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Wprowadzenie

South Park to amerykański serial, o którym kulturoznawcy 
twierdzą, że ukazuje ważne społecznie zjawiska i problemy, 
operując wulgarną, śmieszną i na pierwszy rzut oka niezbyt 
wysublimowaną fabułą1. Przez wielu odbiorców niezaangażo-
wanych w recepcję serii jest ona postrzegana jako przeznaczo-
na dla dzieci. Dzieje się tak z dwóch powodów – po pierwsze 
tekst jest animowany, co wywołuje skojarzenia z filmami oglą-
danymi przez pociechy, po drugie traktuje o przygodach czte-
rech chłopców chodzących do szkoły podstawowej i mieszka-
jących w małym miasteczku w stanie Kolorado. Jak to jednak 
często bywa z potocznymi opiniami, tak i w wypadku South 
Park należy odłożyć je na bok i nie przywiązywać doń zbytniej 
wagi. Serial przeznaczony jest dla dorosłych, a przy tym – jak 
już się rzekło – analizuje wiele elementów rzeczywistości spo-
łecznej, pokazując je w krzywym zwierciadle.

Warto przyjrzeć się fabule jedenastego odcinka trzeciego 
sezonu. W epizodzie tym pokazana jest obsesja dzieci z South 

1 Zob. S. Groening, Cynicism and Other Postideological Half Measures in 
„South Park”, w: Taking „South Park” Seriously, red. J. A. Weinstock, New 
York: State University of New York Press 2008; J. A. Weinstock, Introduction: 
Taking „South Park” Seriously, w: Taking „South Park” Seriously, New York: 
State University of New York Press 2008.
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Park na punkcie fikcyjnej kreskówki2 japońskiej zatytułowanej 
Chinpokomon. Maluchy fascynują się jednak nie tylko samą 
animacją, ale też wykorzystując efekt marudy3, to jest płacząc, 
tupiąc nogami oraz naprzykrzając się rodzicom, wymuszają 
na nich zakup wszystkiego, co wiąże się z Chinpokomonem. 
Mama i tata przeciętnego dziesięciolatka nie mają innego wyj-
ścia, jak kupić swojej pociesze gry komputerowe nawiązujące 
do kreskówki, maskotki i figurki występujących w niej postaci, 
a także posłać swoje dziecko na jeden z wielu organizowanych 
w całym kraju obozów Chinpokomona. Jak się okazuje, za 
animacją stoją podmioty inne niż tylko rządne zysku japoń-
skie korporacje – to rząd Japonii, wykorzystując popularność 
omawianego popproduktu, chce podczas wspomnianych już 
obozów poddać młodzież ze Stanów Zjednoczonych praniu 
mózgu, tak aby dokonać „drugiego ataku na Pearl Harbor”. 
Dorośli zaczynający podejrzewać, że omawiana kreskówka ma 
zły wpływ na malców, udają się bezpośrednio do przedstawi-
cieli japońskich władz – te jednak, za pomocą przymilania się 
oraz prawienia komplementów (szczególnie skuteczny okazu-
je się ten wychwalający wielkość penisów Amerykanów, jeśli 
porównać je do genitaliów mężczyzn z Japonii), łatwo zaże-

2 Warto podkreślić, że używanie słowa „kreskówka” na określenie japoń-
skich filmów i serii animowanych jest sprawą kontrowersyjną z punktu widze-
nia polskich fanów omawianego gatunku. Przeprowadzone na potrzeby książ-
ki badania (jest o nich mowa w części trzeciej) pokazały, że wielbiciele anime 
z kraju nad Wisłą kreskówkami nazywają produkcje amerykańskie. Sam ter-
min ma negatywne, nieco lekceważące konotacje i w świecie miłośników ani-
me jest momentami obraźliwy. Kreskówka zwykle bywa „głupawa”, wulgar-
na, ewentualnie dziecinna. Poza tym zwrot „japońska kreskówka” jest używa-
ny w slangu fanów jako zamiennik nazwy „świerszczyk” (gazeta z treściami 
pornograficznymi). Mimo to w książce zdecydowano się użyć tego słowa ze 
względów stylistycznych – występuje ono naprzemiennie z określeniami taki-
mi jak anime czy animacja.

3 Zob. T. Szlendak, Leniwe maskotki, rekiny na smyczy. W co kultura kon-
sumpcyjna przemieniła mężczyzn i kobiety, Warszawa: Jacek Santorski & Co 
Agencja Wydawnicza 2005, s. 34–38.
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gnują niepokój dojrzałych obywateli Stanów Zjednoczonych. 
Ci ostatni, w swojej bucie i arogancji, nie dostrzegają szybko 
zbliżającego się zagrożenia, którego wyraźnym objawem jest 
to, że dzieci całkowicie tracą zainteresowanie typowo amery-
kańskimi zabawkami (na przykład Alabama Manem, posiada-
jącym specjalne umiejętności: picie hektolitrów piwa i bicie 
żony kulą do gry w kręgle).

Omawiany odcinek South Park po raz pierwszy wyemito-
wany został dość dawno, bo 3 listopada 1999 roku, na antenie 
amerykańskiego kanału telewizyjnego Comedy Central. Wie-
dza o terminie premiery ułatwia interpretację epizodu – jest 
on satyrycznym ukazaniem pasji, jaka ogarnęła amerykańską 
młodzież pod koniec XX wieku i która trwała mniej więcej do 
połowy pierwszej dekady następnego stulecia. Chodzi o za-
fascynowanie Poketto Monsutā (Pokémon), czyli animowaną 
serią japońską przeznaczoną dla dzieci. To właśnie wkrocze-
nie tego popdobra do Stanów Zjednoczonych uznaje się za 
wydarzenie przełomowe z perspektywy globalnej „inwazji” 
japońskiej popkultury w ogóle. Nigdy wcześniej żaden z tek-
stów z tego obszaru (nawet jakikolwiek film Akiry Kurosawy, 
obraz z serii Godzilla czy serial The Mighty Morphin Power 
Rangers) nie osiągnął takiego rozgłosu i nie zdobył tylu wier-
nych konsumentów4. Pokémon stał się w Ameryce istotny do 
tego stopnia, że włączono go w kanon kulturowy tego kra-
ju, co potwierdzone zostało powszechnym wykorzystywa-
niem omawianej animacji w celach edukacyjnych5. Pikachu 

4 Zob. Ch. Kohler, Power-up: How Japanese Video Games Gave the World 
an Extra Life, Indianapolis: Pearson Education Inc. 2005.

5 Zob. V. Vasquez, What Pokémon Can Teach Us about Learning and 
Literacy, „Language Arts” 2003, nr 2, Vol. 81. Niektórzy badacze (zob. 
R. Kelts, Japanamerica: How Japanese Pop Culture Has Invaded the U.S., 
New York: Palgrave Macmillan 2006, s. 90–91) zauważyli, że seria gadże-
tów towarzysząca kreskówce stała się kluczowa w rozpropagowaniu anime 
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(główny bohater serialu) umieszczony został na okładce ma-
gazynu „Time”, a akademicy z wielką chęcią podejmowali 
próby odpowiedzenia na pytanie, dlaczego owo popzjawisko 
stało się takim hitem.

Mimo że od momentu pierwszej emisji wskazanego od-
cinka South Park upłynęło już dużo czasu (tak samo jak od 
epoki świetności Pokémona), nie traci ów epizod na aktual-
ności. Proces „ataku” japońskiej kultury popularnej cały czas 
trwa – co więcej, ów „atak” odczuwalny jest nie tylko w Sta-
nach, ale i na całym świecie. Wagę tego zjawiska potwierdza 
niesłabnące zainteresowanie naukowców, opisujących, w jaki 
sposób japońska popkultura wpływa na przemysły kulturowe 
w różnych krajach oraz jak kształtowani są w nich kolejni 
odbiorcy. Przykładem jest wydana na początku 2012 roku 
książka pod redakcją znanej badaczki mediów Mizuko Ito 
Fandom Unbound: Otaku Culture in a Connected World6. Pu-
blikacja ta podkreśla utrzymującą się siłę japońskich oddzia-
ływań, ucieleśnionych w uformowaniu się transnarodowej, 
a zatem obejmującej wiele zakątków globu, kultury otaku 
(otaku culture), czyli kultury fanów. Jest ona najwyraźniej-
szym dowodem, że japońska popkultura dalej jest niezwykle 
ekspansywna. 

Niniejsza książka traktuje o japonizacji, rozumianej jako 
proces wkroczenia japońskich tekstów (w sensie fragmentów 
kultury) na planetarny rynek popkulturowy i całkiem spraw-
nie przebiegającego tam ich zadomawiania. Uszczegóławia-
jąc, owo wchodzenie na światową arenę pokazane jest na 

w Ameryce. Dzieci bawiące się figurkami czy grające w grę karcianą zapo-
znawały się i przyzwyczajały do odmiennej estetyki kreskówek, co stało się 
podstawą sukcesów kolejnych animacji.

6 Fandom Unbound: Otaku Culture in a Connected World, red. M. Ito,  
D. Okabe, I. Tsuji, New Haven–London: Yale University Press 2012.
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przykładzie anime, czyli filmów i seriali animowanych po-
chodzących z Japonii. Japonizacja wyjaśnia, dlaczego kre-
skówki stały się popproduktami rozpoznawalnymi niemal 
wszędzie i z jakiego powodu zdobyły szeroką bazę odbior-
ców. Warto podkreślić, że termin „japonizacja” ma – w wy-
padku przedstawianych czytelnikowi rozważań – wymiar 
nie tyle akulturacyjny i związany z dyfuzją kulturową, ile 
„ekonomiczny” (a przynajmniej bardziej „ekonomiczny” niż 
akulturacyjny). Chodzi o ukazanie mechanizmów tworzenia 
i dystrybucji (globalnej) konkretnego wytworu przemysłu 
kulturowego, jakim są animacje7.

