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ЖЕНЕ И АНИМЕ: ПОПУЛАРНА 
КУЛТУРА И ЊЕН ОДРАЗ  
ЈАПАНСКОГ ДРУШТВА

ШТА ПРИКАЗИ ЖЕНА У ЈАПАНСКИМ 
АНИМИРАНИМ ФИЛМОВИМА КАО 

ФОРМИ ПОПУЛАРНЕ КУЛТУРЕ 
ОТКРИВАЈУ О УЛОЗИ ЖЕНА У  

ДАНАШЊЕМ ЈАПАНСКОМ 
ДРУШТВУ

УлогаженауЈапануактуелнајетемамеђукоментаторима
стањаукомседанасналазиЈапан.Иакојезначајноразмо
тритиианализеизведенеизстатистикаианкета,такођеје
важносагледатикакопопуларнакултурадефинишемодер
ну јапанскужену.Сходно томе, јапански анимиранифил
мови,каоформапопуларнекултуре,могусекорисититиу
анализи улоге жена. Посматрајући начин на који су жене
портретисанеувеликомбројујапанскиханимаупротеклих
десетакгодина,почињемодаидентификујемоулогуженау
модерномјапанскомдруштву.

Да би се разумела веза између јапанских анима, као ви
да популарне културе, ињихове везе са друштвом, важно
јепоразмислитиозначењуовихтерминаиотомекакавје
њихов међусобни утицај. Мартинез дефинише популарну
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културукао„културумаса“1;у јапанскомконтексту,ово је
мождаитачнаинтерпретацијазначењапопуларнекултуре
зањиховодруштво.ХидетошиКатопостављаовопитање
урасправиотомеколикоје„популарнакултура“проблема
тичантерминприњеговомпреводуујапанскомконтексту.
ПремаКатоу,овајјапанскиакадемикпревеобитермин„по
пуларнакултура“каоtаishu bunkа;припоновномпреводуна
енглески,онбизначио„маскултура“.2Катотакођесугери
шенекедругетермине,којекористејапанскиучењацикада
говореотомештабитребалосматрати„популарномкулту
ром“min shu bunkаиminzоku bunkа,којиупреводуознача
вају„јавнукултуру“,тј.„народнукултуру“3.Ускладустим,
Мартинезовадефиницијапредстављаједнубезбеднусред
њупутањукадасуупитанутерминикојенудиКато.Такође,
Мартинездефинишеантропологијупопуларнекултурекао
„студијуинтеракцијеизмеђуочи глед но раздвојених свето
ваматеријалногисимболичког“4.РоџерБаклиимасличну
аргументацијукадатврдидабипопуларнакултуратребало
данам„саопштинештоопонашањуусавременомЈапану“5.
Натрагутаквогразмишљања,сврхаоверасправе јестеда
утврди спону између јапанских анима (форме популарне
културе)иулогежена(билодасетаулогапомераилиоста
јеконзервативнеприроде)умодерномјапанскомдруштву.

Дискутабилно је колико су слике које нам представљају
масмедији, између којих и јапански анимирани филмови
(укључујући туињихове блиске рођаке,мангаили јапан
ске стрипове, који често представљају основ за јапанску
продукцију анимираног филма6), помогли да се обликује
идентитетмодерне јапанскежене.Прво,поштопопуларна
култураслужидапресликаваиинспиришепроменеујапан
скомдруштву,овитрендовисемогуидентификоватипосма
трањемпроменаитемауанимиранимфилмовима7.Друго,
разумевањединамике јапанскогдруштваи културе такође

1 MartinezD.P.,TheWorldsofJapanesePopularCulture:Gender,Shifting
BoundariesandGlobalCultures,UK,CambridgeUP1998,pp.3

2 HidetoshiK.,SomeThoughtsonJapanesePopularCulture,in:Hand bo ok of 
Ja pa ne se po pu lar Cul tu re Ric hard,eds.PowersG.iHidetoshiK.,Greenwo
odPress,SAD1989,стр.17.

3 Исто,стр.17.
4 Исто,стр.3.
5 BuckleyR.,Ja pan To day,GreatBritain,CambridgeUP1990,pp.99.
6 HaribsonG.andRessnerJ.,AmasingAnime:PrincessMononokeandother

wildlyimaginativefilmsprovethatJapaneseanimationismorethanjustPo
kemon,Ti me,1999,pp.94.

