија (286. године п.н.е). Исти-
на, геолози – ругајући се овој легенди – инсистирају на 
много ранијем датуму настанка планине. Али, постојаше 
сведоци. Прича се да је шумар по имену Вису живео на 
равници где се планина појавила. Када су он и његова по-
родица одлазили на починак те вечери, чули су тутњање и 
осетили како им се колиба тресе. Истрчавши напоље, за-
дивљено су гледали у вулкан који се уздизао из земље.6 

                                                      
6 Шумар Вису постао је Рип Ван Винкл Фуђија. Изгледа да 

је присуствовање рођењу планине у њему пробудило изразиту 
побожност – толику да ништа друго није радио него се молио 
читавог дана, запостављајући посао и породицу. Када се жена 
побунила, зграбио је своју секиру и истрчао из куће, вичући 
како не жели више ништа да има са њом.  

Вису се успео на дивљи Фуђи. Тамо је лутао, мумлајући мо-
литве и осуђујући супругу. Изненада је срео две даме које су 
седеле поред потока и играле игру го. Сео је поред њих и зади-
вљено их посматрао. Оне су га игнорисале, будући удубљене у 
своју – како се чинило бескрајну – партију. Он их је посматрао 
читаво послеподне, док једна од дама није начинила погрешан 
потез. „Грешка!“, узвикнуо је он, а даме се претворише у лиси-
це и побегоше. Вису је покушао да их стигне, али је открио – на 
своје запрепашћење – да су му се ноге укочиле. Штавише, бра-
да му је порасла неколико стопа, а ручка секире се претворила 
у прах.  

Када је поново могао да хода, Вису је одлучио да напусти 
планину и врати се у своју колибу. Али, када је дошао до места 
где му је некада био дом, колибе и породице није било. Пришла 
му је нека старица. Упитао ју је шта се десило са колибом и 
рекао јој своје име. „Вису?“, рече она. „Немогуће! Он је живео 
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Можда је ово објашњење било надахнуто великом еру-
пцијом која је променила облик планине. Јер, историјски 
записи бележе да је Фуђи имао честе ерупције – њих осам-
наест. Свака нова експлозија увећавала је натприродно 
страхопоштовање које је обавијало планину. Једном при-
ликом (865. године), изнад палате су се могли видети пла-

                                                                                                     
пре отприлике 300 година. Једнога дана је одлутао и нико га 
више није видео.“ 

Вису јој је испричао шта се десило, а жена му је рекла да је 
заслужио такву судбину пошто је запоставио своју породицу. 
Вису је покајнички климнуо главом. „Ето ми лекције“, рече он. 
„Све моје молитве беху узалудне јер сам живео као глупан.“ 

Вратио се на планину и убрзо преминуо. Прича се да се ње-
гов дух појављује на планини Фуђи у ноћи бистрог месеца. 



Шинто 

На чуђење Западњака, Јапанци могу бити припадници 
више религија. Обично су то будизам, конфуцијанизам и 
шинтоизам. Свака од њих има своје место у животу 
појединца. Будизам се фокусира на смрт и загробни жи-
вот душе. Конфуцијанизам се бави етиком и друштвеним 
питањима. А шинтоизам – древна матерња религија у 
Јапану – „надгледа“ свакодневни живот. 

Ако кренемо да проучавамо шинтоизам можемо још 
више бити збуњени. Јер, он се не уклапа у наша 
очекивања од религије. У њему нема хијерархије, тео-
логије или оснивача – ни светих списа (мада Кођики и 
Нихонги служе као ауторитативни извори за многе ње-
гове обичаје), нити Врховног Божанства. И док се 
„шинто“ може превести као „пут богова“, он нуди мало 
информација о тим боговима. Али, оно што шинтоизам 
пружа јесте начин повезивања са њима – разрађени 
скуп обреда и народних обичаја којима се прилази бо-
жанском. Другим речима – повезивање са божанством, 
тј. камијем. 

Шта су камији? Они су домаћи богови Јапана – свети 
духови – натприродних моћи и снаге. Добивши назив од 
речи која значи „изнад“ или „виши“, они су силе које су 
битне. Они су арбитри судбине и као такви се и обожавају. 
Шинтоиста се моли камију и приноси му понуде. Он се 
труди да им удовољи и да им се повинује. Они су врховни 
извор доброг и лошег – духовне силе чије би занемарива-
ње или непоштовање било лудост. 