Wśród całej gamy dzieł japońskiej kultury popularnej za-
istniałych poza granicami azjatyckiego kraju anime zdobywa 
największą popularność; stanowi najwyraźniejszy przykład 
japońskiej „inwazji”. Choć nie należy zapominać, że dobra 
popkulturowe innego rodzaju rozchodzą się globalnie zgod-
nie z własną dynamiką, to jednak proces ten często przebiega 
podobnie jak w przypadku kreskówek. W Japonii anime jest 
potężną siłą medialną, co jest kolejnym argumentem na rzecz 
opisywania przez jego pryzmat „ataku” japońskiej popkultury. 
W azjatyckim kraju większość wytwórni filmowych zajmu-
je się animacjami (a nie obrazami fabularnymi), nieustannie 
emitowane są one w telewizji, a sprzedaż DVD, płyt Blu-ray 
oraz gadżetów okołoaudiowizualnych generuje niebotyczne 
zyski. Istnieją filmy i seriale przeznaczone dla każdej grupy 
społeczno-demograficznej, przynależące do wszelkich moż-
liwych gatunków oraz poruszające się wokół różnych stylów 

7 Cel ten przyświeca autorom również wtedy, kiedy opisując popularność, 
jaką cieszy się anime, zwracają uwagę na funkcje animacji związane z „two-
rzeniem” tożsamości narodowych oraz na dyfuzję elementów kulturowych 
z różnych części świata uwidaczniającą się w procesie produkowania japoń-
skich animacji (mieszanie wpływów kultury japońskiej i amerykańskiej decy-
dujące o obliczu kreskówek i ich sukcesie). 
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i motywów. Kreskówki zdominowały branżę filmową Japonii, 
tak że państwo to uznać można za niekwestionowaną potęgę 
w produkcji tej formy rozrywki.

Anime nie zawsze zajmowało jednak w Japonii tak pro-
minentne miejsce8. W latach pięćdziesiątych XX wieku miało 
znaczenie marginalne, powstawało mało obrazów i nie cie-
szyły się one taką popularnością jak obecnie (uznawano je za 
rozrywkę dla dzieci). Przez długi czas animacje znajdowały 
się w cieniu filmów fabularnych i dopiero postępujący kryzys 
kinematografii spowodował wzrost zainteresowania kresków-
kami. W połowie wieku w Japonii przemysł dzieł fabularnych 
był jednym z najlepszych na świecie (wystarczy wspomnieć 
Akirę Kurosawę, Yasujirō Ozu czy Takashiego Koizumiego), 
lecz stopniowo przegrywać zaczął z tańszymi w produkcji ani-
macjami – chociaż rysowano je już po drugiej wojnie świa-
towej, dopiero lata sześćdziesiąte uznaje się za okres, kiedy 
fenomen anime „wystartował”. Specyficznym środkiem do-
pingującym stała się dla niego wzrastająca w tamtym czasie 
popularność telewizji, z którą wiązać zaczęła swoją przyszłość 
coraz większa liczba młodych artystów wątpiących w siłę prze-
bicia filmów fabularnych. Szybko stało się jasne, że kreskówki 
są okazją do zaprezentowania czegoś nowego i oryginalnego. 
Prawda ta potwierdziła się w latach siedemdziesiątych, kiedy 
animacje królować zaczęły także w salach kinowych. W la-
tach osiemdziesiątych natomiast stopniowo rozszerzać zaczęto 
skromny dotychczas eksport do innych krajów.

Zwiększenie zasięgu kreskówek nastąpiło wskutek od-
działywania czynników makroekonomicznych9. Japonia już 

8 Zob. S. Napier, Anime from Akira to Princess Mononoke: Experiencing 
Contemporary Japaneses Animation, New York: Palgrave Macmillan 2001.

9 Zob. J. Tobin, Pikachu’s Global Adventure: The Rise and Fall of Pokémon, 
Durham–London: Duke University Press 2004.
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od połowy XIX wieku prowadziła politykę „dostosowywania” 
się do Zachodu, a najintensywniej przejawiło się to po drugiej 
wojnie światowej, kiedy Kraj Kwitnącej Wiśni szybko odbu-
dowywał przemysł i kontynuował „modernizację, polegającą 
głównie na naśladownictwie wzorów i technologii amerykań-
skich”10. Japończycy specjalizować się zaczęli w produkcji 
takich „zachodnich” dóbr, jak samochody oraz sprzęt elek-
troniczny (magnetowidy, aparaty fotograficzne, fotokopiarki 
itd.). W latach siedemdziesiątych XX wieku osiągnięto w tych 
dziedzinach ogromne sukcesy, tak że do lat osiemdziesiątych 
wyspiarskie państwo ugruntowało swoją pozycję jako czoło-
wy dostarczyciel omawianych towarów. I kiedy zdawało się, 
że Japonia na dobre zajmie drugie miejsce w rankingu naj-
większych gospodarek globu, koniec wieku przyniósł ogrom-
ne rozczarowanie. Nowi azjatyccy konkurenci – Chiny, Korea 
Południowa, Singapur, Tajwan – głodni zwycięstw na arenie 
światowej ekonomii, zaczęli Japończyków doganiać. Kryzys 
gospodarczy w Japonii spowodował, że punkt ciężkości prze-
sunął się z produkcji przemysłowej na popkulturową wytwór-
czość typu soft, co siłą rzeczy zaowocowało tym, że to wła-
śnie japońska popkultura z dnia na dzień stała się głównym 
dobrem eksportowym.

Przestawienie się na sprzedaż tekstów pop ułatwiła spe-
cyfika japońskiej kultury, opartej na kultywowaniu tradycyjnej 
sztuki, jak również mocno zapożyczającej i czerpiącej z in-
nych kultur. Za Josephem Tobinem11 kulturę japońską określić 

10 E. Bendyk, Bunt sieci, Warszawa: Polityka SP 2012, s. 124. Owo dosto-
sowywanie się jest oczywiście bardzo mocno związane z historią Japonii, któ-
ra poddała się wpływom Stanów Zjednoczonych wskutek wielu wydarzeń hi-
storycznych (na przykład ekspedycja Matthew Perry’ego w 1854 roku [dopro-
wadziła ona do zakończenia izolacji japońskiej – sakoku] czy przegrana w II 
wojnie światowej i będąca wynikiem tej porażki „okupacja” amerykańska).

11 J. Tobin, dz. cyt.
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można mianem konstrukcji hybrydowej (hybrid), która tak na-
prawdę nigdy nie była w pełni „japońska”, lecz ciągle dosto-
sowywała się do panujących w danym czasie warunków i pod-
dawała kolejnym wpływom (jest to zresztą cecha wielu innych 
– o ile nie wszystkich – kultur narodowych). To Stany Zjed-
noczone najmocniej oddziałują na Japonię, przy czym proces 
ten zintensyfikował się po drugiej wojnie światowej – po jej 
zakończeniu Ameryka stała się wzorem do naśladowania i wy-
znaczyła tory, jakimi posuwała się nie tylko gospodarka azja-
tyckiego kraju oraz styl życia jego mieszkańców, ale i kultura 
popularna. Kształt eksportowanych do wielu zakątków świata 
japońskich animacji to wynik zmieszania różnych wpływów, 
zarówno rodzimych, jak i amerykańskich.

W związku z popularyzacją anime zmieniła się sytuacja 
panująca do końca XX wieku – japońska popkultura wkroczy-
ła na rynek amerykański, a proces ów przybiera na intensyw-
ności. Jest to najlepszym dowodem, że kreskówki są chwytli-
wym produktem – skoro udał się desant na najtrudniejszy dla 
nieamerykańskich przedsiębiorstw rynek popkulturowy, jest 
się skutecznym także w innych regionach globu. Oczywiście 
Stany Zjednoczone nie tracą w Japonii wpływów – wymiana 
kulturowa bynajmniej nie jest symetryczna. Ameryka oddzia-
łuje na omawiany kraj w sposób godny światowego hegemo-
na, a amerykańska popkultura dalej jest bardzo silna. Właśnie 
dlatego animacje ulokowały się w szczególnym miejscu me-
dialnego pejzażu Japonii. Stały się jedynym sposobem na to, 
aby skutecznie konkurować z Hollywoodem i przezwyciężać 
monopol Amerykanów (mowa o monopolu na japońskim 
„podwórku”). Ponieważ nie miał na to szans przemysł japoń-
skich filmów fabularnych, do akcji wkroczyła forma, która ze 
względu na odmienność od tekstów ze Stanów zajęła na rynku 
miejsce obok nich. Stało się to możliwe również ze względu 
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na niskie koszty produkcji i jednocześnie duże możliwości 
artystyczne – tanio pokazywać można popprodukty równie 
nasycone efektami specjalnymi i tak samo ciekawe jak te po-
chodzące ze Stanów Zjednoczonych.

W książce tej bardzo dużo miejsca poświęcono fanom12, 
bowiem są oni – jak już zostało wspomniane – dowodem wpły-
wów anime, ale także w znacznym stopniu przyczynili się oni 
do rozpropagowania tego gatunku. Na całym świecie proces 
popularyzacji kreskówek zaczynał się od oddolnej działalności 
wielbicieli, będących dla przemysłu amatorskimi PR-owcami 
oraz marketingowcami. Wielokrotnie okazywało się, że gdy 
animacje docierały do danego kraju w sposób oficjalny, to 
znaczy lokalne firmy wykupywały licencje, istniała już odda-
na i często bardzo duża grupa odbiorców skłonnych wydawać 
niebotyczne sumy pieniędzy na zakup filmów i różnych gadże-
tów z nimi związanych. 

