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ГЛОБАЛНОГСЕЛА
Са же так:Јапанскистрипови,познатијиподименомманга,пре-
васходнонамењенилокалнојпублици,успешносупревазишлина-
ционалнеграницеиувећалиекономскиикултурнизначајЈапана.
Мангаутицајиманентанјеиуоквирудругихиндустријапопкул-
туре–филмскеимузичке,јапанскеанимације(аниме),видеоига-
ра,каоииндустријефигураииграчака,односнооногаштосепод-
разумеваподфеноменом„кулЈапан”.Полазећиодпретпоставке
СтјуартаХоладајепопкултуравечитопоприштеборбе,ураду
сепреиспитујусубверзивнеодликеовог„инфантилног”јапанског
медијанавизуелноминаративномплану,каоиособенимеханизми
којимаманга  пружаотпорамеричкој доминацији у доменума-
совнекултуре.Даље,фокусрадајенапровокативном„лоликон”
жанрукојисеможетумачитикаопримермангаопирањатемат-
скомконзервативизмуудоменуфикције.

Кључ не ре чи:манга,инфантилизација,„лоликон”,„кулЈапан”,
отпор
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Увод

Чувена народна приповетка „Момотаро” („Дечак из бре
скве”)једнојеоднајзначајнијихлитералнихделазајапан
ски национални идентитет. Упркос бројним верзијама из
усменихпредања,причаодечакуизбресквекојујепрона
шаостаријибрачнипар,оддругеполовинеXIXвекастан
дардизована је и уврштена у читанке за основну школу.
Приповетка„Момотаро”адаптиранајеуразличитимвизу
елнимформатима–хоризонталнимсвицима(emakimono,絵
巻物), илустрованимкњигама –кусазоши (kusazōshi,草双
紙), сликовницама (akahon,赤本), и илустрованим књига
мазаодрасле–кибјоши(kibyōshi,黄表紙)којисесматрају
претечамастрипа.Одраставшиуснажногмладића,Момо
таро саопштава родитељима да одлази на острво злодуха
(oni,鬼)какобидонеоблагокојеоничувају.ЈанигатаКунио
(Yanigata Kunio),1 утемељитељ фолклористике као научне
дисциплинеуЈапану,издвојиоје„Момотаро”каоаутохтону
јапанскуприповетку,иакосуиутрадицијамадругихкулту
рапознатепричеоминијатурнимјунацима,материјализова
нимуразличитимизданцимафауне,акојиусрећујупарове
бездеце.2

СедамдесетихгодинаXXвека,једанодводећихпсихијата
рауЈапану,ДоиТакеоузимаовуприповеткукаопримерко
јимобјашњавамладеињиховбунт.3Попутстаријегбрачног
параизприповетке,родитељипружајуљубавизаштитуде
ци,ализначајноизостављајукруцијалнесаветеосазревању.
Штавише,младинеуспевајудаутврдеразликуизмеђусебе
иродитеља,теимјепотребноострводуховакакобиконач
ноодрасли, односноутврдили сопствене снагеи границе.
Доизатимзакључуједасеусавременомдруштвуизгубила
фигураоцакојабиобјаснилазначајауторитетаипоретка,
тедајесасвимизвеснодаћеутакобезнадежномдобумла
дидугопреиспитиватисвојумоћ.ТребанапоменутидаДои
овутезуформиранаконмасовнихјапанскихпротестапро
тивревизијеСпоразумаобезбедностиизмеђуСједињених
АмеричкихДржаваиЈапана1960.године,којисуокупили
више од хиљаду различитих радничких, пољопривредних
и просветних синдиката, студентских и женских покрета,
ибројнихуметничкихикултурнихорганизацијаитрупа,и
кулминацијеглобалнихстудентскихпротеста1968.године.
СавременодобаДоиразумекаовремеперманентнихкриза

1 Свајапанскаименасунаведенапремајапанскомредоследу–презиме,
затимследииме.