Зен 

Хиљаду година након што је индијски принц Гаутама 
постао Буда – Пробуђени – док је седео испод бо дрвета, 
будизам (његово кодификовано и разрађено учење) сти-
гао је у Кину и Јапан. Тамо се развијао у оквиру бројних 
школа. Једна од њих – у Кини позната као чан („медита-
ција“) будизам, а у Јапану као зен – у великој мери ће 
утицати на јапанску цивилизацију.15 

Шта је зен? Питање може бити опасно, што могу да 
потврде и монаси новајлије у зен манастирима. Постав-
љајући ово питање свом учитељу, многима је било одго-
ворено шамаром, ударцем или ћушком. Срећнији су до-
били бесмислени одговор, или су били послати да секу 

                                                      
15 Оснивач зен школе будизма био је Бодхидарма, индијски 

монах који је лутао Кином. Легенда каже како је Бодхидарма био 
позван да дође у палату у Нанкингу и био изведен пред цара Вуа. 
Будући страсни поборник будизма, цар се хвалио својим достиг-
нућима у области вере – градњи храмова, преписивању сутри, и 
обраћању великог броја људи – и упитао је Бодхидарму како ће 
бити награђен у овом и загробном животу. Бодхидарма му одго-
вори: „Неће бити никакве награде.“ Мрштећи се, цар је упитао 
које је основно начело будизма. „Празнина, огромна празнина“, 
одговорио му је Бодхидарма. Изненађен овим загонетним и збу-
њујућим одговорима, цар је упитао: „Па, ко си ти?“ „Не знам“, 
одговорио је Бодхидарма. 

Одлазећи из палате, Бодхидарма је отишао у пећину-храм на 
планини. Тамо је медитирао девет година, окренут зиду. Како му се 
повећавао број следбеника, родио се зен будизам. 
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дрва, или их је учитељ једноставно назвао глупанима! 
Они истрајни су провели године у покушају да спознају 
природу зена – некада успешно, некада не. Међутим, ни-
када нису успели да добију јасан одговор од свог учитеља. 

„Шта је основно учење Буде?“, упитао је један монах. 
„У мојој лепези има довољно поветарца да ме хлади“, од-
говорио је његов учитељ. 

„Шта је Буда?“, упитао је други монах. Његов учитељ 
је одговорио: „Могу да свирам бубањ. Там-та-рам. Там-
та-рам“. 

Шта се овде дешава? Каква је ово врста религије? И ко 
су ови такозвани учитељи – ови будаласти простаци, то-
лико заљубљени у апсурдности и очигледно незаинтере-
совани за напредак својих ученика? 

Одговор је да су они речити говорници вредне тради-
ције. Али, та традиција им је наметнула тежак задатак; и у 
покушају да га обаве, они често наликују урнебесним ко-
медијашима. 

Њихов задатак је комуникација са неописивим; учење о 
истини која се не може изложити; саопштавање Вишег 
Знања које је изван речи. Јер, то је (у неколико наизглед 
бесмислених речи) циљ зена. 

Међутим, потрага за пробуђењем није искључиво ве-
зана за зен. Све школе будизма теже разумевању Универ-
зума и усклађивању са њиме. У ту сврху су „упослиле“ и 
интелектуална и церемонијална средства. У храмовима и 
манастирима будистичког света, цветала су логичка 
учења. Развили су се сложени ритуали. Написани су бес-
крајни томови теологије, који су се размењивали и мар-
љиво прегледали. Али, само је зен омаловажавао такву 
активност – у корист интуитивног приступа. 

Подучавајући да се гледа унутарњим оком, зен под-
стиче трагаоце за пробуђењем. Када се човек одрекне ра-



Бушидо 

Баш када је зен будизам пустио своје корене у Јапану, 
истакла се ратничка класа – самураји. Ове сурове, али и 
проницљиве ратнике, привукла је нова секта. Њена непо-
средност одговарала је њиховом мужевном сензибилите-
ту. Њено истицање интуиције чинило им се практичним. 
Њену равнодушност према смрти сматрали су битном за 
сопствену делатност. А њена монашка традиција – дис-
циплина, аскетизам, интересовање за свакодневно – лако 
се уклопила у самурајски начин живота. 

