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СРПСКА ПУБЛИКА, 
ЈАПАНСКА АНИМАЦИЈА, 
ФИЛМОВИ И СТРИПОВИ

Сажетак: Текст се ба ви ис тра жи ва њем про це са упо зна ва ња срп
ске пу бли ке са ја пан ском по пу лар ном кул ту ром, а пре вас ход но се 
то од но си на стрип и ани ма ци ју. Пред ста вљен је кра так исто
ри јат стри па у бив шој Ју го сла ви ји, по том су на ве де ни и не ки од 
пр вих су сре та срп ске пу бли ке са ја пан ским ани ми ра ним се ри ја ма. 
Об ја шње ни су тер ми ни „ани ме“ и „ман га“, њи хов ти пи чан раз вој 
у Ја па ну, а сле ди и пре глед фе но ме на ко ји су за слу жни за њи хо ву 
по пу лар ност у остат ку све та. На во де се сај то ви www.bganime.
com и www.animeover do se.com ко ји су до брим де лом за слу жни за 
про мо ци ју ја пан ске по пу лар не кул ту ре у Ср би ји, из то га сле ди кра
так пре глед ра да дру штва Са ку ра ба на. За тим, пред ста вље не су 
не ке од ка рак те ри сти ка и те мат ских по де ла у ани ме и ман га ин
ду стри ји, по том су пред ста вље не ка рак те ри сти ке ман га сти ла, 
као и при каз ка ко су оне при хва ће не у Ср би ји. 

Кључне речи: ани ме, ман га, стрип, по пу лар на кул ту ра, Ја пан, 
Ср би ја, Са ку ра ба на, бгани ме, Ја па ни зам

СтрипјеунекадашњојЈугославијибиоприсутанјошизпе
риодапреДругогсветскограта,и„живео“јекоднасскоро
до увођења санкција и цепања државе током деведесетих
годинадвадесетогвека.Моглобисерећидајепериодиз
међу70ихи90ихгодинапредстављаозлатнодобастри
пазаовајрегион,баремкадасутиражистриповаидругих
штампанихмедијаупитању.Уприлогтомесечестонаводи
чињеницадајеСтрипотекаималатиражод80.000издања,
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штоједанаснезамисливозанекистрипилимагазиннапод
ручјуСрбије, алиицелебившеЈугославије.Стрипсучи
талиистариимладиипредстављаоједеосвакодневицеу
Југославији.Међутим,тосеувеликојмерипроменилона
концепањадржаве,ратнихдејставаисанкцијауСрбији.

Ја пан ска ани ма ци ја и стрип у Ср би ји

Српскапубликајепочеладасеупознајесајапанскомани
мацијомкаквуданаспознајемокрајемосамдесетихгодина,
кадасунапрвомитрећемтелевизијскомканалубилеприка
зиванеанимиранесеријекаоштосу„Грандзорт“,„Роботек“,
„Плава принцеза“, „Сребрни јахачи и звездани шерифи“
(слика1).Тадасуанимиранифилмовиназивани„цртаћи“
ипретпостављалоседасуонинамењениискључиводеци.
Међутим,уЈапанујеприсутнодругачијесхватањеаними
ранихфилмоваистрипова.Јапанскицртаћисувеомарано
почелиданастрипгледајукаонамедијкојиимазадатакда
пренесеодређенупричупублицикојанијенужномлађаод
15година.Утовремесупубликучинилауглавномдеца,ита
публиканијеправилавеликуразликуизмеђуцртаћанаста
лихуАзијиионихиздругихделовасвета,алионајепосто
јала.Разликесусеогледалеустилуцртежа,бројуепизода,
апресвегапопричамакојесубилеозбиљнијеинамењене
малостаријојпублицинегоштосемислилоуСрбији.

Увођењемсанкција,условноречено,долазидо„смртистри
па“,драстичносесмањујебројчиталацастрипа,људиви
шенемају временанитиновца за стрип.Држава запада у
изолацију,већинастриповаимагазинасенеиздајеиутом
периодусегубечиталачкенавикеимеђучитаоцима„лаких“
штива.

Наконпрвогсусретасрпскепубликесајапанскоманимаци
јомдошло једопаузекоја јетрајаласкороцелудеценију.
Оникојисукаомалигледалииволелицртаћесећалисусе
дасусенекиодњихразликовалиоддругихпоозбиљнијој
тематици.Укинутесусанкцијеиомогућенјелакшипроток
информацијаиробекрозземљу,штојељубитељимацрта
ногфилмадалошансудапотражекопијесвојихомиљених
анимираних серија из младости. Та потрага је мали број
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људидовеладобројнихинформацијавезанихзамедијеиз
Јапана, а они су покушали са пријатељима да поделе оно
штосуоткрили.