2 Vasić,D.(pr.)(2016)Japanskenarodnepriče,Beograd:Tanesi,str.72.
3 Doi,Т.(2014)Theanatomyofdependence,KodanshaUSA,p.145.
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ипреврата,укојимасеидеолошкиосвешћенимладалачки
бунтпосебноистиче.Уовомконтексту,интересантнојена
гласитидасепослератнипериодуЈапанусматраисториј
ском тачком у којој је становништво досегломасовну ин
фантилизацију.4

Разлозизатакву„јапанскунезрелост”проналазесеурат
номпоразуинесуочавањустановништвасасопственомод
говорношћу, као и рапидној промени у америчкомодносу
према Јапану (од озлоглашеног непријатеља до најближег
сарадникакојинијепретња,већнекокоме јепотребназа
штита). Узрок инфантилизације јапанског друштва  може
сенајранијепрепознатиуимперативубрземодернизације
ЈапанатокомМеиђипериода(1868–1912)кадајеЈапанбио
„приморан”да„одрасте”5,акојијенаступионаконвишеве
ковнеизолационистичкеполитике.Ипак,изјаваамеричког
окупационоггенералаДагласаМекартура(DouglasMacArt
hur),6дајеЈапанпопут„дванаестогодишњегдечака”,остаје
упамћенaкаоисторијскифакткојимсеу јавномдискурсу
јапанскиколективниидентитеткарактеришекао(политич
ки)недорастао.ИанБурманескривасвојуиритираностин
фантилношћупослерантнејапанскекултурекојупрепознаје
у„дизнилендовскојархитектури”,„гласовимаженакојесе
претварају да су девојчице” и „пословнимљудима који у
метроимачитају стрипове за дечаке”.7Уовомпериоду се
управо однос саСједињенимАмеричкимДржавама успо
стављакаокључанзаполитичку,економскуисоциокултур
нустварностЈапана.Перспективаизкојесеамеричка(по
пуларна) култура,илишире– западнодруштво,поставља
каоосновнареференцауодносунакојусепроцењујејапан
ска,доводидопредставедајеоправданаупотребатермина
попут„инфантилизације”уконтекстуЈапана.8

ПолазећиодпретпоставкеСтјуартаХола(StuartHall)даје
попкултуравечитопоприштеборбе,„пољенакомесеодвија

4 Shibusawa N. (2010) America’s Geisha Ally: Reimagininh the Japanese
Enemy,Cambridge:HarvardUniversityPress.

5 Vincent,K.Nihontekimiseijukunokeifu,in:Nihon-tekisōzōryokunomi-
rai:Kūrujaponorojiinokanōsei,ed.Azuma,H.(2010),Tokyo:NHKBooks,
p.20.

6 МекартурјезваничноприхватиопредајуЈапана1945.годинеипреузео
кључнуулогутокомамеричкеокупације.

7 Burma,I.(2009)Thewagesofguilt:memoriesofwarinGermanyandJa-
pan,London:AtlanticBooks,p.295;Kindleedition.

8 Дакле,овајрадтребачитатиукључуотпоразападњачкомдискурсуо
Јапанукојисекориститерминимапопутинфантилизације,истовремено
истичућисопствену„зрелост”.
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трансформација”9,циљовограда јестедасеразмотремо
гућностиартикулацијекултуреотпораупопуларнојкулту
ридруштвакојејестигматизованокаонезрело.Јапаннакон
Другогсветскогратасопствену„малолетност”интензиви
ра,илибаремнеумањујесасвакомнадолазећомдеценијом,
атакватенденцијасеевидентношириинаглобалномнивоу.
МожемоконстатоватииронијудајеЈапанзаправобио„про
гресиван“увластитој адолесцентској „регресији”, јер јеу
истузакорачиопреостаткасвета.

Током историје, стрипови су најчешће оспоравани због
„опасног” утицаја на друштво, формирајући стереотипе о
„лакомштиву”,којеможедаисквариомладину, аодрасле
претвориунеозбиљнедруштвенеактере.10Урадусепре
испитују субверзивни потенцијали „инфантилног” медија
јапанскестрипкултуреинастојисемаркирањукључнихта
чакаотпорапремахегемонојдоминацијизападњачкогстри
па.Мангадестабилише визуелне и наративне конвенције,
повременоразарајућитематскeтабуеудоменуфикције.

МангакаоидентитеткулЈапана

Јапанскистриповипознатијиподименомманга(漫画),пре
васходнозахваљујућижанровскојразноврсности(комедија,
романса,акција,хорор,научнафантастика,историјски,би
ографски,спортски,авантуристички,едукативни,еротскии
др.)бројемилионскечитаоцеширомсвета.Пореднаведе
нихтематскихжанрова,класификованисуипремародним
и старосним категоријама публике ‒шођо (shōjo,少女) –
девојчице,шонен (shōnen,少年) – дечаци, ђосе (josei,女
性)  младежене, сенен (seinen,青年) – младићи.У Јапа
ну,штампајусесеријализованокаодеомангачасописаили
самостално у виду обимнихиздања, често у неколико то
мова (tankōbon, 単行本). Јапанска национална издавачка
асоцијација и Научноистраживачки иститут за издавачке
делатностиобјавилисуизвештајукојемсенаводидаманга
тржиште (којеукључујепродајуштампанихидигиталних
издања),вредно441.4милијардијена(3.59милијардиевра),
пратипорастод1,9%у2018.години.11Значајандеоманга

9 Hol,S.Beleškeodekonstruisanju„popularnog”,u:Studijekulture,priredila
Đorđević,J.(2008),Beograd:Službeniglasnik,str.318.