Тако су самураји почели често да посећују зен манас-
тире. Тамо су медитирали, размишљали о коанима, под-
носили ударце и грдње учитеља. А спајање учења зена са 
њиховим војничким животом, резултирало је кодом по-
нашања под називом бушидо – пут ратника. Он је, као и 
витештво (које се појавило у Француској отприлике у ис-
то време), пружио самурајима све што им је било потреб-
но: морално вођство, борилачке вештине и практичну фи-
лософију. 

Ове моралне смернице налазиле су се у основи бушида 
јер су успоставиле идеални карактер ратника. Од суш-
тинске важности било је превазилажење сваког страха 
од смрти. Самурај је требало непоколебљиво да се суочи 
са смрћу, било у битки или (ако околности налажу) у 
строгом обреду самоубиства кратким мачем. Обавезна је 
била оданост господару, као и потврђивање части и у 
великим и у малим стварима. Списак се наставља. Дуж-
ност, храброст, постојаност, штедљивост, дарежљивост, 



Бушидо 41

самоконтрола – ове и друге врлине су се очекивале од са-
мураја. Био је то опсежан – и застрашујући – опис посла. 

Што се тиче техничког аспекта његовог позива, саму-
рај се подвргавао строгој обуци. У неопходне вештине 
убрајало се мачевалаштво, јахање и стреличарство. На 
првом месту било је мачевалаштво; јер ратникова главна 
прилика за славу (или фатални несрећни случај) одређи-
вала се из сусрета лицем у лице са непријатељем. Многе 
сате је проводио вежбајући са дрвеним штапом, припре-
мајући се да преузме мач који ће бити направљен посеб-
но за њега.19 

Тако је јапански ратник у много чему личио на сред-
њевековног ратника са Запада. Али, они се разилазе по 
својој философији. Француски витез је себе видео као 
Божијег војника, браниоца вере; док је самурај имао при-
земнији поглед на ствари. Духовност му је била важна – 
али као практична ствар. Њена функција је била да помо-
гне његовом мачевалаштву. А ту је управо зен дошао до 
изражаја. Јер, самурај је био свестан да мачевалаштво за-
хтева више од технике. Такође је била потребна и мен-
тална дисциплина. Да би се победио противник, особа је 
требало да буде у одговарајућем стању ума. А какво је 
било то стање? Не-умност зена! Самурај је требало да не-
гује исту празнину (безизражајност), прибраност и спон-
таност као и монах. Он је требало да испразни свој ум – 
ослобођен од стега мисли – и да напусти било какво раз-
мишљање о исходу или тактици борбе. 

                                                      
19 Вешт ковач кује мач користећи се тајним процесом који га 

одмах чини оштрим и несаломивим. Ковач мачева био је и 
једна врста свештеника. Обучен у белу одору, рецитује молитве 
над мачем и изводи обред прочишћења. Сматрало се да до-
бијено оружје поседује његов дух. 
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Само тада ће бити спреман за борбу – биће спреман да 
плута попут лопте бачене у воду. Његове акције и реак-
ције ће бити аутоматске, извирући из дубоког бунара ин-
туиције – из Изворног Ума. Чиниће се да је његов мач 
стекао властити живот. Његови напади и одбрана биће 
тренутачни и делотворни. 

Тако је самурај желео да стекне дух зена и да га при-
мени на своје мачавалаштво. Оно што би монаха водило 
до саторија, ратника би водило у победу. Кључно је било 
испразнити ум. Учитељ мачевања, Ићиун је рекао да ру-
кује својим мачем у истом духу у коме обедује. У оба 
случаја, он једноставно обавља свој свакодневни посао, са 
хладном не-умношћу. 

Па опет, неко би могао упитати самураја не постоји ли 
овде противречност. Како пут ратника може да се споји 
са формом будизма? Није ли будизам мирољубив? 

Самурај би могао одговорити да њега интересују прак-
тични аспекти зена. Он такође може рећи да нема жељу 
да икога повреди. Ратник једноставно извршава своју ду-
жност. Он брани свог господара и земљу. Појављује се 
непријатељ и ратник мора да убије или да буде убијен. А 
можда бих могао да вам наведем причу о Бокудену, 
чувеном мачеваоцу из 16. века. 