Основни термини

Ани ме1 је назив који се користи за све анимиранефилмо
векоји сунасталина тлу Јапана.Специфичнисупосвом
стилу и по разноликости тема које обрађују.Анимација у
јапанскиманимиранимсеријама јеуглавном јефтинија јер
јеупитањутелевизијскапродукцијасамалимбуџетом.Из
узетаксудугометражнифилмовикојимасепосвећујевећа
пажњаичијајеизрададалекоскупља.

Ман га2 јеназивзастриповекојисуствараниуЈапануиу
многомесеразликујуодстрипакојијесрпскапубликаима
лаприликудаупознаупретходномпериоду.Каоианиме,
мангастриповисеистичупоспецифичномстилу,алиипо
томештосеобјављујукаовеомадугачкесерије.УЈапанусе
стрипсматра јефтиномзабавомистога јеогромнавећина
мангирађенауцрнобелојтехници,саизузеткомнасловни
цаиевентуалнопрвихпарстранакојеимајузациљдадоча
рајустилцртежа.

Уколико неки манга стрип доживи велику популарност,
приличнојеизвеснодаћедобитиисвојеанимеиздање.У
Србијујевећинаанимесеријадолазилапрекодистрибутера
изШпаније,ФранцускеилиАмерике.Највишефилмоваи
серијакојејенашапубликаималаприликудавидибилоје
изпродукцијскекућеMan ga En ter ta in ment3(слика2),којаје
ималаспецифичанлоготип,иотудаједошаотермин„ман
га цртаћи“ који је веома дуго биоприсутанмеђу српском
публиком.

1 Аниме–називзајапанскеанимиранефилмовекојијенастаооденглеске
речиani ma tion.

2 Манга–називзајапанскестрипове.РечјесковаоХокусакиКацушика
(17601849.)Убуквалномпреводузначи„ћудљивеслике“.

3 Man ga En ter ta in ment – лиценцорскакућаизСАДзаВеликуБританију,
Канаду,Француску,АустралијуиНовиЗеланд.

Слика2
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До ла зак (по вра так) ани меа у Ср би ју

Захваљујућизаљубљеницимаујапанскуанимацијупојави
лисусепрвипиратскиканалиуследчегасеповећалапопу
ларностанимепродукцијеуСрбији.Првекопијеанимира
нихсеријаифилмоваизЈапанабилесупреношенеодособе
доособенавидеокасетамаидругимносачимамедија.Те
серијеифилмовисупредстављалиштивокојенијебилоза
свакога.Анимејепочеодапредстављасимболзаелитнупу
бликуалтернативнекултуреуБеоградукрајемдеведесетих
годинаипочеткомдвехиљадитих.Једанодглавнихразлога
заштоједошлодотогајеуверењевеликевећинеграђанау
тодасуцртанифилмовиистриповисамозадецу.Сматрано
јечуднимидетињастимданекостаријиод10годинакон
зумирабилокојеодтадва.Збогстрахаодпрекораоколине
дошлоједотогадасеанименедајесвакомеидасенеприча
многооњему.

Кадајестрипупитању,домангијебиломноготежедоћи
какозбогценетакоизбогчињеницедауСрбијинепостоји
ниједандистрибутер.Али,садругестранељубитељистри
пауСрбијисуималиприликудасесусретнусаанимираним
филмовимаизЈапанаимишљењаоњимасубилаподељена.

Захваљујућиразвојутелекомуникационеинфраструктуреи
интернетауСрбији,олакшавасеприступинформацијамаи
различитиммултимедијалнимсадржајима.Тучињеницусу
појединциискористилиипотражилиинформацијеосерија
маифилмовимакојесуволели.Тадапочињедасеоткрива
која јетачнаразликаизмеђуцртаћаианима,каоиштасу
заправомангеипочемусуспецифичне.