Zjawisko miłośników jest szczególnie ważne, jeśli cho-
dzi o „reklamowanie” anime, ponieważ uczestnictwo w spo-
łeczności fanów (tak zwany fandom) pozwala się zaangażo-
wać w recepcję kreskówek w niezwykle intensywny, a przy 
tym przyjemny sposób. Satysfakcja ta wynika ze specyfiki 
wspólnotowości wielbicieli, o których można powiedzieć, 
że są awangardą nowych trendów kulturowych. Miłośnicy 
reprezentują kulturę prosumpcji13 – w jej przypadku nabyw-
com popkultury przypada znacząca i autonomiczna rola nie 
tylko biernych pochłaniaczy popdóbr, ale i producentów no-
wych tekstów opartych na oryginałach. Rolę „propagatorów” 

12 Obok pojęcia „fan” używa się przede wszystkim słów „wielbiciel”, „mi-
łośnik” oraz „entuzjasta”.

13 Zob. P. Siuda, Kultury prosumpcji. O niemożności powstania globalnych 
i ponadpaństwowych społeczności fanów, Warszawa: Instytut Dziennikarstwa 
UW, Oficyna Wydawnicza ASPRA JR 2012.
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prosumpcji gwarantuje entuzjastom funkcjonowanie nie 
w starym, scentralizowanym świecie sztywnych hierarchii, 
lecz w rzeczywistości sieci, czyli przestrzeni pozytywnie 
„zdezorganizowanej”, a przez to stymulującej kreatywność 
i produktywność jednostek. Fanom nie jest po drodze z pra-
wem autorskim w jego obecnym kształcie – ich społeczność 
opiera się na mechanizmach kolektywnej inteligencji oraz 
ekonomii daru. Aktywność wielbicieli jest poza prawem, 
gdyż dzisiejsze regulacje związane z własnością intelektualną 
są niedostosowane do środowiska internetowego, będącego 
dla miłośników naturalnym habitusem. Sposób działania fa-
nów czyni z nich członków wspólnoty wiedzy, w której mamy 
do czynienia z dominacją mądrości współtworzonej przez 
wszystkich i dla każdego dostępnej. 

Oczywiście obszar kultury popularnej jest niezwykle 
rozległy – istnieją fani wielu innych gatunków niż anime. Nie 
chodzi jednak o to, żeby zestawiać ich i porównywać z wielbi-
cielami japońskich kreskówek. Samo ich istnienie jest dowo-
dem na to, że animacje to „żyjący” element popkultury. Sta-
le rosnąca i będąca w awangardzie nowoczesnej konsumpcji 
(prosumpcji) baza fanowska zapewnia anime nieustanny roz-
wój i świetlaną przyszłość.

***

Japonizacja podzielona jest na trzy części. Pierwsza skon-
centrowana jest na samych kreskówkach, pokazuje, w jaki 
sposób przemysł japoński sprzedaje je w różnych stronach 
globu oraz wskazuje, że eksport wcale nie jest z perspektywy 
Japończyków bezproblemowy – firmy z azjatyckiego państwa 
borykają się z wieloma trudnościami. Celem części pierwszej 
jest odpowiedź na pytanie: co takiego jest w animacjach, iż 
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potrafiły one zdobyć serca tak wielu odbiorców? Za głów-
ny czynnik sukcesu uznaje się funkcjonowanie w warunkach 
kulturowej odmienności (nawiązania do tradycyjnej sztu-
ki japońskiej, tematyka, sposób rysowania), ale i bliskości 
(oparcie się na amerykańskiej widowiskowości [efekty spe-
cjalne] czy gatunkach [akcja, romans, science fiction itd.]). 

Część druga zwrócona jest w kierunku fanów, przy czym 
na początku są oni omówieni w sposób ogólny, a dopiero 
potem wskazana jest specyfika otaku14 (wielbicieli anime), 
w tym ich rola w rozpropagowaniu ulubionych tekstów. Dużo 
miejsca poświęcono omówieniu poglądu, jakoby otaku byli 
szczególnie wyraźnym zobrazowaniem postmodernistyczne-
go momentu dziejów. Ponadto zauważa się, że chociaż zjawi-
sko miłośników kreskówek ma wymiar ponadnarodowy, nie 
znaczy to, że nie liczy się w wypadku entuzjastów kategoria 
narodowości. Jest odwrotnie – lokalne warunki odbioru de-
terminują różnice między fanami z różnych miejsc świata.

Część trzecia to monografia polskiej społeczności fansu-
berów animacji, czyli wielbicieli produkujących amatorskie 
napisy do filmów i seriali. Choć opis dotyczy grup polskich, 

14 Z pojęciem otaku wiąże się kontrowersja podobna do opisanej w przy-
pisie związanym ze słowem „kreskówka”. Mimo że fani w różnych zakąt-
kach świata dość powszechnie posługują się tym określeniem (mowa o otaku), 
a także niezależnie od tego, że operuje nim anglojęzyczna literatura naukowa, 
polscy wielbiciele bardzo rzadko tak siebie nazywają. Prezentowane w trze-
ciej części książki badania pokazały, iż termin otaku ma dla miłośników z Pol-
ski bardzo negatywny wydźwięk – jeśli fana anime określi się mianem otaku, 
to obrazi się on tak, jakby wyzywano go od szaleńców. Niechęć do słowa ota-
ku wynika z wciąż żywych w wyobraźni wielbicieli stereotypów wiążących się 
z omawianym pojęciem – stereotypy owe opisane są w drugiej części książki. 
Tutaj warto w skrócie stwierdzić, że ktoś, kto nosi miano otaku, uznawany jest 
za osobę niemającą w ogóle kontaktu z rzeczywistością – kiedy śni, śni o po-
staciach z anime, kiedy mówi, mówi tylko o anime, nie pracuje, nie uczy się, 
je tyle, ile musi, żeby przeżyć, jednym słowem tylko ogląda animacje. Mimo 
owej niechęci miłośników, w książce zdecydowano się użyć roztrząsanego ter-
minu, ponieważ jest on powszechnie stosowany w literaturze przedmiotu.
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a poprzedzające go badania miały charakter jakościowy (wy-
ników nie można uogólniać na inne populacje) i uwzględ-
niały regionalne naleciałości zjawiska, trzeba z dużą dozą 
prawdopodobieństwa stwierdzić, że mechanizmy podobne 
do wskazanych rządzą światem fansuberów z innych kra-
jów15. Wspólnota oddolnych tłumaczy jest ekstensywnie opi-
sana z dwóch powodów. Po pierwsze jej członkowie w naj-
większym stopniu propagują ulubione popprodukty. Dzieje 
się tak z bardzo prostej przyczyny – tworzenie przekładów 
skutkuje tym, że coraz więcej tytułów niedostępnych w da-
nym państwie, to znaczy niedystrybuowanych oficjalnie, 
jest zrozumiała. Przeciętni odbiorcy, ściągając coś z sieci, 
mogą znaleźć napisy i rozkoszować się filmami – w ten spo-
sób nakręca się spirala popularności. Po drugie środowisko 
fansuberów to idealne zobrazowanie wspomnianych wyżej 
zjawisk: kolektywnej inteligencji, ekonomii daru, społecz-
ności opartych na wiedzy. U nieprofesjonalnych tłumaczy 
fenomeny te objawiają się bardzo wyraźnie, co czyni z nich 
konsumentów nowej generacji, to jest angażujących się, ak-
tywnych i czerpiących przyjemność z partycypacji.

Na potrzeby książki przeprowadzono trwające niemal 
trzy lata badania grup fansuberskich. Dokładny przebieg 
badań przedstawiony jest w aneksie metodologicznym, tutaj 
należy tylko zaznaczyć kwestie, które rozjaśnią czytelniko-
wi sposób skonstruowania ostatniej części. Badania opierały 
się między innymi na wywiadach przeprowadzanych z oso-
bami zajmującymi się przekładem – w związku z tym omó-
wienie wzbogacone jest licznymi wypowiedziami respon-
dentów, mającymi zobrazować aktualnie omawiane sprawy 

15 Zob. L. Barra, The mediation is the message: Italian regionalization 
of US TV series as co-creational work, „International Journal of Cultural 
Studies” 2009, nr 5, Vol. 12.
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(we wszystkich cytatach zachowuje się oryginalną pisownię 
i nie poprawia błędów językowych – rozmowy były toczo-
ne przy użyciu komunikatorów internetowych). Ponieważ 
zdecydowano się nie ujawniać imion i nazwisk badanych, 
jak również ich internetowych nicków (pseudonimów), dane 
miłośników są zakodowane według prostego klucza (zasady 
jego użycia wyjaśnia się w aneksie).
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Przezwyciężając dominację Stanów Zjednoczonych

Aby wyjaśnić powody, dla których wytwory kultury popular-
nej pochodzące z Japonii stały się ogólnie rozpoznawalnym to-
warem we wszystkich niemal państwach świata, warto odwołać 
się do pojęcia globalizacji, często używanego w naukach spo-
łecznych. Globalizacja stanowi punkt wyjścia w przedstawio-
nych rozważaniach, gdyż odnosi się do wielowymiarowego zja-
wiska dotyczącego kształtowania się światowego porządku eko-
nomicznego, zmian funkcji oraz zakresu odziaływania państw, 
tworzenia się ogólnoświatowych systemów przestępczości zor-
ganizowanej czy wspólnej wszystkim kultury popularnej1. Glo-
balizacja obejmuje coraz więcej dziedzin życia, przy czym cha-
rakteryzujący ją ciągły wzrost jest w znacznej części wynikiem 
rozwoju technologii komunikacyjnych (na czele z internetem), 
demokratyzacji wielu krajów świata oraz dominacji wolnoryn-
kowego zorganizowania ich gospodarek. Chociaż globalizacja 
jest oceniana różnie przez jej zwolenników i krytyków, to jed-
nak obie strony zgadzają się, że bezwzględnie ona zachodzi. Dla 
dalszych analiz szczególnie istotny jest jej wymiar wiążący się 
z popkulturą i na tej właśnie sferze warto się skupić, rozważając 
rozprzestrzenianie japońskich dóbr pop.