* * * 

Бокуден се укрцао на брод преко језера Бива. Међу пу-
тницима је био и један самурај који је деловао као гру-
бијан. Док су прелазили језеро, овај самурај се хвалио 
својом вештином мачевања и небројеним противницима 
које је посекао. Изјавио је да је највећи мачевалац у зем-
љи и да би могао свакога да победи. Путници су усхићено 
слушали његово хвалисање – сви осим Бокудена, који је 



Будин кристал 

Државни званичник по имену Каматари имао је ћерку 
која је била надалеко чувена по лепоти. Једног дана 
дођоше преко мора посланици са поруком да кинески цар 
жели њоме да се ожени. Као венчани дар биће јој дозво-
љено да изабере било које три драгоцености из царске 
ризнице и пошаље их назад у Јапан. 

Кћер пристаде, отисну се пут Кине и удаде се за цара. 
Не заборавивши на дато обећање, цар уведе своју невесту 
у ризницу и понуди јој да бира. Она је лутала кроз одају 
препуну чудесних предмета, и на крају је изабрала лауту 
која сама свира, непресушну бочицу са мастилом и Будин 
кристал – прозирни камен у коме се налазио лик Буде. 
Свако ко би погледао у овај лик био би преплављен осе-
ћајем блаженог спокојства. 

Један брод је био упућен у Јапан да пренесе ове три 
драгоцености, али при уласку у залив Шидо-но-ура поди-
гла се жестока олуја. Таласи су се ломили преко брода и 
Будин кристал је склизнуо са палубе у море. 

Чим је чуо вести, Каматари је схватио шта се заправо 
догодило. Жудећи да присвоји волшебни камен само за 
себе, Змај, краљ мора, изазвао је олују. Каматари је пону-
дио награду ономе ко би био у стању да га врати. 

Полакомивши се за наградом, рибари из залива Шидо-
но-ура дали су се у потрагу. Један за другим зарањали су 
у море, али нико није успео да пронађе Будин кристал. 

А онда иступи једна скупљачица шкољки – сиромашна 
жена са неодраслим сином. Она понуди Каматарију да му 



Чајна церемонија 

1 

„Чај човеку даје телесну снагу, задовољство ума и 
чврстину воље“, рекао је легендарни Шен Нунг, кинески 
цар Ватре. Његови поданици се сложише са њиме, па је 
током векова чај ушао у широку употребу у Средишњем 
краљевству као окрепљујуће средство и друштвено пиће. 
Песници о њему певаше као о „течном жаду“, а један од 
њих је одушевљено рекао: „Када пијем чај, свестан сам 
мира. Хладан дах Неба струји у мојим рукавима и одно-
си моје бриге.“ 

Када су будизам, лепе уметности и остала достигну-
ћа кинеске цивилизације преношени у Јапан, њих је 
пратио и чај. Главни подстрек за његово коришћење 
дошао је од Еисаија – монаха који је увео зен будизам у 
Јапан. Он је из Кине донео и неке одабране биљке чаја, 
које је гајио у свом манастиру. Монаси су у храмовима, 
као део обреда, пили чај пред олтаром посвећеном 
Бодхидарми.20 

Еисаи је написао студију о чају у којој га је хвалио као 
„божански лек и врховни поклон Неба за очување чове-
ковог живота“. Ова тврдња је привукла шогуна који се 
разболео. Позвао је Еисаија и наредио му да га послужи 
својим леком. На монахову срећу, шогун се опоравио. И 

                                                      
20  Такође су га пили и да би остали будни током више-

часовних медитација – дремање се кажњавало ударцем штапом. 
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како се раширила реч о његовом лековитом (и стимула-
тивном) дејству, чај је био на путу да постане национално 
пиће Јапана. 

2 

Међу његовим првим приврженицима били су саму-
раји – ратници који су приређивали раскошне забаве на 
којима су се испијале разне врсте чајева. Конзумирала се 
и велика количина сакеа (подстичући такво раскалашно 
понашање да су забаве на крају биле забрањене); и свако 
окрепљујуће дејство чаја било је неутралисано ток-
сичношћу алкохола. Али, ове забаве су послужиле за ус-
постављање чаја као друштвеног пића. 