10ТокомчетрдесетихипедесетихгодинаХХвекауамеричкојантистрип
кампањисепосебноиздвојиопсихијатарФредрикВертам(FredricWert
ham)сакњигомSeductionoftheInnocent(1954).О„антишундзакону”и
стрипкултуриуСрбијивидети:Zupan,Z.StripuSrbiji1955-1972,mart
2006.,https://www.rastko.rs/strip/1/stripusrbiji19551972/index_l.html

11https://www.ajpea.or.jp/book/21902/index.htmlhttps://hon.jp/
news/1.0/0/21536
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тржиштачинеидођинши(dōjinshi,同人誌)радовинезави
снихауторакојистварајуванинституционалнихмејнстрим
оквира. О манга популарности сведочи и постојање Ме
ђународног манга музеја у Кјоту (Kyōto Kokusai Manga
Myūjiamu,京都国際マンガミュージアム),отвореног2006.
године, као и бројнихманга кафића (manga kissa,漫画喫
茶).Последњедведеценије,свакодневицауЈапанупоста
јеуизвеснојмеримангаизованазахваљујућибилбордима,
уличнимзнацима,брошурамаилифлетимаразличитихвла
динихиневладиних агенција који за циљимају скретање
пажњенаодређениконтекстујавномпростору(регулисања
понашања,упозорења)–хјошики(hyōshiki,標識).Присутна
јеипролиферацијакарактера(kyara,キャラ)којипотичуиз
„наративнихмедија“попутманга,аниме, видеоигара, за
тим ликова креираних од стране компанија попутСанрио
(Sanrio) и СанИкс (SanX) (глобално најпознатија Hello
Kitty),потомробнихкарактеракојинемајуникакавнаратив
никонтекст,већсуискључивоуслужбиконзумеризма,као
имаскотаразличитихфирми,институција,општина,градо
ваипрефектура(yurukyara,ゆるキャラ).Установљенесу
и бројнеманга награде различитих категорија, а од 2007.
годинејапанскоМинистарствоспољнихпословарасписује
Међународниконкурсзамангарадове12.ОдкрајаXXвека
манга курсевипостали су део академских курикулума, не
само као део универзитетског образовања будућих манга
уметника, већ и као предмет семиолошке, наратолошке и
естетскеанализеконкретнихдела.

Подједнаконанаративномивизуелномплану,можесерећи
дамангастриповигенеришукултуруотпоракаодиректну
реакцију на доминантне идеологије унутар и ван граница
Јапана.Управоупредратномпериоду,увремеколективног
снаојапанскомимперијализму,популарностовихстрипова
расте, јер суфигурирали као средство отпораполитикама
репресије.Садругестране,позивајућисенатеоријујапан
ске анимације као „националне форме” Таихеја Имамуре
(TaiheiImamura),премакојојсеапропријацијомтрадицио
налнихуметничкихтехникаЈапанснажноопирезападњач
ком капиталистичком утицају, Крег Норис (Craig Norris)
упућује на јединственост јапанског стила којинејапанској
публицииауториманудиалтернативнуперспективусвепро
жимајуће „американизације глобалне визуелне културе”.13

12h t t p s : / / www.m o f a . g o . j p / p r e s s / r e l e a s e / p r e s s 4 e _ 0 0 2 4 1 3 .
html?fbclid=IwAR1JLEQndrINXa6HjmFuvc3Ccy6qC0Z1TIXUCeimp
pEV9CQQdUiUjmrEUM