Једанфеноменнаинтернетујепосебнозаслужанзарастпо
пуларностијапанскиханимиранихсерија,атојеfan su bing
(слика 3).Fansub (илиFansub групе) је кованица настала
коришћењеменглескихречи fanљубитељи sub ti tleфилм
скититлови,ипредстављагрупељудиокупљенесациљем
да изљубави према јапанским анимираним серијама пре
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водеистеиделеихбесплатносаонимакојинезнајујапан
ски језик, ажеледаихгледају.Fansub групесуувеликој
меридопринелеразвојупопуларностианимeа јер јевеома
малиброј серијаиз Јапанабиообјављиванна западу.По
ред fansubingа постоји и scan la tion и онпредстављапре
водстриповасајапанскогнаенглескиибесплатнодељење
истихзаинтересованимапутеминтернета.Овајфеноменје
наинтернетуузеомаха,пасунатореаговалебројнејапан
скеиздавачкекуће,алииамеричкидистрибутери.Проблем
је биоуилегалној дистрибуцији видеоматеријала, али су
Fansub групеималепуноправодадистрибуирајусвојепре
воде.Нађено је решење које је било прихватљиво за про
дукцијскекућеи заFansub групе.Направљена јесарадња
измеђудистрибутераипојединихFansub групанаподручју
Америке.Преводиоцисудобилиприликудапреводеидаза
тобудуплаћени,јерјепосталомогућедасвикојиволеани
меузмалунадокнадулегалногледајупреведенесеријена
интернету.Међутимтонијебилоконачнорешењезаоста
таксвета,стогаFansub групеидаљепостоје.

Анимеимангакултурасувеомадугобиледоступнемало
бројнимакојисупоседовалирачунареиразумелиенглески
језик.Оникојисусесусрелисановиманимесеријамасу
нереткожелелидасвојеусхићењеподелесасвојимпријате
љима,штосуирадили.Бројљудикојисусеупознавалиса
светоманимасеповећавао,алијетоидаљетеклоалтерна
тивнимпутевима,далекоодочијујавности.

НеколицинафановаизСрбијежелелаједаоткријеимали
још заљубљеника у аниме иманге са којима бимогли да
разменемишљења и препоруке.Први корак ка томе било
је отварање интернет форума и позивање свих познаника
дамусепридруже,асвесаидејомдасеотварајурасправе,
препоручујусерије,филмовииманге.Растинтернеткомуне
љубитељаанимeаимангиомогућиојемногимадасеосе
ћајуприхваћеноудруштвукојеутомтренуткунијепокази
валоразумевањезаовусупкултуру.

Интернет сајтови посвећени анима и манга серијама,
отварали су се и гасили на српском говорном подруч
ју, а до данас опстала су два која активно функционишу:
www.bganime.com–порталсавестима,форумиFansub гру
па;www.animeoverdose.com – сајт и форум који сакупља
преводеанимесеријаиманги.

Члановисајтаwww.bganime.comсупочелидасеокупљају
саидејомдасеоснујеорганизацијакојабисебавилапро
моцијом јапанскепопкултуреуСрбији.Поредтога, један
одциљевабилабиборбапротивуверењадасустриповии
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цртанифилмовиискључивонамењенидеци.Такојенаста
ланевладинаорганизација„Сакурабана“којазваничнобива
основанатек2007.године,вишеодгодинуданаоднастанка
идејеиподношењадокументације.

Сакурабана Београд од свог настанка ради на промоцији
јапанске популарне културе, а у прилог томе стоји и фе
стивалЈапанизам,којисеодржававећпетгодиназаредом
(слика4).Аоуспехурададруштваговоричињеницадајена
фестивалуодржаном2012.годинебилопреко6000посети
лацазачетиридана(слика5).

Прихватање јапанског стрипа и  
анимираног филма у Србији

У Јапану су анимирани филм и стрип прихваћени као и
свакидругимедиј,што значиданепостојиограничењеу
погледу старостиилиполањихових конзумената.Када су
аниме и манга у питању поред уобичајене жанровске по
деле на акцију, комедију, драму, итд. постоје и топограф
скаитематскаподела.Захваљујућиоваквојподелидолази
до тога да свако може пронаћи стрип у складу са својим
интересовањима.

Топографскаподелажанровасеодносинастароснудоби
полпублике.Постојипетосновнихподела:

Ko do mo–(јап.деца)жанрнамењеннајмлађима,
најчешћејеедукативногтипа

Sho jo – (јап. девојчица) жанр намењен млађој
женскојпублици(1018година)

Слика4
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Sho u nen–(јап.дечак)жанрнамењендечацима
(1018година)

Se i nen–(јап.мушкарац)мушкапублика(1830
година),озбиљнијетеме,криминалистика

Jo sei–(јап.жена)женскапубликастаријаод
18година

Тематска подела постоји да би људима олакшала одабир
остварењакојасуускладусањиховимукусом.Онаимаза
циљдадетаљнијеопишерадњуједноганима/мангаоства
рења.Веомајеопширнаисталнотежиширењузарадде
таљнијегозначавањанекогнаслова.