7 NapierJ.S.,Vampires,PsychicGirls,FlyingWomenandSailorScouts:Fo
urfacesoftheyoungfemaleinJapanesepopularculture,in:MartinezD.P,
op.cit.,pp.91.
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јеодпомоћи.Иаконеморајупостојатиочигледниобрасци
понашањакоји сечесто сматрају „јапанским“, каоштосу
субмaсивност,лојалностиучтивост8,постојенекисуптилни
скривенизнацикојитемеикарактереодређујујапанскима.
Треће,коликогоддајемангауЈапануколикоженскитолико
имушкидомен9,толикојејапанскианимиранифилмподе
шеннарочитопремаукусимажена.Овојезначајнобудући
да,заразликуодиндустријеанимираногфилмауСАД,где
седечијипрограмвећиномобраћадечацима, јапанскаин
дустријаанимираногфилмабависепотребамаобаполау
досташирокојстароснојгрупи.Сходнотоме,можесестећи
увидуулогуженеудруштвујерсузаступљениставовиоба
пола.Оватриаргумента,укомбинацијисагоренаведеним
ставомдасеанализомпопуларнекултуреможестећиувиду
јапанскодруштво,представљајулегитиманосновзапроми
шљањекакосеулогаженаујапанскомдруштвуможеана
лизиратипоњиховојулозиујапанскоманимираномфилму.

Оно што јапански анимирани филм чини занимљивим за
разматрањеупогледуулогаполова јестеначиннакојисе
онугађаразличитимукусимаиразликујесеодмејнстрим
западних анимација. Западни коментатори су дали бројне
описнедефиницијеанима.Лист„Економист“дефинисаоих
јекао„продорне,провокативне,документаристичке“10,док
јеComputer Graphics Worldнајважнијеодликејапанскеани
мацијеприписао„драматичномосветљењу,сложенојразра
дисценаиширокомспектрубоја” (sic)11.Овезвучнеречи
филмскеиндустријеописујуанименаначинкојипотпуно
другачије одређује експресивност анимације у целини. У
стварности, то јестеиније тако.Устварностису Јапанци
пригрлилианимацијукаоизразкојипревазилазистандард
који јеДизни зацртао на западу.Ово укључује анимације
за децу, тинејџере и одрасле, од најједноставнијих прича
доромантичнихилипорнографскихсадржајаифилмоваса
супериорнонаписанимзаплетима.Такођејеважноиматиу
виду дамноге продуциране аниме воде порекло одманга
стрипова12;утомсмислубисеичиталачкапубликамогла
дефинисатипосличнимпринципима.УважениписацФре
дерикШотподелиојемангекојесунамдоступнеудвераз
личитероднодефинисанегрупе.

8 BuckleyR.,оp.cit.,pp.98.
9 NapierJ.S.,Vampires,PsychicGirls,etc.,in:MartinezD.P.,op.cit.,pp.92.
10Anonimus,Japanesseanimation–Toystoriesforgrownups,The Eco no mist,

US2000,стр.96.
11SavageL.,TheAnimeInvasion,Com pu ter Grap hics World,1998,pp.73.
12CanemakerJ.,UnDisney,Print,2000,pp.94.
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Популарни стрип часописи за дечаке (shоnеn) одржавају
пажљиво равнотежу саспенса и хумора (sic): драматичне
причеоспортовима,авантурама,духовима,причеизнауч
нефантастикеилиживотаушколи...Стриповизадевојчице
(shојо)такођесетрудедаостваретуравнотежу,алисераз
ликујупопричамаоидеализованој(sic)љубави13.

Аниме,којесудакледискутабилнодефинисанепопринци
имаманги,усмеренесукаширокојциљнојпопулацијиЈа
пана.Садржајварираодсупериорнихпричадокичерајских
сапуницаилипорнографије;оненапослеткуипакимајује
динственуулогуујапанскојпопкултурииопстајукаолегат
некадашњихидеала14.

Собзиромнатакоширокизборкојинуде,значајнојенеса
моанализиратиодређенибројизворакакобисестекаоувид
утокакооваквапродукцијауцелиниодсликаваположајже
наујапанскомдруштву,већиприступитиимотвореногума.
Западњачкереакцијенаанимесуразноврсне,ичестосена
њихуизвештајимареагујеснеодобравањем.Једанбритан
скиписац јенаписаокако јебио„потпуношокиран“15 са
држајем једног манга часописа до ког је случајно дошао.
Филмски критичари истовремено прихватају и критикују
јапанскеанимиранефилмове.МаморуОшијевабиоскопска
адаптацијаШироуМасамунеовог „ДухаизШкољке“, које
многи сматрају кинематографским достигнућем које су
штинскипреиспитујештајетољудскоунама,доживелаје
похвалекао„јапанскианимиранифилмспектакуларневи
зуелности,којимеђутим,каоимногитеврсте,нудипрете
ранозамршензаплетичуднуметафизикуумањујућитиме
интересовањепублике“16.