1 E. Wnuk-Lipiński, Świat międzyepoki: globalizacja, demokracja, pań-
stwo narodowe, Kraków: Znak 2004, s. 42–57.
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W wypadku globalizacji kultury popularnej mamy do 
czynienia z nierównościami, podobnie jak ma to miejsce na 
arenie ekonomicznej czy politycznej omawianego zjawiska. 
Mówiąc o globalizacji popkultury, ma się na myśli dostarcza-
nie na światowy rynek towarów pop wytwarzanych przez prze-
mysł kulturowy. Zróżnicowanie popkulturowe opiera się na 
asymetryczności w zaopatrywaniu owego rynku, jak również 
w odmiennych możliwościach odbioru omawianej kultury. 
Istnieją państwa, które nie mają dostępu do najnowocześniej-
szych technologii komunikacyjnych, z drugiej natomiast stro-
ny istnieją też takie, które dzięki silnej pozycji gospodarczej 
dominują – przykładem są Stany Zjednoczone2.

Na przewagę tego kraju wskazuje duża liczba współcze-
snych myślicieli. W połowie lat siedemdziesiątych teza Herber-
ta Schillera o kulturowym imperializmie dała początek wielu 
pomysłom tego typu. Pionierskie dzieło wspomnianego autora, 
zatytułowane Mass Communication and American Empire3, 
przedstawiało świat, który wkroczył w epokę nowej kolonizacji 
o podłożu popkulturowym. Przodownikiem tego procesu sta-
ły się Stany Zjednoczone, których hegemonia utrwalana jest 
przez masową produkcję kultury. Podobne tezy przedstawiali 
także inni badacze – Immanuel Wallerstein4 podzielił świat na 
kulturowe centrum, półperyferie i peryferie (choć Wallerstein 
wypowiadał się o kulturze w rozumieniu ogólnym, jego poglą-
dy zastosować można również, rozważając temat popkultury). 
Ostatnio naukowiec ten zauważył, że w rdzeniu niekoniecznie 
znajduje się tylko Ameryka, pierwotnie jego pogląd wskazywał 

2 J. D. Straubhaar, World Television – From Global to Local, Los Angeles: 
Sage Publications 2007, s. 21.

3 H. I. Schiller, Mass Communication and American Empire, Boulder: 
Westview Press 1992.

4 I. Wallerstein, Koniec świata, jaki znamy, przeł. M. Bilewicz, A. W. Jelo-
nek, K. Tyszka, Warszawa: Scholar 2004.
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jednak na dominację tego właśnie kraju. Agregując i podsu-
mowując rozważania różnych myślicieli, stwierdzić można, że 
wyższość Stanów Zjednoczonych jest dwutorowa. Po pierwsze 
najwięcej wytworów popkulturowych pochodzi z Stanów Zjed-
noczonych, po drugie przemysł tego państwa wyznacza obo-
wiązujące na całym globie trendy w ich ocenie5.

Stany Zjednoczone rzeczywiście „produkują” ogrom 
popkultury docierającej do wszystkich zakątków planety 
– mimo to całkowita i bezwarunkowa przewaga tego państwa 
jest dzisiaj kwestionowana.Globalne dysproporcje w dostar-
czaniu towarów pop na światowy rynek rzeczywiście istnieją, 
dominującym podmiotem nie są jednak tylko Stany Zjedno-
czone – sytuacja jest zdecydowane bardziej skomplikowana. 
W globalnym centrum mogą się znaleźć inne kraje, wprowa-
dzając do niego mniej lub więcej zjawisk; mimo to istnieją 
w nim i oddziałują także na popkulturę amerykańską. Na 
poparcie tej tezy dość często przywołuje się przykład wpły-
wu produktów popkulturowych z różnych stron globu6 – cho-
ciażby indyjskiego Bollywoodu, pochodzących z Ameryki 

5 Zob. C. Deprez, Indian TV serials: between originality and adaptation, 
„Global Media and Communication” 2009, nr 3, Vol. 5; G. Kuipers, Cultural 
Globalization as the Emergence of a Transnational Cultural Field: Transna-
tional Television and National Media Landscapes in Four European Coun-
tries, „American Behavioral Scientist” 2011, nr 5, Vol. 55; R. Lobato, Creati-
ve industries and informal economies: Lessons from Nollywood, „Internatio-
nal Journal of Cultural Studies” 2010, nr 4, Vol. 13; T. Mattelart, Audio-visual 
piracy: towards a study of the underground networks of cultural globalization, 
„Global Media and Communication” 2009, nr 3, Vol. 5.

6 Zob. R. Frank, G. Stollberg, Conceptualizing Hybridization: On the Dif-
fusion of Asian Medical Knowledge to Germany, „International Sociology” 
2004, nr 1, Vol. 19; R. Giulianotti, R. Robertson, Forms of Glocalization: Glo-
balization and the Migration Strategies of Scottish Football Fans in North 
America, „Sociology” 2007, nr 1, Vol. 41; M. M. Kraidy, Globalization „avant 
la letter”? Cultural Hybridity and media power in Lebanon, w: Global Media 
Studies: Ethnographic Perspectives, red. P. D. Murphy, M. M. Kraidy, New 
York: Routledge 2003; M. M. Kraidy, Hybridity, or the Cultural Logic of Glo-
balization, Philadelphia: Temple University Press 2005.
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Łacińskiej telenoweli, filmów akcji rodem z Hongkongu7, 
poprockowej muzyki zmieszanej z lokalnym folklorem8, nie-
mieckiego techno i industrialu9, skandynawskiego heavy-me-
talu10 czy world music, czyli produktu medialnego angażują-
cego wykonawców muzyki etnicznej z różnych kręgów kul-
turowych11. Jak zatem widać, do globalnego popkulturowego 
obiegu wchodzą wytwory z różnych państw.

Przezwyciężając kulturową bliskość

Czy jednak powyższe determinanty wyczerpują listę powo-
dów, dla których produkt pochodzący z jednej części planety 
staje się popularny w innej? Co jeszcze decyduje o tym, że 
dane dobro pop staje się międzynarodowym hitem? Antonio 
C. La Pastina i Joseph D. Straubhaar12 uważają, że wpływa 
na to kulturowa bliskość (cultural proximity). Przepływy 
(kultury) między różnymi lokalizacjami można badać i tłu-
maczyć przez wykrywanie podobieństw między nadawcami 
kulturowymi i odbiorcami, zgodnie z założeniem, że ludzie 

7 S. Rajgopal, The Politics of Location: Ethnic Identity and Cultural Con-
flict in the Cinema of the South Asian Diaspora, „Journal of Communication 
Inquiry” 2003, nr 1, Vol. 27; D. Shim, Hybridity and the rise of Korean popu-
lar culture in Asia, „Media, Culture & Society” 2006, nr 1, Vol. 28; Y. Zhu, 
Transnational circulation of Chinese language television dramas, „Global 
Media and Communication” 2008, nr 4, Vol. 1.

8 M. Regev, Ethno-National PopRock Music: Aesthetic Cosmopolitanism 
Made from Within, „Cultural Sociology” 2007, nr 3, Vol. 1.

9 R. Boomkens, Global Sounds and Local Audiences: The Coming of Age 
of Pop Music, „European Journal of Cultural Studies” 2004, nr 1, Vol. 7.

10 J. Mäkelä, Alterations: The case of international success in Finnish po-
pular music, „European Journal of Communication” 2009, nr 3, Vol. 12.

11 M. Golka, Kultura w przestrzeni globalnej, w: Społeczne problemy glo-
balizacji, red. Z. Blok, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2001.

12 A. C. La Pastina, J. D. Straubhaar, Multiple Proximities between Televi-
sion Genres and Audiences: The Schism between Telenovelas’ Global Distri-
bution and Local Consumption, „International Communication Gazette” 2005, 
nr 3, Vol. 67.
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będą preferowali to, co jest im bliższe i co ma dla nich zna-
czenie. Badania przeprowadzone przez badaczy i odwołują-
ce się przede wszystkim do wytworów medialnych pozwo-
liły stwierdzić, że w wypadku owych dóbr preferowane są 
głównie produkty lokalne (choć te pochodzące z innych stron 
świata również są przez autochtonów cenione). Za przykład 
La Pastinie i Straubhaarowi posłużyła meksykańska telenowe-
la Marimar, która odniosła niespotykany sukces w wiejskich 
społecznościach północnej Brazylii, ponieważ bardziej odpo-
wiadała stylowi życia ich mieszkańców niż pokazujące miej-
skie życie rodzime tasiemce.