Примеритематскеподеле:

Sen tai–Групасуперхеројакојиспасавајусвет
(Моћниренџери)

Mec ha–Једанодцентралнихелеменатасуве
ликироботикојимауправљајуљуди

Ma ho sho jo–Гавниликједевојкасамагичним
моћима

Један аниме/манга насловмешавиномжанрова, топограф
скихитематскихподелапокушавадасепробиједоодре
ђенепублике.УЈапанусередовноспроводеистраживања
оинтересовањиматамошњепубликесациљемдасенапра
виштивозасвакога.УСрбији,кадајестрипианимирани
филмупитању,непостојисвестооваквимподелама.

Специфичности манга стила

Умангастриповимасекористеразличитистилови,алисе
могуизвућиодређенекарактеристикекојесуприсутнекод
великогбројаиздања.

Чи та ње са де сна на ле во–Мангесе,каоштојеуприродија
панскогјезика,читајусадеснаналево.Појединамангаизда
њакојасеобјављујууЕвропииАмерицисупрерађенаипри
лагођеналокалномстановништвуимогусечитатисалевана
десно.Међутим,свејевишеауторакојизахтевајудасепри
ликомпреводанемењајустранеидабудувернеоригиналу.
Овојепрва,амождаинајвећазамеркаљубитељастрипау
Србији.Љубитељитрадиционалногстрипанајчешћеприли
комсусретасаовимпроблемомодустајуоддаљегчитања.

Ве ли ке очи–Карактеристичнојезамангедаликовиуњима
имајувеомавеликеочи,штонијеслучајсакласичнимстри
пом.Штојенекиликмлађи,тосумувећеочиупоређењуса
главом.Једанодпрвихљудикојијепочеодастилизујесвоје
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ликовеустриповиманаовајначинјеОсамуТезука4.Њега
зовуБог(отац)мангејерјепоставиобројнестандардекада
сумангеианимеупитању.Непостојијединственодговор
напитањезаштојеОсамуТезукапочеодацртавеликеочи.
НекиодмогућиходговорасудајетопреузеоодликоваВол
таДизнија,другитврдедатоимавезесамоднимскицама
којесубилепопуларнепослеДругогсветскограта,доктре
ћипакнаводедајетопреузетоодликоваизХанаБарбера
цртанихфилмова.Овојеједнаодпрвихстварикојељудиу
Србијипримећујукадасесусретнусамангама.Првереак
цијесуобичнонегативне,јеризгледајунеприродноикрај
њенеобичнозанекогако јенавикаонастандардницртеж
присутан у стриповимаиз другихделова света.Међутим,
млађа публика, старости до 17 година, много лакше при
хватаовајстилскиелементинепоказујеникаквуодбојност
премањему.

Ве ли ки број из да ња–УЈапанусемангеобјављујуумага
зинима који излазе недељно или месечно. Један магазин
обичноусебисадржидесетинеепизодаразличитихманги
које се настављају из броја у број.Уколико је некиманга
насловдовољнопопулараниинтересантанпублицинаста
вићедаизлази,апосленекогвремена(уколикоједовољно
популаран)можедобитисвојезасебноиздање,тј.поглавље.
Посебнапоглавља која се објављују се називају tan ko bon,
упросекуимајуоко200странаипредстављајуколекцио
нарскаиздања.5НамангесеуЈапанугледакаонајефтину
забавузацелунацију,стогасемагазиништампајуна јеф
тиномрециклажномпапиру,лакосудоступни,аценаједва
дапокриватрошковештампе.Ауторманге(ман га ка)имаза
циљдаштодужебудеприсутаннатржишту,стогаморада
пронађеначиндаодржипажњучиталаца,штодоводидове
ликогбројаепизодакојесемеђусобнонадовезују.

Кадајесрпскапубликаупитању,чињеницадапостојиве
ликибројепизоданепредстављапроблем,уколикосечи
таоцинавикнунастил.Приметно једастаријагенерација
неволисеријекојеимајупревишеепизодајерјезатонео
пходноиздвојитимноговремена,докјеомладинауСрбији
расположенадапратимаратонскенаслове.