Какобисмоизбеглисличнеаматерскегенерализације,очи
гледно је важно размотрити цео спектаржанрова како би
семоглодатиједнообразованомишљењенатемуовогесе
ја–јапанскеженеудруштву.Радипосматрањаулогежена
онакокакосупортретисанеуанимиранимфилмовиманаме
њенимженскојгледалачкојпублици,користићемокаопри
мер анимуKоdоmо nо Оmоkа (1996).Да бисмо сагледали
какосуженепредстављенеуанимиранимфилмовиманаме
њениммушкојпопулацији,основзаанализубићеЗма је ва 

13SchodtF.L.,Man ga! Man ga! The World f Ja pa ne se Co mics,KodanshaInter
nationa/USA,SAD1983,рр.15.

14Исто,стр.16.
15MilwardP.,Od di ti es in Mo dern Ja pan – Ob ser va ti ons of an Out si der,Hoku

seidoPress,Tokio1980,рр.32.
16Walker J.,Hal li well’s Film &Vi deo Gu i de,HarperCollins Publishers,GB

1997,рр.304.
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ку гла (199?).Најзад,анализираћемои једанфилмнедавно
снимљен у дискутабилно најуспешнијем и најеминентни
јемстудијузаанимациједанас,СтудијуГибли–Моnоnоkе 
Himе (1997). ЗначајСтудија Гибли јесте да се крозњегов
рад сагледа како суженеприказанеу једном студију чији
анимиранифилмови долазе донајширепублике,филмова
којипоправилупрекорачујуроднеистароснегранице.Иако
ова анализа као таква сигурно неће дати никакве коначне
одговоре,анарочитозбогтогаштоњенадужинаограничава
далекошируанализу,онаћеипакбитизанимљивоистражи
вањеупогледутогакакавимиџженственостисепројектује
најапанскодруштвоупоследнихдесетакгодина.

Kоdоmо nо Оmоkа је билапопуларна серија емитованана
јапанској телевизији средином деведесетих, заснована на
мангастрипукојијеизлазиоусеријалупреноштојепро
изведенасеријазателевизију.Упоређењусамногимsho jo 
анимама,овасеријаседискутабилносматраврлорадикал
ном,иаконијенитиизблизајединатаква.Радњасебазира
нашашавојкомедијипрожетојтипичним sho joелементима
– љубавним интересовањима, лепим дизајном и женском
главномлику.СеријајеодевојчиципоименуСанакојажи
висаексцентричномалибрижноммајком(добитницаАоки
награде),ињенимличнимменаџеромпоименуРеи.

Оношто јенарочитозанимљивокодовесерије јестешто,
нарочитонапочеткусерије,ликовичестопркосеконвенци
јама.Заразликуодосталихженскихликовакојисупредмет
анализе,Санајегласна,отворенаинеузмиченипредким.
Онајејакиженскивођакојасесвесрднодајенапослу(она
јепозната звездадечијегТВпрограма), алиипородиции
пријатељима.Иакоуњојпостојеприкривенетрадиционал
ноженскеодлике,неуклапасеустереотипнуулогупотпуно
потчињеногженскоглика.Јошувекједете,аливећнапорно
радиинаглашавазначајсвогпосла.Њенамајкајејошједан
примерјакогженскогликауанимама.Онајеинтелигентна,
држисвеподконтролом,амушкарцисујојмахомуподре
ђенимулогама.

ОвајпрограмипакодражаваисликуконзервативногЈапа
на,каорецимоондакадаСанинаучитељицаплачућиотрчи
кодколегепопомоћкадгодуодељењудођедогужвеили
кадабившадевојкапрогањаРеиакогјошувекобожава.Му
шкиликовису,свеусвему,врлотрадиционалнозамишље
ни,иакоимајуисвојумекшустрану,какојеточестослулај
уsho jo анимама.Упркостоме,описдваглавнаженскалика,
Санеињенемајке,дајунекиувидусликумодернејапан
скежене,којаимаспособностдабудејакааипакнежнаи
саосећајна.
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Зма је ва ку гланудизанимљивувидуприказженауанимама
намењениммушкојпублици.Разлогзаштојеовозанимљи
васеријазаистраживањележиуњенојпопуларности(која
сенедавнопрелилаиназапад,подигавшипостпокемонски
таласобожавања)иначинунакојитретираулогеполова.

