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UVODNIK 

 

Drage bralke, dragi bralci. 

Pred vami je že nova številka revije Življenje na 

Japonskem. Tokrat bomo predstavili nekaj tipičnih 

opravil in dogodkov, ki smo jim lahko priča na 

Japonskem v najkrajšem mesecu leta. Februar je na 

Japonskem drugi najhladnejši mesec in po starem 

japonskem lunarnem koledarju je v tem mesecu tudi 

začetek pomladi. 

V tokratni številki si tako lahko preberete zanimivosti o 

posebnem praznovanju pred začetkom pomladi, 

imenovanim setsubun, predstavili vam bomo 

spektakularen snežni festival, ki vsako leto poteka v 

Sapporu, razkrili bomo, da tudi na Japonskem 

praznujejo valentinovo, a na nekoliko drugačen način, 

spregovorili bomo o svetovno znanem tokijskem 

maratonu in podali namig, katera hrana je najbolj 

primerna za hladne februarske dni. V rubriki »Živjo! z 

Japonske« tokrat gostimo Mirjam Čuk Moishi, Slovenko, 

ki živi in dela na Japonskem. 

Želimo vam veliko užitkov ob prebiranju nove številke, 

več zanimivosti o Japonski pa ponovno prinašamo v 

naslednjem mesecu, ko bomo tudi v Sloveniji že 

zakorakali v pomlad! 
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Setsubun in  

 

Setsubun se praznuje 3. ali 4. februarja in 
je dan pred začetkom pomladi (risshun) 
po starem japonskem lunarnem 
koledarju. Na praznovanjih se izvajajo 
slovesnosti metanja fižola mame maki. 
Ljudje  na svojih domovih mečejo 
praženo sojo oziroma fižol sreče (fuku 
mame) in vpijejo "oni-wa-soto" (ven, 
demoni) in "fuku-wa-uchi" (sreča, noter). 
Verjamejo, da bodo zdravi in srečni, če 
poberejo in pojedo enako število 
fižolčkov, kot je njihova starost. 
Praznovanja potekajo tudi v številnih 
templjih in svetiščih po vsej državi. V bolj 
znanih pri metanju fižola sodelujejo 
japonski zvezdniki, na primer sumo borci.  

začetek  
pomladi 



 

Snežni festival 
v Sapporu 



 

V Sapporu se vsako leto v februarju zgodi 
yuki matsuri oziroma snežni festival, ki 
mesto za en teden spremeni v pravljično 
snežno deželo. Začetki festivala segajo v 
leto 1950, ko so lokalni srednješolci v 
parku Odori postavili šest snežnih 
skulptur. Danes je festival pravi zimski 
spektakel, ki se dogaja na treh različnih 
lokacijah in pritegne več kot dva milijona 
obiskovalcev iz Japonske in tujine. 
Osrednja lokacija je še vedno park Odori, 
kjer so na poldrugem kilometru 
postavljene navdušujoče več deset 
metrov visoke snežne skulpture in več 
kot sto manjših skulptur. 

Ob številnih festivalih Japonska 
ponuja še mnoga druga doživetja. 
Po podatkih japonske nacionalne 
turistične organizacije jo je v letu 
2015 obiskalo rekordnih 19,7 
milijonov tujih turistov, kar je 
47,1% več kot leto prej. Prvič v 45 
letih je število tujih turistov na 
Japonskem preseglo število 
japonskih turistov v tujini. 



 

Valentinovo 

14. februar je dan, ki ga na Japonskem 
nestrpno pričakujejo vsa dekleta, 
predvsem pa fantje. Na valentinovo 
namreč japonska dekleta obdarujejo 
fante in ne obratno, kot je to v navadi pri 
nas. Nekaj dni pred valentinovim so 
trgovine polne deklet, ki izbirajo posebne 
bonbonjere giri-choko (čokolada 
dolžnosti). Te podarijo moškim, do 
katerih ne gojijo romantičnih čustev, na 
primer šefom v službi, prijateljem ali 
sodelavcem. Bonbonjere honmei-choko 
(čokolada pristnih čustev) pa so 
rezervirane samo za srečne srčne 
izbrance Japonk. 

(c) Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. 

»Salon du Chocolat« je festival 
čokolade, ki izvira iz Pariza in ga 
vsako leto konec januarja 
organizira tokijska veleblagovnica 
Isetan (Shinjuku); letos je bil že 
štirinajsti. Festival je v prvi vrsti 
namenjen ljubiteljem čokolade, še 
posebej pred valentinovim pa so 
pred stojnicami dolge vrste 
japonskih čokoholikov. Festival 
ponuja okrog sto svetovno znanih 
znamk čokolade iz 19 držav.  



 

Tokijski maraton je eden izmed šestih 
elitnejših maratonov na svetu (Abbott 
World Marathon Majors) in je zato na 
seznamu večine aktivnih tekačev. 
Maraton v središču Tokija poteka mimo 
cesarske palače, bogatega predela Ginze, 
največje ribje tržnice na svetu in številnih 
drugih turističnih znamenitosti. Letos bo 
tokijski maraton praznoval 10. obletnico, 
zato bo še posebej zanimiv. 28. februarja 
se bo več kot 37.000 tekačev  (približno 
toliko prebivalcev ima Kranj) zbralo v 
središču Tokija in poskusilo preteči 
natanko 42.195 metrov v manj kot 
sedmih urah. Okoli 500 pa jih bo teklo na 
10-kilometrski progi.  

Tokijski 
maraton 

(C)TOKYO MARATHON FOUNDATION 

 



Nabe 

Nabe so zimske enolončnice, pripravljene 
iz morskih sadežev ali mesa in zelenjave. 
V današnjih časih se kuhajo v posebni 
posodi na prenosnih štedilnikih na mizi, 
kjer vsi skupaj jedo iz ene posode, 
medtem ko se jed kuha. Te posode so 
tradicionalno izdelane iz gline ali iz 
debelega litega železa. Vsak si poljubno 
dodaja sestavine, ki jih ima rad in jih poje 
z juho ali v ta namen pripravljeno omako. 
Nabe velja za najbolj družaben način 
uživanja hrane z družino ali prijatelji. 
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Živjo! z 
Besedilo in fotografije: Mirjam Čuk Moishi 

Japonske 

Februar na Japonskem tudi letos ne 
'skopari' s temperaturami pod lediščem 
in končno smo tudi ljubitelji snež(e)ne 
beline prišli na svoj račun! Po smučanju 
se nič ne prilega bolj kot topla 
enolončnica nabe in namakanje v vroči 
vodi. V februarju je tudi setsubun, dan 
pred začetkom pomladi po lunarnem 
koledarju, ko se tradicionalno uživa 
makizushi (v algo zavit suši), predvsem 
pred templji in svetišči pa tradicionalno 
poteka metanje sojinih fižolov in 
vzklikanje Oni wa soto, fuku wa uchi (Zlo 
ostane zunaj, sreča notri!), kar naj bi v 
vsak dom prineslo veselje, srečo in uspeh. Mirjam Čuk Moishi živi in dela na 

Japonskem, kamor jo je vlekla 
predvsem ljubezen do japonske 
književnosti. Zimske mesece ji kot 
vedno krajša prebiranje knjig, 
predvsem pa zimske radosti s 
sinom. 