Nie brnąc dalej w przykłady, warto zwrócić uwagę, że od-
czucie kulturowej bliskości mogą wywołać nie tylko aktualne 
warunki bytowe osób z danego regionu. Jak zauważył Koichi 
Iwabuchi13, sukces zagranicznego produktu kulturowego może 
być wytłumaczony przez dążenie do uzyskania bliskości z no-
woczesnością. Na tej podstawie da się wyjaśnić popularność 
popkultury Stanów Zjednoczonych – kraj ten od dawna jest 
z takową nowoczesnością kojarzony i dlatego właśnie wzmo-
żona konsumpcja tego, co pochodzi z Ameryki, może być 
wynikiem dążenia do obrania American way of life. Poczucie 
kulturowej bliskości determinowane jest ponadto wspólnotą 
językową, historyczną, religijną czy etniczną, w tym podo-
bieństwem takich elementów codzienności, jak sposób ubie-
rania się, mowa ciała, typ poczucia humoru itd. Koncepcja 
kulturowej bliskości dobrze wyjaśnia ekstensywny przepływ 
(popkultury) między obszarami tożsamymi pod wyżej wymie-
nionymi względami, na przykład w obrębie Ameryki Łaciń-
skiej czy Azji Południowo-Wschodniej.

13 K. Iwabuchi, Recentering globalization: Popular culture and Japanese 
transnationalism, Durham–London: Duke University Press 2002.
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Choć scharakteryzowane wyżej podobieństwo rzeczywi-
ście gwarantować może sukces, czy nie zachodzi również rzecz 
odwrotna, to znaczy czy ludzi nie pociąga kultura odmienna od 
ich własnej? Jak się okazuje, taka sytuacja jest dosyć częsta, 
na co w literaturze również znajdziemy wiele przykładów – 
najczęściej związanych z krajem, o popkulturze którego trak-
tuje książka trzymana przez czytelnika w ręce. Często pisze się 
o odbiorcach z krajów Zachodu (Europa i Ameryka) zafascy-
nowanych japońską kulturą w sensie ogólnym, czyli obycza-
jowością, wartościami i normami14, ale również będących pod 
wrażeniem tekstów pop wywodzących się z Japonii. Mają one 
pociągać, dlatego że są czymś nowym oraz różniącym się od 
tego, do czego się przywykło15.

Podsumowując dotychczasowe analizy, stwierdzić moż-
na, że globalną kulturę tworzą nie tylko Stany Zjednoczone. 
To, czy dany obszar będzie ją zasilać, zależy od dwóch czyn-
ników. Po pierwsze ekonomicznego, co oznacza, że silne kor-
poracje dostarczają na planetarny rynek różne towary i w ten 
sposób wpływają na kształt ogólnoświatowej kultury. Druga 
determinanta wiąże się z atrakcyjnością konkretnego regionu, 
która może wynikać zarówno z kulturowej bliskości, jak i od-
ległości, czyli proponowania ciekawej i pociągającej alterna-
tywy (druga determinanta ma oczywiście związek z pierwszą, 
w tym sensie, że zawsze potrzebny jest ktoś, kto dostarczy 

14 Zob. O. Goldstein-Gidoni, The Production and Consumption of „Japa-
nese Culture” in the Global Cultural Market, „Journal of Consumer Culture” 
2005, nr 1, Vol. 5.

15 Zob. S. Leonard, Celebrating Two Decades of Unlawful Progress: Fan 
Distribution, Proselytization Commons, and the Explosive Growth of Japanese 
Animation, 2005, [online:] http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_
id=696402 [dostęp 19.02.2012]; G. Lukacs, Iron Chef around the world: Ja-
panese food television, soft power, and cultural globalization, „International 
Journal of Cultural Studies” 2010, nr 4, Vol. 13.
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dany towar pop na światowy rynek i da mu szansę bycia po-
traktowanym w kategoriach bliskości czy odległości).

Obydwa rodzaje czynników obserwujemy właśnie w przy-
padku Japonii, która niewątpliwie weszła do popkulturowego 
centrum. Korporacje z tego kraju są silne16, choć doświadczają 
trudności i często przegrywają z przedsiębiorstwami z innych 
miejsc – na przykład ze Stanów Zjednoczonych. Dodatkowo 
działa w wypadku Japonii zarówno bliskość, jak i obcość kul-
turowa – pierwsza czyni atrakcyjnymi produkty japońskie na 
rynku Azji Południowo-Wschodniej, druga powoduje, że kul-
turą japońską zafascynowani są ludzie z Europy, Ameryki oraz 
innych stron globu. W rzeczywistości kwestie podobieństwa 
i oddalenia są dużo bardziej skomplikowane i dlatego do tego 
tematu powrócimy w następnych rozdziałach. Zagadnienie to 
jest kluczowe dla wyjaśniania popularności kreskówek pocho-
dzących z  Kraju Wschodzącego Słońca.

Japonizacja przez anime

Dzisiaj Japonia straciła pozycję najsilniejszego gospodarczo 
państwa Azji (na rzecz Chin), niewątpliwie jednak zyska-
ła w sferze popkultury. Kraj ten jest obecnie najwyraźniej-
szym regionalnym arbitrem orzekającym, co jest cool, a co 
nie w sferze gier komputerowych czy muzyki pop. Najsilniej 

16 W książce Recentering globalization: Popular culture and Japanese 
transnationalism (dz. cyt.) Iwabuchi skupił się na pierwszej ze wspomnianych 
determinant sukcesu japońskiego, szukając jego podłoża w ekonomii. W la-
tach siedemdziesiątych XX wieku zachodni ekonomiści zauważyli ogromny 
wzrost w wydajności japońskich przedsiębiorstw – zachwycił on ich do tego 
stopnia, że szybko pojawiły się propozycje naśladowania firm z azjatyckie-
go kraju i adaptacji metod tam wypracowanych. Jak pokazał Iwabuchci, w la-
tach osiemdziesiątych na Japonię otworzyły oczy media oraz akademicy, któ-
rzy dostrzegli jej wzrastającą rolę w kształtowaniu globalnego przepływu to-
warów i technologii.
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oddziałuje anime, które na stałe zadomowiło się już w Ame-
ryce Południowej i Północnej, reszcie Azji i w Europie. Coraz 
więcej ludzi interesuje się napływającymi z omawianego pań-
stwa kreskówkami, rosną zastępy fanów, nie tylko konsumu-
jących, ale i organizujących konwenty (spotkania) czy tworzą-
cych amatorskie produkty związane z oryginałami. W każ-
dym sklepie z płytami DVD i Blu-ray znaleźć można tytuły 
z gatunku anime. Długometrażowe obrazy, takie jak Hauru 
no ugoku shiro (Ruchomy zamek Hauru) czy Sen to Chihiro 
no kamikakushi (Spirited Away), wyświetlane były w multi-
pleksach w każdym prawie zakątku świata, a niektóre stacje 
telewizyjne (w tym na przykład bardzo popularny Cartoon 
Network) część swojej ramówki zapełniają japońskimi pro-
dukcjami. Do tego dochodzi produkcja okołoaudiowizualna, 
związana z kartami do gry, figurkami17, maskotkami i innego 
typu zabawkami, jak również różnymi gadżetami. Ich liczbę 
znacząco potęgują rozwijające się dziś nowe technologie (na 
przykład można pobierać na komórkę dzwonki prezentujące 
melodię z ulubionego filmu czy serialu).

Kiedy i w jaki sposób narodziło się światowe zaintere-
sowanie japońskimi kreskówkami? Z pierwszych prób prze-
bicia się anime na globalny rynek warto wspomnieć sukces 
serii Mahha Gō Gō Gō (emitowana pod tytułem Speed Ra-
cer), która zaistniała w amerykańskiej telewizji w 1977 roku 
i skierowana była do chłopców w wieku szkolnym. Innym 
pionierskim serialem przeznaczonym dla podobnej widowni 

17 Liczba figurek postaci z różnych animacji przyprawia o zawrót głowy. 
Bandai – jedna z większych firm – produkuje zabawki przedstawiające bohate-
rów z danych filmów i serii, z tym że niekoniecznie wygląda to tak, iż na jedną 
postać przypada jedna figurka. Zwykle jest ich bardzo dużo, bowiem na każdą 
zmianę w fabule danego dzieła (na przykład bohater zmienia fryzurę) przed-
siębiorstwo reaguje błyskawicznie – w przeciągu trzech miesięcy na półkach 
sklepowych pojawia się nowa zabawka (zob. R. Kelts, dz. cyt., s. 98).
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był Kagaku ninja tai Gatchaman (w Stanach Zjednoczonych 
funkcjonował tytuł Battle of the Planets, natomiast w Polsce 
Załoga G18). Animacja, jak na dzisiejsze standardy przesta-
rzała pod względem narracji i wykonania, w latach siedem-
dziesiątych była dla przedstawicieli przemysłu kulturowego 
ze Stanów Zjednoczonych istnym objawieniem, bynajmniej 
nie ze względu na ogólną tematykę, bowiem historia tego 
powstałego w 1972 roku anime nie jest zbyt skomplikowa-
na. Dobro walczy ze złem, a to ostatnie przyjmuje formę 
tajemniczej organizacji terrorystycznej, która w niedalekiej 
przyszłości zagraża Ziemi i jej zasobom naturalnym. Na cze-
le terrorystów stoi Lider X (zawsze zamaskowany i nieujaw-
niający swojej tożsamości) oraz jego prawa ręka Berg Katse. 
Z wyprodukowanymi na ich rozkaz mechanicznymi potwora-
mi walczy zespół G-Force powołany przez Międzynarodową 
Organizację Naukową – stanowi go pięcioro młodych ludzi, 
przeszkolonych i wyposażonych w najnowsze technologie 
militarne. Technologiczne Ninje Gatchaman (inna nazwa eki-
py bohaterów) co odcinek walczą z innym przeciwnikiem, 
któremu nie jest w stanie sprostać regularna armia. Nie było-
by w opisywanej serii nic niezwykłego oraz niespecjalnie od-
biegałaby ona od innych programów tego okresu, gdyby nie 
to, co zachwyciło producentów amerykańskich, czyli zupeł-
nie inne niż w Stanach Zjednoczonych sportretowanie super-
bohaterów. Wojownicy ninja nie są osiłkami, nikt nie poddał 
ich żadnym eksperymentom, w wyniku których upodobnili 
się na przykład do pająków, nie posiadają też niezwykłych 

18 Serial był w Polsce pokazywany w telewizji w końcówce lat siedemdzie-
siątych i na początku lat osiemdziesiątych XX wieku (dla wielu miłośników 
filmów animowanych w Polsce był to pierwszy kontakt z tego typu produkcją). 
Obraz bił rekordy popularności, o czym świadczy to, że tytuł Załoga G został 
utrwalony chociażby w skeczu kabaretu Tey.
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mocy na wzór Supermana. Są to zwyczajni młodzi ludzie, po-
konujący zło nie tyle przy pomocy super sprzętu i siły mięśni, 
ale intelektu19 i sprytu.