Женскеулогеуовојсеријинисумногобројне,аионекоје
постојесужалосноназадне.Идоксенаглашавалокако је
тешкопроменитифундаменталнауверењаупогледуулога
половаудруштву,укључујућитуијапанско17,Зма је ва ку гла 
јеулогуженапредставилакаосуштинскипотчињену/секун
дарну.Овајпрограмусмеренкамушкарцимаиусветуове
анимекључевиуспехалежеуснази,дисциплиниинапор
номраду.Овонечудибудућидасерадиоаниминатемубо
рилачкихвештина.Једнаодженакојасередовнопојављује
јестепријатељицаглавноглика,Булма,којајеједнапаметна
научница.Булмајенадаренииноваторичестоњенипрона
ласципомажугрупињенихпријатељауразнимневољама.
Њенликјеприказанкаоликсамоуверене,паметнеженеко
ја,иаконеуживаистистатус,ипакбивазначајанчлантима.
Међутим, када се нађе у опасности, аутоматски преузима
улогустереотипне„дамеуневољи“,којајетакотипичназа
анимеимангенамењенемушкојпублици.Спашавајујеова
коилионако,алијеоначестонадоњојлествициприоритета
групе–честосеупоследњичассетедабијетребалоспа
ситиуместодазањубудуискренозабринути.Овдевидимо
оноштоЕриИзаваназиважанром„неравноправниходно
са“,укомсуженеудругомпланууодносунамушкарце,у
светуукомдоминирапатријархат18.

СтудиоГиблијеосновало1985.годинедвојељудикојисе
сматрајунајвећимактерима јапанскеиндустрије анимира
ногфилма–ХајаоМијазакииИсаоТакахата.Њиховифил
мовисупознатииуЈапануимеђународнојпублици.Важно
јеизучаватирадСтудијаГиблијерњиховепродукције(би
оскопскогтипа)допирудовеликогделајапанскогдруштва.
Зато слике и приче које овај студио ствара прати велики
бројЈапанаца,безобзиранањиховполилистароснугру
пу. Заправо,фокус ове анализе,Моnоnоkе Himе, остварио
јебрутоприхододоко150милиона америчкихдоларана
билетарницама,штојецифракојујепремашиојошједино
Титаник19.Занимљивоједајејединифилмкојијезаправо

17EriInzawa,JapaneseMangaandAnimation:GenderRelationsinMan
gaandAnime,31.10.2001,http://www.uncc.edu/~medmoto/3209/anime/
gender.html(abridged).

18Исто.
19Непознатиаутор ,AmazingAnime: PrincessMononokeand otherwildly

imaginativefilmsprovethatJapaneseanimationismorethanjustPokemon,
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зарадио више од 219милиона долара, колико је на јапан
скимбилетарницамазарадиоТи та ник,биофилмизпродук
цијеСтудијаГиблиSеn tо Chihirо tо Kаmikаkushi 20– који
јепуштенубиоскопскудистрибуцијуујулу2001.

Моnоnоkе Himе,филмјекојисесматра„најмрачнијом“про
дукцијомуМијазакијевојкаријери(анарочитоупоређењу
спретходнимпродукцијамаСтудијаГибли,каоштосуби
лиМа јо nо Таkkyubin илиТоnаri nо Тоtоrо).Причасеврти
окотриглавналика–Сан,принцезевукова,ледиЕбошии
принцаАшитаке,„стуба“ококогсупостављенеоведвеју
накиње. Једнаод јачихстранаовогфилма јеначиннако
јисусучељениликовиСаниледиЕбоши.Обесуизразито
јаке,моћнежене, сигурнеу себеи свој свет.ЛедиЕбоши
бимоглабитиинтерпретацијановејапанскежене.Онаводи
профитнужелезару,којазапошљаваљудекојисесматрају
најнижимслојевимадруштва(проститукеилепрозни),при
чему се води саосећањемижели да врати достојанствои
смисаоњиховимживотима.ТимедолазиусукобсаСан,ко
јаживиушумиБожанствајелена,којусуствориливелика
вучија божанства која тамо пребивају, пошто сужелезари
потребниприродниресурсиизшумскогземљиштвакакоби
одржалапроизводњу.Санјејошједанјакженскиликкоји
живимногоприроднијимживотом;заразликуодпредузет
ничкогдухаледиЕбоши,Санпоказујепосвећеносточувању
шумеисвихстворењакојауњојживе.ДаклеМијазаки(који
јесценаристаирежисерфилмаМоnоnоkе Himе21)приказује
способностженадабудујаке,компетентнеиуспешне.Сан
представљаспособностженадабудујакеудоменутрадици
оналог,аледиЕбошијепримеруспешностиипредузимљи
востиженаумодернодоба.