13Norris,C.(2010)ImagesofResistanceinMangaandAnime’sImprobable
Subjects,.JOSA,Vol.42,p.97,106.
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Тезуомангаотпоруамеричкојколонизацијиглобалнепоп
културе,Норисразвијанапримерумотиванепријатногми
риса.Наиме,онистичевезуизмеђусвитакаиздванаестог
века, дубореза феудалног Јапана и савремених стрипова,
тимереферишућинаочуваниконтинуитетсатрадиционал
нимдрскими сатиричним „тоалет хумором” којипароди
рафигуре ауторитета.Иако се неможенегирати очување
актуелности овог мотива у савременом јапанском стрипу,
узимањепримеравулгарностикаоаутентичненационалне
карактеристикејапанскевизуелнекултуре,достаоткривао
позицијисамогаутора,тачнијењеговомнејапанскомпоре
клу.Уместонаглашавања јапанскефасцинираностинесуп
тилномиконографијом као видом културе отпора америч
којдоминацији,можесеуказатиназначајнијенепатворене
мангакарактеристикепопутчитањасадеснаналевозбог
вертикалноштампаног текста, иликомплексности „мута
ција”наративакојеселакшеостварујузбогобимностифор
мата.Граматикавизуелногмангајезикаогледасеуспеци
фичномприказукрупнихочијуиситнихусталикова14,каои
уметафоричнимконвенцијама(линијекојеупозадинилика
„бришу”постојећипросторкакобинагласилеужурбаност,
или букети цвећа који указују на емотивно стање лика) и
симболичнимзнацима(крварењеизносакаоизразсексуал
неузбуђености,грижењемарамицекаотуга,мачијиосмех
ликакаонесташност,изненадна(супер)деформисаностли
какаонеозбиљностилисрамота,идр.).

Међутим,питањештајемангајестекомплекснијеодгоре
наведениходређењаикарактеристика.ЗолтанКаксук(Zol
tanKacsuk) указује на основну поделу у разумевању овог
феноменакроздвепризме–мангакаостиликаоMadein
Japanконцепт.15Упоследњедведеценијесамтерминманга
јеуглобалномдискурсупревазишаонационалнеоквиреЈа
пана,ипостаоконцепткојиЖаклинБернт(JaquelineBerndt)
тумачикаоместо„културалнограскршћа”16.Свакако,Бернт
апропријацију и хибридизацију схвата као уобичајене и
очекиване у контексту глобалних попкултуралних пракси,

14„Мангабог”,ТезукаОсамујенајутицајнијимангауметник,којијества
раоподснажимутицајемамеричкогстрипаиВолтаДизнија(WaltDi
sney).ИакојенеспоранТезукиндоприносјапанскомстрипу,визуелни
језик оногашто се данас глобално препознаје каоманга стандард не
подражавастиловогаутора.

15Kacsuk, Z. (2018) ReExamining the “What isManga” Problematic:The
Tension and Interrelationship between the“Style” Versus “Made in Ja
pan”Positions,Arts7(3). (10th July2018).https://www.mdpi.com/2076
0752/7/3/26/htm

16Berndt, J. аnd KümmerlingMeibauer, B. (eds.) (2013)Manga’s Cultural
Crossroads,NewYorkandLondon:Routledge,p.1.
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указујућина утицај америчког стрипанаbande dessinee и
мангастрипове,алиистичућидасегеоплитичкоинацио
налноодређењезначајновишеистичекада јеречоманга
стриповима.

Имајућиувидудоминацију западњачке,превасходноаме
ричкепопкултуренаглобалномнивоу,мангапопуларност
ван Јапана нуди симболички излаз, алтернативу односно
отпортаквојкултурнојхегемонији.НаконДругогсветског
рата,Јапанјепроналазионачинедаунапредисвојеодносе
сасветом,промовишућивластитутрадиционалнууметност
икултуру.СапрестанкомХладногратаипадомБерлинског
зида,којидоводедовећегстепенаглобалнеинтеграције,и
убрзаним развојем информацијскотехнолошких система,
промовисање јапанскепопкултурепостаје стратешкиим
перативдржавнеполитике.Уполитичкомдискурсу,каоре
дакпримерскретањапажњеназначајстрипова,издвајасе
јапанскаЛибералнодемократска партија која јемеђу сво
јимприоритетима,поредборбепротивтероризмаирецеси
је,заштитеживотнеоколине,навелаипромоцијупопуларне
културе–манга,анимеивидеоигара.17

ПројекаткулЈапанимазациљдадериватеиндустријепоп
културе(манга,аниме,видеоигре)успоставикаоефикасне
чиниоцејапанскемекесиле.18Учинковитостоваквогподу
хватајапанскогдржавногапаратасасвимизвеснојеукоре
лацијисаинформационотехнолошкомеромновогмилени
јума.Интернетјеомогућиовећувидљивостпартиципатор
нихифандомзаједницакојејапанскуособеноствреднујуи
подражавају.Интересантнајеичињеницадасунасветском
тржишту изузетно популарни уџбеницитуторијали који
подучавају„какосецртаманга”,чимесеактивноподстиче
креативностмангаконзумената.19