Цр нобе ли стрип–Дабимангакапостигаоданацртадваде
сетакстрананедељнокојитребадабудуобјављениумагази
ну,неопходноједасескратипроцесстварањастриптабли,

4 SchodtF.L.,Man ga! Manga! The World of Ja pa ne se Co mics, SAD1997,
рр.63.

5 SchodtF.L.,Man ga! Manga! The World of Ja pa ne se Co mics, SAD1997,
рр.12.
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аједанодпрвихпредусловајебиодасенебојесвестране.
Најчешћесеумагазинимаобјављујупрвихпарстранакоје
суубојиикојеимајузациљдадочарајуизгледсветаукоме
сеодвијарадња.ЦрнобелестранеуСрбијинисупредста
вљалевеликипроблемкодпублике,алисунапрвипоглед
одавалеутисакдасупитањујефтинаиздањаакобисепоре
диласафранцускимстрипалбумима.

Ка дро ви–Пиониримангастиласубилиувеликојмериин
спирисаниигранимфилмовимаитосупреносилинастрип.
Препознатљивјеначинпостављањакадроваумангамако
јиостављаутисакналикфилмскимсценама.Поредспеци
фичнихкадрова, умангама је веомареткоприсутан текст
наратораимногосечешћепрепуштадацртежговорисам
засебе.

Од ман ге до ани мeа–Мангекоједоживевеликупопулар
ностуЈапанучестодобијајуисвојеанимеиздање.Аниме
издањанекадаимајузациљдапривукуновупубликукојаће
почетидачитамангу,илипростопостизањејошвећепопу
ларности.Реткисуслучајевигде јередоследобјављивања
ишао другачије, али се и то догађало. Захваљујући аниме
серијамаифилмовимаповећанајепопуларностјапанскепо
пуларне културе уСрбији.Публика уСрбији се најчешће
сусреће са аниме серијама или филмовима, па тек потом
самангама.

Анимеимангесуусветуодсамогпочеткаималепроблема
саобјављивањемијавнимприказивањем,пресвегазбогза
конаоцензури,тј.збогнепостојањатаквогправногоквира.
УАмерицијезакономдефинисанначинозначавањаматери
јалакојијенамењенстаријојпублици,стогајенекимјапан
скимостварењимаомогућендолазакнаамеричкотржиште.
Међутим,појединекомпанијесуодлучиледаанимиранесе
ријеифилмовецензуришуиприлагођавајумлађојпублици
какобибиломогућетелевизијскоемитовање,штоједовело
донегодовањапублике.

Слика6
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УСрбијијенасназизакон6покомјенеопходноозначитиза
коју староснудоб је намењенприказиваниматеријал, али
највећи проблеми долазе приликом одабира анимираних
серијаињиховогоцењивања, јерсуидаљеприсутнауве
рењадасуцртанифилмовиискључивозадецу.Мишљења
поовомпитањусуидаљевеомаподељена,алијесвевише
људикојиразумејудасуанимацијаистриппресвегамедиј
идасуразличитаостварењанамењенаразличитојпублици.
Популација старостидо25годинатренутноиманајраши
ренију свест о томе.До тогпомака је дошло захваљујући
интернетуисвеприсутностијапанскепопуларнекултуреу
медијима.
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SERBIANPUBLIC,JAPANESEANIME,
FILMSANDCOMICS

Abstract

InSerbia,appearanceofthefirstanimeconcurredwiththeirappearance
in the rest of Europe. However, reception of the Japanese popular
culturewasdramaticallyslowerduetothelongtimeSerbiahadspent
inisolationandundersanctions.Unfortunateregressiveconsequences
ofthisisolationhaveevenaffectedreadinghabits.Withtheclosureof
thisdarkperiod,Serbianpublicwasleftaloneandforcedtofightforits
preferences.Today,thesituationismuchbettersincenewgenerations
havetheopportunitytolearnabouttheJapanesepopularculturethanks
togrowinginternetandtheworkofSakurabanaAssociationandother
individuals. Young people show great interest in Japanese comics
sincethenatureofthismediaistoconveymassagesinaveryeasyand
efficientmanner.Factisthatthereisalreadyaconsiderablenumberof
peopleinSerbiawhosharetheirlovefortheJapanesepopularculture,

whichpromisesevenwideracceptanceandagrowingaudience.

Keywords: anime, manga, comics, popular culture, Japan, Serbia, 
Sakurabana, bganime, Japanism

6 Обавезујућеупутствоопонашањуемитера(Кодекспонашањаемитера),
уСл. гла сник РС,бр.63/2007