Изовиханализа, важно јеизвестикакваразмишљањапо
стојеоулозиженаусавременомЈапану.Мартинезпризнаје
дајетешкооткритикаквајеправаулогаЈапанкиујапанском
друштвукадасуутојземљи„мушкарцијошувекдоминант
ни...(и)азаЈапанкесесматрадасунежне,потчињенеиле
пе“22.Историјскипосматрано,тојепотпунотачно.Јапанке
субирачкоправодобилетек1945.године23,априметноједа

Time,1999,стр.94.
20GrovesD. andSchwarzacherL., Japan’s ‘Spirited’ levitates $200million,

Reuters/Variety,19.10.2001,http://www.nausicaa.net/
21ФилмографијаHayaoaMijazakijaиIsaoTakahate,5.10.2001,http://www.

nausicaa.net/
22МартинезД.П.,нав.дело,стр.2.
23RobertsonJ.,Takarazuka: Sexual Politics and Popular Culture in Modern 

Japan,UniversityofCaliforniaPress,SAD1998,рр.12.
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Јапанкемогуиматипосао,алиимјечакиданасмноготеже
даимајукаријере24.

Међутимпостоје знацидасе јавномњењемења. Јасносе
видидасе,имеђумушкарцимаимеђуженама,улогајапан
скежене не своди више на традиционалну улогу домаћи
цеимајке25.Анкетакојујеспровелаканцеларијајапанског
премијера1987.годинеи1995.годинепоказалајепомаку
јавноммишљењуоженама,итокодобапола.Доксе1987.
годинепреко50%анкетиранихмушкарацаслагалосатра
диционалномулогомженауЈапану,1995.годинејетајпро
ценат пао на 33%26. Занимљиво је приметити како стање
јапанског анимираног филма у протеклих десетак година
откриваизвеснупаралелуизмеђусадржаја јапанскихани
маирезултатаовиханкета.Доксавременеsho joиsho nen
анимејошувекпотписујусвакадругеаспектетрадиционал
нихженских улога, постоји и заједнички тренд у оба ова
жанрапокомсеженеприказујукаоснажнеиравноправне
индивидуе.Улогаженауsho joанимама,каоштојеKоdоmо 
nо Оmоkа, девојкама нуде образацженске улоге која није
улогатрадиционалнопотчињене,тихежене,увидуСанине
ексцентричне,полетнеприродекоја сенаграђујеуспехом.
ФилмовиистудијаГиблипоправилусуженеприказивали
каоравноправне,самоуверенеиспособнедапреузмукор
миложивотаусвојеруке.Анименамењенедечацимачесто
задржавајусликуженеуулози„посматрача“,билодајето
препознатљиваулогадамеуневољиилиулоганавијачице.
Међутим,занимљивојеприметитикакопочињедасемења
таулогаженаујапанскиманимаманамењенимдечацима,и
дапортретишеженеивановогтрадиционалногстереотипа.
Недавнепродукције,каоштојеRаnmа (изсрединедеведе
сетих)иLоvе Hinа(2000)поигравајусеулогамаполоваину
денизликовакојислужетомедаженепоставеравноправно
самушкарцимаунекимслучајевима,иакојејошувекпри
сутноподстицањетрадиционалнихроднихулога.

Јапанске аниме су етаблирана форма популарне културе.
Онесуширокоприсутне,гледајуихобаполаусвимстаро
снимгрупамаинуденизпредставаоженама.Идоккапаци
тетпојединачногесеја(анарочитоједноговедужине)оста
вљамалопросторазаобухватнијуанализубројнихизвора,
оношто сенаметнуло као евидентноприликомпосматра
њатрендоваујапанскиманимамаисавременомјапанском

24BuckleyR.,op.cit.,pp.93.
25Henshall G. K., Dimensions of Japanese Society: Gender, Margins and 

Mainstream Great Britain,MacmillanPressLtd,1999,рр.26.
26Исто,стр.26.
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друштву,јестеједаночигледанпомакусхватању.Међутим,
важнојерећидаћесетрадиционалнаулогаженасигурно
увекманифестоватиупопуларнојкултури.Традиционална
улогажена је једнаодопција,башкаошто јеодлучивање
за каријеру или предузетништво, друга опција.Охрабрује
штовидимода се овај другиобразацдиректноилиинди
ректно представља у анимираним филмовима. Будућност
друштвауЈапанујесветладоклегодсеалтернативнеуло
геженаприказују у садржајима за обапола у средствима
„масовнекултуре“.

Превеласенглеског
ТатјанаМедић