Значајовогпројектакаомекесиленијесамоулукративно
сти,већиудругимдруштвенимаспектима,односнопроме
нимоделапонашањаиперцепције.КулЈапан,речимаКатје
Валаскиви (Katja Valaskivi) представља „друштвено има
гинарно”, гдесециљевиполитике јапанскевладеукршта
ју саперцепцијаманационалнихи транснационалнихфан

17Исто,стр.21.
18КулЈапанукључујеифилм,музику,моду,кухињуиархитектуру.
19КрајемXXвекаиздавачиGraphic-shaиJapanimeCo.Ltd.почелисупо

пуларизацијомсеријалаHowtoDrawMangaуЈапануииностранству.
Овајтренднаставилисубројнијапанскиииностраниаутори;Hosoi,A.
(2015)DrawMangaFacesforExpressiveCharacters:LearntoDrawMore
Than900Faces,IMPACTBooks;Petrovic,M.(2015)MangaCrashCourse:
DrawMangaCharactersandScenesfromStarttoFinish,ImpactBooks.
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заједница.20Уериглобалнеекономије,брендирањенацио
налогидентитетанесамода јеважнастратегијапозицио
нирањауодносунадругедржаве,већидоприносипроцесу
националнехомогенизације,чимеседодатнопомерафокус
са негативних или нежељених аспеката друштва. Позива
јући се на одређењекул конзумеризма као „перманентног
стањаприватнепобуне“кодПаунтинаиРобинса(Pountain,
Robins),гдекулставподразумеваприхваћеноствршњакаи
скандализовање родитеља, Валаскиви примећује парадокс
напорадржавногапаратадаприсвоји„дечију”забаву,пре
тварајућијеунационалнибренд.21Битикулсасобомноси
аутентичан,бунтован,младалачкиставпремаауторитету,те
сеуасиметричнимодносимаразличитихкултурауглобал
нојсфери,оваквобрендирањеЈапанаможетумачитиупра
вокаотакво.Наиме,креативниприступзваничнејапанске
културне политике у видумангапопуларизације, односно
пропагирања садржаја који често скандализују „одрасли“
Запад, управодестабилизује суверенунадмоћдоминантне
попкултуре.Суштинскиризикдакуласпектбудезаправо
изопштенизмангакултуре, јер јеприсвајадржавнаполи
тика,нијеутицаонамањупопуларностовеуметностиуЈа
пану.Поредтога,официјелнастратегијајапанскекултурне
политикедапромовишеконтракултурни„адолесцентски”
медиј, радикално се супротставља ригидности коју Запад
сервираудоменупопкултуре.

Нормирање праћено политичком коректношћу достиже
врхунац са формирањем професије осетљивог читаоца
(sensitivityreader)уамеричкомиздаваштву.Задатаковаквог
читаоцајестедапомогнеиздавачуи„исправи”аутора,од
носноукажена„веродостојност”делаипотврдиаутентич
ностодређенихликова, јерсамделисличноискуствоили
припада мањинској (или маргинализованој) идентитетској
групиокојој јереч.Потребадасеумањиилиуидеалном
случајупотпуноискоренинедоследностинеподударностса
реалношћу,настајеизбригеиздавачаданегативнекрити
кеделанебудузаснованенапрепознатомстереотипноми
безосећајномзакључивањуаутора.Идејада„уредницираз
личитости”поспешујуделофикцијеуказујенановевидове
„креативног”ограничавањаауторскихслобода,иевидентно
смањује потенцијал субверзивног језика уколико не одго
варареалностипроживљеногискустваодређеногчитаоца.
Насупрот стерилним садржајима насталим оваквим мето
дамапрочишћењатекстапостављасезваничниЈапанкоји

20Valaskivi,K.(2013)Abrandnewfuture?CoolJapanandthesocialimagi
naryofthebrandednation,JapanForum,p.4.

21Исто,стр.9.
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јеспреманнаризик„неодговорности”удоменупопуларне
културе.ОтудасепромовисањемкулЈапанауједноистичеи
брендирајединственостјапанскогидентитета.