Opisywane serie (Speed Racer i Battle of the Planets) 
były jednak w Stanach Zjednoczonych medialnymi wyjątka-
mi (obok filmów z serii Godzilla było to pierwsze spotkanie 
z tworami japońskiego cultural industry) – na następne pro-
dukcje spod znaku anime przyszło Amerykanom poczekać 
równie długo jak obywatelom innych państw, czyli do lat 
dziewiećdziesiątych XX wieku (o czym zadecydowały wspo-
mniane we wstępie czynniki makroekonomiczne). Właściwie 
trudno znaleźć przyczyny tego stanu rzeczy. Być może niechęć 
do importu wytworów japońskiej popkultury podszyta była 
obawą nadwątlenia dominacji amerykańskiego przemysłu kul-
turowego albo spowodowana koniecznością ekstensywnego 
dostosowywania animacji do gustów obywateli Stanów Zjed-
noczonych. Widzowie i dystrybutorzy musieli dojrzeć do tego, 
żeby sprowadzać anime z Japonii i jednocześnie nie przerabiać 
go tak, aby w ostatecznym rozrachunku dany produkt miał nie-
wiele wspólnego z oryginałem.

Warto uświadomić sobie, że od końca drugiej wojny świa-
towej do czasów współczesnych obraz Japonii w oczach ame-
rykańskiej opinii publicznej zmienił się drastycznie20. Zaraz 
po zakończeniu najkrwawszego konfliktu w historii ludzkości 
azjatycki kraj postrzegany był bardzo negatywnie przez więk-
szość społeczeństwa (nie chodzi tu o artystyczną elitę, wśród 

19 W Japonii jest to bardzo popularny element kulturowy – w niejednym 
anime słychać frazę „gambatte ne!”. Ma ona wyrażać zachętę do specyficz-
nego postępowania, które określić można jako: wszystko, co robisz, rób na 
maksimum swoich możliwości. Postaraj się. Prawdziwym bohaterem nie jest 
ten, kto ma super moce. Prawdziwym bohaterem jest ten, kto jest zwyczajny, 
ale potrafi wzbić się ponad swoje ograniczenia.

20 Zob. R. Kelts, dz. cyt., s. 13.
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której zauważyć można było postawę japonofilską). Wyspiar-
skie państwo „przeistoczyło się” z bezwzględnego agresora 
w sojusznika ze świetnie zorganizowanym przemysłem i od-
mienną oraz niezwykle efektywną kulturą korporacyjną, przy 
tym niezwykle bogatego i przodującego w produkcji elektroni-
ki. Mimo początkowej niechęci do importu produkcji z Japonii 
pierwsze serie anime zdobywały w Stanach Zjednoczonych 
sporą popularność. Nie przeszkadzał w tym swoisty prymity-
wizm (niski budżet japońskich animacji powodował, że często 
były one niedopracowane – ruchy postaci były niezsynchro-
nizowane, nie trzymano proporcji czy nie zmieniano rysun-
ków tła wielu lokacji, tak że nie różniły się one z odcinka na 
odcinek). Paradoksalnie, właśnie owo niedopracowanie było 
powodem zafascynowania – niskobudżetowa atmosfera to coś, 
do czego Amerykanie nie byli przyzwyczajeni. Co ciekawe, 
zainteresowanie było stymulowane zmianami w stosunku do 
japońskiego pierwowzoru – im bardziej daną kreskówkę prze-
kształcano, tym bardziej publiczność ciekawa była tego, co 
„zatajono”, i tym intensywniej pochłaniała kolejne pojawiają-
ce się na rynku rzeczy i sprowadzała (tzn. nielegalnie kopiowa-
ła) oryginały z Japonii. Dzisiaj nie trzeba już za wszelką cenę 
lokalizować tego, co pochodzi z tego państwa, ponieważ i bez 
takich zabiegów japońskie popprodukty się podobają. W Sta-
nach Zjednoczonych, ale także w innych rejonach świata, gu-
sty ludzi zmieniły się – akceptowalne jest to, co kiedyś było 
nie do pomyślenia.

Roland Kelts21 zauważył, że sukces anime przewidzieć 
można było na podstawie popularności, jaką osiągnęły trzy 
amerykańskie serie rysunkowe: The Simpsons, Beavis and 
Butthead oraz wspominany już South Park. Powodzenie 

21 Tamże, s. 219–223.
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pierwszej pokazało, iż publiczność na całym świecie gotowa 
jest zaakceptować wyświetlanie filmu animowanego w czasie 
największej oglądalności (prime-time), czyli uznać go za rów-
nie wartościową formę rozrywki jak filmy fabularne. Do tego 
trendu idealnie dopasowało się MTV z serialem traktującym 
o przygodach dwóch nastolatków, całe dnie przesiadujących 
przed telewizorem i będących tak zwanymi frajerami (losers) 
(Beavis and Butthead). Zainteresowanie ową animacją pokaza-
ło, że Amerykanie (w tym głownie młodzież, bo do niej skiero-
wano kreskówkę) mogą zaangażować się w oglądanie obrazu 
opartego na niezwykle prostej i – rzec można – prymitywnej 
grafice, jeśli tylko prezentuje on jakiś interesujący problem 
(w wypadku Beavis and Butthead były to wulgarność i niska 
inteligencja nastolatków). Podobnie z South Park, który ope-
rował tym samym schematem – ciekawym i poruszającym sce-
nariuszem opakowanym w bardzo prostą animację (postacie 
tworzone były z papierowych wycinanek). Przypadek South 
Park dodatkowo potwierdził, że sprawdzić mogą się opowieści 
o przygodach słodkich (cute) bohaterów przeznaczone jednak 
dla dorosłych, czyli coś, co Japończycy znali już czterdzieści 
lat przed pojawieniem się pierwszego odcinka serialu o ma-
łym miasteczku w Kolorado. Trzy wspomniane serie z lat dzie-
wiećdziesiątych przyczyniły się do popchnięcia odbiorców 
w objęcia anime.

Ów gatunek doskonale się sprzedaje, ale także wkracza na 
obszary związane z produkcją zachodnią, gdzie coraz wyraź-
niejsze są japońskie wpływy (wspomnieć należy o tym niejako 
na marginesie rozważań o rosnącej sile popproduktów japoń-
skich na światowym rynku). Egzemplifikacją jest angielski ze-
spół Gorillaz, w przypadku którego każdy z muzyków figuruje 
na okładkach płyt jako animowana postać rysowana w stylu 
japońskim, a teledyski kapeli przypominają odcinki serialu 
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anime. Wirtualne, kreskówkowe zespoły, będące w Europie 
i Stanach Zjednoczonych zupełną nowością, od dawna obec-
ne są w Japonii, gdzie najznamienitsi muzycy tak się właśnie 
przedstawiają, często nie ujawniając swojego prawdziwego ob-
licza. Szukając kolejnych przykładów oddziaływań japońskich, 
warto wymienić filmy braci Wachowskich z serii Matrix, które 
bezpośrednio nawiązywały do kilku cyberpunkowych anime 
(na przykład Kōkaku kidōtai [Ghost in the Shell]), jak również 
czerpały ogólną inspirację ze stylu omawianych kreskówek. 
O takie właśnie źródła natchnienia podejrzewać można było 
również Jamesa Camerona, kiedy kręcił film Avatar. Dodatko-
wo producenci hollywoodzcy upodobali sobie przerabianie kla-
sycznych dzieł anime, sięgając do bogatego rezerwuaru pomy-
słów twórców japońskich – do tej pory powstał film fabularny 
Astro Boy (nawiązujący do popularnej kreskówki) oraz Speed 
Racer, w planach jest nakręcenie obrazów Akira oraz Evange-
lion (opartych na klasycznych animacjach). Ponadto stacja tele-
wizyjna Cartoon Network produkuje teksty (kreskówki), które 
aż nadto kojarzą się z japońskimi (chociażby Powerpuff Girls 
i Hi Hi Puffy Amiyumi). Najwyraźniejszym jednak przykładem 
oddziaływania anime na Zachodzie jest rysunkowa seria Ava-
tar: The Last Airbender. Produkcja ta, kreowana tylko przez 
firmy rodem ze Stanów Zjednoczonych, całkowicie podporząd-
kowała się japońskiemu stylowi rysowania. Poza tym zazna-
czyły się w A:TLA inne azjatyckie motywy: architektura świata 
przedstawionego, kaligrafia, zobrazowane sztuki walki i religie. 