Отприлике у исто време, посебна церемонија ушла је у 
моду у замковима феудалних господара. Наиме, надахну-
ти чајним обредом монаха, феудални господари и важни 
гости испијали су чај из једне шољице. Овај формални 
догађај – статусни симбол моћника – одржавао се у бога-
то украшеним одајама, са скупим чајним прибором. Али, 
чајна церемонија је значајно била измењена. Човек који ју 
је променио – и који се сматра свецем патроном чајне це-
ремоније – био је Сен но Рикју, Хидејошијев учитељ 
чаја.21 

Хидејошија је привукла чајна церемонија због размет-
љивог испољавања богатства и застрашујуће помпе обреда, 
те је дао Рикјуу (његовом блиском саветнику и мајстору 

                                                      
21 Хидејоши је био најсуровији и најуспешнији од свих феу-

далних господара. Овај скоројевић – син сељака – довео је 
јапанске провинције под јединствену власт и постао је de facto 
владар (поред цара) „нове“ нације. Током његове владавине 
чајна церемонија је постала врста националног сакрамента. 



Битка код Дан-но-Уре 

Судбоносног дана – у пролеће 1185. године, ратна 
морнарица два клана сукобила се у мореузу Шимоносеки. 
Улог је била доминација над нацијом. 

Већ пет година су кланови Таира и Минамото били у 
рату. Сваки је тежио врховној моћи и подржавао ривалског 
претендента на престо. Како се ситуација погоршавала за 
клан Таира, они повукоше своје упориште на запад. Са 
њима беше Антоку – дечак цар, и дама Нии – његова бака. 

Коначно се кланови сусретоше у пресудној битки. 
Више од хиљаду бродова упусти се у окршај близу ри-
барског села Дан-но-ура. Битка је почела. 

Струја у заливу Шимоносеки је брза и мења правац са 
плимом. Прво је ишла у корист Таира, па је њихова флота 
била у предности. Али, струја се онда промени (као што 
је клан Минамото и предвидео) и небројено много бродо-
ва клана Таира насукало се на стене и беше потопљено. 
Да ствар буде гора, и многи њихови кормилари беху нас-
традали. (Стреличарима клана Минамото било је на-
ређено да се усредсреде на крманоше). Док је битка бес-
нела, узвици и ломљава испунише ваздух. 

Антоку и дама Нии беху на броду који је био усидрен 
у Дан-но-ури. Његов капетан је отишао да се бори са неп-
ријатељем. Брод захвати ватра. Када је било јасно да је 
ситуација постала безнадежна, дама Нии узе седмогоди-
шњег цара у наручје. „Свет је долина суза“, рече она, „и 
ми ћемо га напустити. На дну мора је земља блаженства. 
Потражимо је.“ 



Где одсести 

Док обилазите Јапан, биће вам на располагању раз-
личити типови смештаја. За који би требало да се опреде-
лите? Главни чинилац ће свакако представљати  цена. 
Али, једнако важна је и врста искуства коју желите да 
доживите. Да ли су удобност и услуга ваша главна брига? 
Или бисте можда желели да дођете у контакт са 
јединственошћу – богатством – душом друге земље? Да 
ли желите да се изолујете од локалне културе или да је 
пригрлите? 

Ево алтернатива. 

Хотели у западном стилу 

Јапан обилује модерним хотелима. Нису јефтини, али 
ћете добити првокласну услугу и уобичајене погодности. 
Осим тога, наћи ћете се у познатом окружењу. У свом 
апартману у Вашингтону (велики ланац хотела у Јапану), 
пробудићете се у меканом кревету... и на тренутак нећете 
моћи да се сетите да сте у иностранству. Доле, у рестора-
ну у америчком стилу, доручковаћете кајгану, тост и ка-
фу... и готово да ћете у потпуности заборавити да сте хи-
љадама километара удаљени од куће. 

Али, да ли је то оно што заиста желите? Да ли сте због 
тога превалили толико километара? Засигурно не.51 

                                                      
51 Заправо, разлог за посету Јапану могла би да буде и жеља 

да доживите класични западни хотел. Памтите ли оне храмове 
луксуза, са својим богато украшеним предворјима, мермерним 
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