Опсценосткаоултимативни
реметилачкифактор

У Јапану је законска регулатива опсцености дефинисана
чланом175идатираизМеиђипериодакадасетежилосве
већемусаглашавањусазападњачкимдруштвима.Иакопо
слератни устав гарантује непримењивање цензуре, многа
књижевнаифилмскадела,каоиделасавременеуметности
управо су оспоравана поменутим чланом који не дефини
шештајеопсцено,већпрописујеказнузаоногакотакав
садржајдистрибуираипродаје.22Незванично,праксаипак
показује да су за државне органе неприхватљиви прика
зи директне пенетрације, гениталија и пубичних длака.У
оваквим околностима, појединиманга и аниме уметници
прибегавају радикално другачијем схватању дводимензи
оналних карактера које стварају. Еротски и порнографски
(hentai,変態)садржајиобилујуфантастичним,„магичним”
елементима–какобисенагласиланестварностликоваи
ситуација.Отудасучестипримерителеснихметаморфоза,
гениталијаубојамакојенеодговарајубојикожеиличији
је„реални”анатомскиобликзамењендругим„предметом”,
попутдемонасабројнимпипцима.Истостановиштенере-
алностисекористизаобјашњавањерорикон(ロリコン)од
носно лоликон (Лолита комплекс)жанра који подразумева
приказедевојчицауеротскимсценама,илимањепопулар
ногшотакон(shotakon,ショタコン)жанракојисефокуси
ранадечаке.Излоликонперспективеподразумеваседасе
децанесматрајусексуалноактивнимбићима,тесеизводи
закључакдајеовакавтипрепрезентацијепоприличноуда
љенодреалности.Девојчицеупреадолесцентскомпериоду
саизузетнонаглашенимпопрсјемпредстављајуоноштоби
емпиристиназвали„сложеномидејом”попутједнорогаили
кентаура. Ван граница Јапана, лоликон жанр неизоставно
пратидискурскојидемонстрираувређеност,гађењеибес,и
позиванаетику,морал,ицензуру.23Штавише,очигледнису

22CatherK.Mustweburneromanga?Tryingobscenityinthecourtroomandin
theclassrom,in:TheEndofCoolJapanEthical,Legal,andCulturalChal-
lengestoJapanesePopularCulture,ed.McLelland,M.(2017),Londonand
NewYork:Routledge,p.76.

23ПознатјеслучајКристофераХендлија(ChristopherHandley)изСједи
њенихАмеричкихДржава,којије2010.годинеосуђеннашестмесеци
затворазбогпоседовањастриповалоликонжанра.Четиригодинераније
царинскаконтрола јепрегледалапошиљкукоју јеХендлинаручиоиз
Јапана,тејеспорнисадржајдовеоагентеиполицијскезваничникедо
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есенцијализамитенденцијадасезбоговаквихфиктивних
садржаја читаво јапанско друштво окарактерише као пер
верзноидевијантно.24

Речједаклео„непопуларнојпопкултури”.Онепопуларно
ститаквогмангажанра,тачнијеопоследицамаакадемског
истраживањаиинтервјуисањалоликонаутора,сведочикул
турни антрополог Патрик Галбрeит (PatrickW. Galbraith).
Наиме,Галбрeитховакњига је објављенабезинтервјуа са
Ућијамом Акијем (UchiyamaAki), једним од најпопулар
нијихлоликон уметникапочеткомосамдесетихгодинаXX
века, који јенестао са сцененаконврхунцапопуларности
овогжанра,подизговоромкомерцијалногамеричкогизда
вачаданежелидаизазовеморалнубуру.25Сличномлогиком
сусеводилиорганизаторинаучнеконференцијеуАустра
лијизахтевајућидаГалбрeитизоставиизсвојепрезентаци
јеУћијаминецртеже,каоибританскииздавачакадемских
издања,одбившидаихштампакакоихнебиучинилидо
ступнимјавности,итакопрекршилизаконскеодредбе.Ка
ко је у глобалним размерама готово евидентно постојање
једногласја о оправданости забране поменутогжанра, као
инеприхватљивостидругихсексуализованихмангаприка
за,Галбрeитховазапитаност„какознамоочемуговоримо,
аконеможемодавидимоцртеже,нитидачујемомишље
њеонихкојиихстварају”26чинисеоправданом.Заиста је
упитно промовисање цензурефикције као адекватнемере
заштите уз игнорисање културноисторијског контекста у
којемовакваделанастајуилисеконзумирају.