Kłopoty w raju

Badający rozprzestrzenianie się japońskiej popkultury Ro-
land Kelts zauważył, że – paradoksalnie – mimo iż produkcje 
rodem z azjatyckiego kraju podbijają świat, sytuacja często 
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nie jest idealna dla japońskiego przemysłu kulturowego, 
który mógłby zrobić na sprzedaży swoich popdóbr znacznie 
lepszy interes (zarobić więcej pieniędzy), niż ma to miejsce 
obecnie22. Podkreślić należy, że Kelts osądza japońskie fir-
my z perspektywy amerykańskiej, a więc patrzy na nie przez 
pryzmat praktyk korporacji ze Stanów Zjednoczonych (na-
ukowiec sam się do tego przyznał). Dlatego właśnie przy-
taczane tutaj poglądy należy traktować z pewną ostrożno-
ścią – model biznesowy charakterystyczny dla koncernów 
ze Stanów Zjednoczonych niekoniecznie sprawdzać się musi 
w odmiennych warunkach kulturowych, ponadto przyjąć 
można zupełnie inne rozwiązania od tych proponowanych 
przez Amerykanina.

Kelts stwierdził, że właściciele japońskich wytwórni są 
zaskoczeni globalną popularnością filmów i często nie są za 
nią odpowiedzialni – do rozpropagowania anime znacząco 
przyczyniła się oddolna działalność fanów, a nie odgórne za-
biegi marketingowe. Między innymi dlatego Japonia pozwala 
dyktować sobie warunki przez reprezentantów innych krajów, 
w tym przede wszystkim Amerykanów. Sytuacja jest zła, bo-
wiem Japończycy oddają im (Amerykanom) grube miliony, 
zrzekając się praw autorskich do swoich produkcji. W środo-
wisku twórców anime często mówi się o niekorzystnych kon-
traktach podpisywanych z firmami ze Stanów Zjednoczonych, 
powodujących, że amerykańscy dystrybutorzy kreskówek (ale 
też komiksów, gier czy zabawek) zatrzymują w swoich kiesze-
niach większość pieniędzy. Dyrektorzy japońskich koncernów 
często podpisują umowy, które w ich mniemaniu obiecują złote 
góry, a z czasem okazuje się, że są to nie góry, lecz co najwy-
żej wzgórza, i bynajmniej nie złote, lecz brązowe. Najczęściej 

22 Tamże, s. 67–86.
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przywoływanym, bo największym w swej kategorii, amerykań-
skim „oszustwem” jest to związane z Poketto Monsutā (Po-
kémon) – japońscy twórcy stracili na umowie z firmą 4Kids 
masę pieniędzy23. O tym, jakie poppokémonowe produkty 
docierały do różnych zakątków globu i w jakiej kolejności, 
decydowały firmy nie japońskie, a te ulokowane w Stanach 
Zjednoczonych. Pikachu i jego „potworni” koledzy przeszli 
z azjatyckiego państwa do Ameryki i dopiero kiedy tam się 
zadomowili, przemieścili się dalej. Takie korporacje jak 4Kids 
Entertainment, Hasbro, Nintendo of America i Warner Bro-
thers najpierw dostosowały produkt do rynku amerykańskie-
go, a później zajęły się jego dystrybucją w innych państwach. 
Warto zaznaczyć, że wyjątkami były niektóre kraje Azji 
– odpowiedzialne za Pokémona przedsiębiorstwa z Japonii 
bezpośrednio eksportowały swój produkt do Korei, Tajwanu 
i innych państw tego regionu, gdzie sprzedawano oryginalną, 
niezmienioną przez Amerykanów wersję.

Generalnie, także w przypadku innych tekstów, część do-
chodów zabierali Amerykanie – Japończykom dostał się tyl-
ko ułamek tego, co faktycznie można było zarobić (z kilkoma 
chlubnymi – zdaniem Keltsa – wyjątkami, do których należała 
działalność firmy Studio Ghibli, bez pośredników sprzedają-
cej płyty DVD ze swoimi filmami, oraz Sanrio, kontrolującego 
wszystko, co związane jest z marką Hello Kitty)24.

23 Tamże, s. 108.
24 Zob. R. Kelts, dz. cyt., s. 54–56; C. Odell, M. Le Blanc, Studio Ghibli: 

The Films of Hayao Miyazaki and Isao Takahata, Harpenden: Kamera Books 
2009. Przykład serii Poketto Monsutā pokazał, że fakt, iż anime dociera do 
znacznych obszarów globu, nie musi oznaczać, że interesy korporacji, w któ-
rych przeważa kapitał amerykański, muszą być w jakiś sposób zagrożone przez 
przedsiębiorstwa z Japonii. W sensie ekonomicznym popkulturowa hegemonia 
Stanów Zjednoczonych nie musi być nadwątlona. Chociaż kreskówki z Japonii 
często sprzedają się lepiej niż pochodzące ze Stanów, to jednak koncerny roz-
rywkowo-medialne z tego drugiego państwa zgarniają lwią część przychodów. 
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Kelts za jedną z głównych przyczyn „nieporadności” 
japońskich firm uważa specyficzne podejście do praw wła-
sności intelektualnej. Japońscy producenci wyraźnie oddzie-
lają sprzedaż anime jako produktu, który uznać można za 
mieszczący się w ramach owej własności, od zbytu wszelkich 
gadżetów związanych z tekstami. Do filmów czy seriali nie 
przywiązuje się takiej wagi, jak do towarów powstających 
wokół nich – uważa się, iż bezpośrednio da się zarobić tylko 
na gadżetach. I właśnie to powoduje, że podpisując kontrakty 
z zagranicznymi dystrybutorami, przedstawiciele przemysłu 
z omawianego kraju nie widzą, że prawdziwe pieniądze da 
się zarobić na samych kreskówkach, przy czym wymaga to 
twardego oparcia na prawie do własności intelektualnej (ale 
tylko w momencie, kiedy handluje się z innymi państwami 
– nie należy owego prawa czynić restrykcyjnym w kontaktach 
z konsumentami)25. 

Dotychczasowe praktyki, niezwracające na omawiane 
prawo zbytniej uwagi, biorą się stąd, że do tej pory sprzeda-
wano innym państwom własność intelektualną, która ściśle 
wiązała się z konkretnymi, fizycznie namacalnymi dobrami. 
Pozycja Japonii jako czołowego dostarczyciela elektroni-
ki (innowacyjnych w jej ramach pomysłów) i samochodów 
chwieje się jednak ze względu na kryzysy ekonomiczne oraz 
coraz silniejszą pozycję głównego azjatyckiego konkurenta, 
czyli Chin. Nieważne jednak, ile nowych konsol, produktów 
Sony, kuchenek mikrofalowych Sharpa czy zabawek typu 

Braki w know-how związane ze światową dystrybucją są dla firm japońskich 
sporym problemem, wymuszającym zwrócenie się do gigantów z Ameryki, aby 
skorzystać z ich doświadczenia i sieci dystrybutorskiej. Oczywiście zdobywana 
w ten sposób wiedza handlowa może spowodować, że w przyszłości Japończy-
cy pokuszą się o eksportowanie swoich kulturowych dóbr na własną rękę (zob. 
J. Tobin, dz. cyt., s. 3–11).

25 Zob. R. Kelts, dz. cyt., 105–120.
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Tamagotchi26 płynie na Zachód; pewne jest to, że coraz chęt-
niej kupowana jest tam japońska popkultura, co stawia Ja-
pończyków w niecodziennej dla nich roli globalnego dostar-
czyciela „czystej” własności intelektualnej. Jej sprzedaż, aby 
była opłacalna, wymaga według Keltsa zupełnie odmiennego 
(od dotychczasowego) podejścia – na pewno można kulturę 
popularną sprzedawać bez fizycznie namacalnych towarów, 
choć oczywiście trudno jest mówić o pozbyciu się wszelkich 
nośników, na których dany tekst jest umieszczony (wyjątek 
stanowi sprzedaż przez internet).

Keltsowi wydaje się, że w ostatnim czasie sytuacja firm 
japońskich zmieniła się na korzyść, ponieważ zaczynają one 
penetrować rynki zagraniczne bez udziału regionalnych (po-
chodzących z kraju, do którego się coś dostarcza) kontrahen-
tów. Taka działalność wymaga jednak zmiany myślenia i po-
traktowania prawa do własności intelektualnej w kontaktach 
z zagranicznymi przedsiębiorstwami niezwykle poważnie. 
Czy możliwe jest w tym aspekcie przestawienie się z niezwy-
kle liberalnego modelu japońskiego i potraktowanie sprawy 
w sposób amerykański (amerykańskie wytwórnie filmowe to 
jedne z najważniejszych strażniczek restrykcyjnego prawa 
w kontaktach międzynarodowych)? Zdaniem Keltsa, aby za-
cząć dużo zarabiać, Japończycy będą musieli się nauczyć the 
American way. Anglojęzyczna kultura popularna to cały czas 
potęga, której nie dorównuje na razie nikt i której zapewne nie 
dogoni się jeszcze dość długo (mimo wzmożonej japońskiej 
ekspansji). Kluczowy element prowadzący do globalnego 
sukcesu znajduje się zatem w Stanach Zjednoczonych, a kon-
kretniej – w przyjęciu amerykańskiego sposobu dystrybucji 

26 Elektroniczny gadżet popularny głównie w drugiej połowie lat dziewieć-
dziesiątych XX wieku. Przy pomocy zabawki można opiekować się wirtual-
nym zwierzątkiem – należy je karmić, myć, sprzątać po nim itp.
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i podejścia do ochrony praw autorskich w momencie nego-
cjowania sprzedaży w innych krajach. Jeśli już konieczna jest 
współpraca z zachodnimi partnerami, nie może ona polegać 
na całkowitym narzucaniu warunków przez jedną stronę – Ja-
pończycy powinni asertywnie się domagać należnych docho-
dów i stawać partnerami, a nie kimś, kogo można wykorzystać 
i porzucić. Menadżerowie (japońscy) zdają się nie rozumieć 
amerykańskiego systemu, gdzie największe pieniądze dosta-
ją się tak naprawdę wykupującym licencje i dystrybuującym. 
Uśpieni etyką biznesową zwracającą się w stronę artysty, re-
żysera, zaskoczeni są faktem, że koncern, który stworzył jakiś 
tekst, nie musi na nim zarobić najwięcej.