Треба имати у виду да се претеча лоликон, као и хентаи
жанраможепронаћиуерогурононсенсу(エログロナンセ
ンス)уметничкомправцу,насталогтридесетихгодинаХХ
века.Неколиконаучнихчасописазаинтересованихзапро
учавање перверзне сексуалности, постали су популарни и
ван академске заједнице због готово сензационалистичког
дискурсаинесвакидашњихилустрација.Скепсаунаучно
образовнидоприносоваквихчасописадовелаједоукидања

Хендлијевогстана.Заплењенајеколекцијаодвишеод1200мангастри
поваичасописа,каоидивидидискови,видеокасетеикомпјутери.На
конодслуженеказне,Хендлијеодлукомсудамораодабудеподвргнут
психијатријскомлечењутокомнареднихпетгодина.

24ИдругижанровипопутBL(boys’love,ボーイズ ラブ),јаои(yaoi,やお
い)–сексуалниодносимеђумладићима,јури(yuri,百合)–сексуални
односимеђудевојкама,илибилокакаввидквирпозиције.

25Galbraith,P.W.(2018)EncounteringUchiyamaAki:OntheNeedforSitu
atedKnowledgeandLearninginaGlobalWorld,Orientaliskastudier,No.
156,p.197.

26Исто.
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финансијскепомоћиодстраневладе,алисучасописинаста
вилидасеобјављујудоДругогсветскогратакадасепреста
лосатаквомпраксомзбогнесташицепапира.Наконамерич
кеокупације,поновопостајупопуларникаоизразслободе
говораибунтапротивсвепрожимајућегнаметањаморалних
начелаунутарјапанскогдруштва.Разматрајућипитањема
совне културе, чувени теоретичар јапанске политичкеми
сли,МарујамаМасао(MaruyamaMasao)наводидасуудоба
„јапанскемодерности”двадесетихгодинапрошлогвека,ро
дитељистраховалиоддватипаискушењакојимасусењи
ховадецастудентимоглипрепустити.Проводећислободно
времеутокијскомГинзакварту,саобиљемновоотворених
робнихкућа,кафића,бароваичајџиница,модернедевојке–
мога(modangāru,モダンガール)имодернимладићи–мобо
(modanbōizuモダンボーイズ)моглисудасепрепусте„еро
тизму,гротескииапсурдима”илидаодуудругу,јошопа
снијукрајност,дапостанулевичариреволуционари,према
којојсуродитељибилимањеблагонаклони.27

Намераовограданијеуапологетскојслужбилоликонжан
ра,већскретањепажњедасуодређенисадржајидиректно
испровоцираниодговорнапокушајрегулацијеиконтроле
креативног израза од стране државног апарата. Поједини
аутори попут Стивена Смета (Steven Smet), упућујући на
статистичкеподаткедајестопасексуалнихделикатауЈапа
нуједнаоднајнижнихнасвету,закључујудауправоманга
девојчицештитедевојчицеуреалномживоту.28Темаовог
раданијепроналажењеодговоранапитањезаштололикон
жанримасвојупублику,нитикаквисуефектиконзумирања
таквогсадржаја.Наметањеграницаинормирањеимагина
ције заправопервертира „прихватљиву стварност”и отва
рановепросторе заиспитивањенестандарднихпредстава
(сексуалности). У лоликон жанру невиност и неискуство
љупкихдевојчица,којисеједнакопромовишууоквирушо-
ђонаратива,укрштасеса„опасном”идејомсексуалности.
Субверзивностсеовдегенеришепутемеротизацијеуправо
онихкарактеристиканезрелостикојеседеценијаманудеи
вреднујукаопожељнеуконзумеристичкомдруштву.

Током убрзане модернизације Јапана, крајем деветнае
стогипочеткомдвадесетогвека,терминшођо сеодносио
надевојчицеимладедевојке,односнонапериододраста
њапресазревањауодраслуженуспремнунабрак.Какосе

27Maruyama,M.PatternsofIndividuationandtheCaseofJapan:AConceptual
Scheme,in:ChangingJapaneseAttitudesTowardModernization,ed.Jansen,
M.B.(2015),Princeton,NJ:PrincetonUniversityPress,pp.489532.

28Smet,S.(1995)CreamLemon:AnAlmostCompleteOverview,JAMM,No
4,p.39.
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друштвениживотмењаоунареднимдеценијама,допроме
неједошлоуразумевањуовогпојма,тесеодосамдесетих
годинаXXвекапримењујенадевојчицеупреадолесцент
ском периоду.Женска популација је значајна категорија у
доменумаркетинга,и временомсе, са свевећимпотреба
макапиталистичкемашинерије,староснаграницаснижава.
Уконзумеристичкомдруштву,шођопрелазипутодциљне
групедопроизводакојисенудитржишту.Новиекономски
моделинапрагутрећегмиленијума,довелисудотогадаје
шођопосталаопшти„симболфеминизацијеиинфантилиза
цијепостмодерногЈапана”29.

Под учесталим притискомУницеф иEcpat30 организација
иамеричкеамбасаде,Јапан2014.годинеприхватадазако
номрегулишепоседовањедечијепорнографије.Међутим,
иконзервативнеструјеуЈапанунастоједасепочнесапри
меномсанкционисања„порнографијеквазидеце”(junjidō
poruno,準児童ポルノ)и сексуалнихприказа „непостојеће
омладине” (hijitsuzai seishōnen,非実在青少年).31 Дакле, у
еритранснационалнихфеноменаимедијскеконвергенције,
долазидоглобалногприближавањаинтернационалнихцен
зорскихстандарда,којитенденциознозанемарујуисториј
скеикултурнеконтекстеукојимаделанастају.Бригао„осе
тљивости”читаоцаизаштитничкиодноспремафиктивним
ликовима доводи до опште униформности света који се у
свакодневномживотусветежеопиретаквојнаметнутојјед
нородности.

Закључак

НаконДругогсветскограта,донедавнинепријатељи–Сје
дињенеАмеричкеДржавеиЈапанпостајублискисарадни
ци,изаједничкимснагамараденапроменијапанскогимиџа,
гдеАмерикапреузимародитељскуулогунад„малолетним”
Јапаном.У наступајућим деценијама, означену инфантил
носткаокарактеристикунационалногидентитета,Јапанне
одбацујеипревазилази,већ јеприхватаипромовише.Ка
ко је америчкипопкултурниимперијализамчврстоутеме
љентокомХХвека,готовојебиланезамисливадивергентна

29Prough, J. S. (2011) Straight from the Heart: Gender, Intimacy, and the
CulturalProductionofShōjoManga,Honolulu:UniversityofHawai‘iPress,
p.10.

30End Child Prostitution, Child Pornography and Traficing of Children for
SexualPurposes.

31CatherK.Mustweburneromanga?Tryingobscenityinthecourtroomandin
theclassrom,in:TheEndofCoolJapanEthical,Legal,andCulturalChal-
lengestoJapanesePopularCulture,ed.McLelland,M.(2017),Londonand
NewYork:Routledge,p.78.
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појавакојајеустањудатржишнопарираовојдоминацији.
Утаквимоколностима,глобалнеразмеремангапопуларно
стиинтересантансуфеномен,јерјеречореткомпримеру
конкурентности на попкултурном тржишту које подлеже
нормирањуодстранехегемоногЗапада.Мангакаокључни
елемент кул Јапана популарише се у глобалном селу које
уовојстрипуметностиистовременопрепознајеуниверзал
ностиуникатневредностиједне„инфантилне”нације.По
редтогаштосеманга-манијауспешнопозициониралана
супротдоминантнојструјиудоменуглобалнепопкултуре,
односноштојемангапосталатранснационалнипроизводу
светухиперконзумеризма,вишенегодругиоблицистрип
културеподстаклајефановедапреузмукреативнуауторску
улогуинебудусамопасивниконзументи.Овопроширено
подручјекреативностинијенужноипросторслободе,већ
перманентнеборбесаауторитетимакојинастоједаглобал
но усагласе регулацијуфикције. Тек наконманга позици
онирања на глобалномнивоу, ушавши у видокруг Запада,
одређенесубверзивнеодликеовекултурепостајууочљиви
је,јерсеуиманентнојсредининепрепознајукаодискута
билнеипретеће.
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SUBVERSIVETRADEMARKSOFMANGACULTUREIN
THECONTEXTOFPOPCULTURALGLOBALVILLAGE

Abstract

Inspiteofbeinginitiallyproducedforlocalaudiences,Japanesecomics
–manga–successfullytransversedthenationalbordersandincreased
theeconomicandculturalsignificanceofJapan.Mangainfluencehas
beenrecognizedwithincoolJapandomainsofpopcultureindustry–
film,music, anime, video games,merchandising.Drawing on Stuart
Hall’s notion that popular culture is a space of constant tension and
struggle, I reinvestigate the subversive trademarks of this “juvenile”
Japanesemedium,intermsofvisualandnarrativestyle,aswellasits
mechanismtogenerateresistancetoAmericanmassculturehegemony.
Furthermore, the emphasis is on a controversial lolicongenrewhich
canbe readasmanga rebellionagainst conservatism in the realmof

fiction.

Кey words:manga,infantilization,lolicon,coolJapan,resistance
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