Pamiętać należy, że zalecenia Keltsa dla japońskiego 
przemysłu formułowane są z perspektywy korporacji ze Sta-
nów Zjednoczonych. Odchodząc od poglądów amerykańskie-
go akademika, warto wskazać szereg innych posunięć (nie-
koniecznie lepszych czy gorszych), które Japończycy mogą 
wykonać – są one do pewnego stopnia powiązane z tym, co 
zaproponował Kelts. 

Jeśli zgodzić się z jego pomysłem, że dobra jest strategia 
kładzenia szczególnego nacisku na prawa własności intelektu-
alnej, powinno się wyraźnie zaznaczyć, że może owa taktyka 
być przez Japończyków stosowana tylko w kontaktach han-
dlowych; niekoniecznie natomiast będzie ona korzystna, jeśli 
chodzi o podejście do szeregowych konsumentów. Do praw 
autorskich trzeba podejść dwojako, to znaczy rozpatrywać je 
w kontekście makro (kontakty z korporacjami spoza Japonii) 
i mikro (kontakty z nabywcami). W pierwszym przypadku wy-
pada być „twardym”, w drugim nie – takie potraktowanie spra-
wy prawdopodobnie przyczyni się do maksymalizacji zysków.

Opisywane podejście byłoby zresztą zgodne z obecnym 
japońskim sposobem postępowania, bowiem w Japonii na 
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poziomie mikro nie przywiązuje się aż tak wielkiego znaczenia 
do praw własności intelektualnej. Osoby łamiące owe prawa 
(na przykład przez ściąganie z sieci lub nielegalne wykorzy-
stywanie tekstów w amatorskiej twórczości) nie są szczególnie 
potępiane, co ma kilka przyczyn. Po pierwsze straty związane 
z pobieraniem z internetu nie są duże – mimo że w Japonii 
dostęp do elektronicznej pajęczyny jest powszechny, zdecydo-
wanie mniej ludzi zadaje sobie trud ściągania czegoś na swój 
komputer27. Bynajmniej nie jest to wyniki surowych sankcji28 
ani tego, że konsumenci bardziej szanują firmy i ich własność. 
Ian Condry29 uważa, że powodem mniejszej częstotliwości 
nielegalnego pobierania jest upowszechnienie wypożyczal-
ni, gdzie za niewielkie pieniądze zapoznać się można z róż-
norodnymi tekstami audiowizualnymi. Poza tym na łamiącą 
prawo działalność patrzy się przychylniej, ponieważ uważa się 
ją za ważną część biznesu30, czego doskonałym przykładem 
jest sposób funkcjonowania firm zajmujących się produkcją 
komiksów manga. Integralną część rynku stanowią dōjinshi, 
czyli rysunkowe historie tworzone i sprzedawane przez fa-
nów (najczęściej będące wariacjami oryginalnych komiksów 
– używające postaci czy motywów w nich się pojawiających). 
Przemysł dostrzega fakt, że amatorskie dzieła pomagają 
w sprzedaży profesjonalnie rysowanych zeszytów – w związ-
ku z tym korporacje akceptują i wspierają nieoficjalny obieg31.  

27 Zob. S. Tong, Cultural resources, creative industries and the long econo-
my, „International Journal of Cultural Studies” 2006, nr 3, Vol. 9.

28 Zob. S. Mehra, Copyright and Comics in Japan: Does Law Expla-
in Why All the Cartoons My Kid Watches Are Japanese Imports?, „Rutgers 
Law Review” 2002, Vol. 55, [online:] http://ssrn.com/abstract=347620 [do-
stęp 19.02.2012].

29 I. Condry, Cultures of Music Piracy: An Ethnographic Comparison of the 
US and Japan, „International Journal of Cultural Studies” 2004, nr 3, Vol. 7.

30 Zob. P. Siuda, dz. cyt.
31 Zob. I. Condry, dz. cyt.
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W jego obrębie da się zresztą zauważyć tendencje do for-
malizacji i nadawania kreatywności charakteru oficjalnego 
– wielbiciele coraz częściej proszą o pozwolenie na wyko-
rzystywanie w swojej twórczości danych mang (taką zgodę 
naturalnie się uzyskuje).

Podobne zjawisko obserwuje się, jeśli chodzi o anime 
– tutaj również rynek nie osiągnąłby obecnego rozmachu, 
gdyby nie działalność miłośników, będąca tak naprawdę na-
ruszeniem obowiązującego prawa. Japońskie przedsiębior-
stwa wiele zawdzięczają nie tylko fanom ze swojego kraju;  
rozpropagowanie kreskówek poza granicami azjatyckiego 
państwa w dużej mierze spowodowane zostało amatorską 
dystrybucją, którą podejmowali wielbiciele w różnych re-
jonach świata. Pozbawienie się takiego oddolnego wsparcia 
przez restrykcyjne przestrzeganie prawa autorskiego na po-
ziomie mikro byłoby hamulcem dla dopiero rozpędzającego 
się globalnie przemysłu animacji z Japonii.

W wypadku konsumentów prawo powinno zostać na-
wet złagodzone – to właśnie fani, z pomocą elektronicz-
nej pajęczyny, uruchamiają mechanizm zainteresowania 
otwierający rynki na import japońskich tekstów, najlepiej 
w żaden sposób niedostosowanych do lokalnych warunków. 
Nielegalne zaopatrywanie się w owe teksty spełnia funkcje 
marketingowe i wcale nie kłóci z nabywaniem oryginałów. 
Wręcz przeciwnie, wzmaga fascynację kolejnych odbior-
ców i w ten sposób zachęca do zakupu oficjalnych wersji32. 

32 To, że budowanie zaangażowania konsumentów przez aprobatę nie-
formalnego obiegu kultury (ściągania z internetu) korzystnie wpłynąć 
może na sprzedaż popkultury, zauważayło wielu badaczy (zob. M. Filiciak, 
J. Hofmokl, A. Tarkowski, Obiegi kultury: Społeczna cyrkulacja treści. 
Raport z badań, 2012, [online:] http://creativecommons.pl/wp-content/uplo-
ads/2012/01/raport_obiegi_kultury.pdf [dostęp 31.03.2012]). Model chronie-
nia praw autorskich nie przynosi firmom zbyt wielu korzyści – prawo trudno 



CZĘŚĆ I. Globalne oddziaływanie anime

45

Dodatkowo, wielbiciele często rezygnują z piratowania ty-
tułów, które docierają na dany krajowy rynek w postaci li-
cencjonowanej, czyli legalnie dystrybuowanej33. Oparcie się 
na opisanych oddolnych sieciach konsumenckich może być 
zbawieniem dla przemysłu japońskiego – zamiast walczyć 
z szarą strefą, należałoby raczej postawić na współpracę 
z twórcami serwisów fanowskich34. Może to być sposób na 
odejście od niekorzystnych układów z zagranicznymi part-
nerami. Jak pokazuje doświadczenie, w pełni usieciowiona 
grupa miłośników kreskówek z chęcią będzie współdziałać 
oraz kupować coś oficjalnego. Kto wie, gdyby licencje były 
sprzedawane bezpośrednio fanom (a nie pośredniczącym 
przedsiębiorstwom), mogłoby dojść do ciekawej sytuacji. 
Wielbiciele zająć mogliby się rozpowszechnianiem tekstu 
przez internet, wypracowując zupełnie inny od dotychczas 
obowiązującego system, na przykład oparty na dobrowol-
nych opłatach. Ciekawym pomysłem wydaje się również 
wdrożenie sprzedaży bezpośrednio przez sieć, tak aby od-
biorcy z całego świata ściągać mogli animacje wraz z napi-
sami we własnym języku.

jest respektować, a walka ze ściągającymi jest syzyfową pracą. Współpraca 
z pobierającymi nabywcami zdaje się o wiele lepszą drogą. Aby ludzie coś 
nabyli, trzeba dać im możliwość zapoznania się z aktualnie dostępną ofer-
tą – bynajmniej nie chodzi tu o brak pieniędzy, które przeznaczyć można 
na zakup kultury pop, ale o niechęć nabycia czegoś nieznanego. Jeśli dany 
koncern zainteresuje konsumentów swoimi tekstami, może być pewien, że 
będą oni zaopatrywali się w oryginały. Nie oznacza to jednak, że ludzie nie 
pobrali czegoś wcześniej z sieci.

33 Zob. M. Ito, Contributors v. Leechers: Fansubbing Ethics and a Hy-
brid Public Culture, w: Fandom Unbound: Otaku Culture in a Connected 
World, red. M. Ito, D. Okabe, I. Tsuji, New Haven–London: Yale Universi-
ty Press 2012.

34 Zob. H.-K. Lee, Participatory media fandom: A case study of anime fan-
subbing, „Media, Culture & Society” 2011, nr 8, Vol. 33.
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Innym wyjściem jest oczywiście wspomniane zacieśnie-
nie kooperacji z zagranicą, podejmowanie wspólnych projek-
tów, ale na zasadach przynoszących równe zyski obu stronom 
– Japończycy mogliby wiele skorzystać, gdyby partnerstwo 
z firmami ze Stanów Zjednoczonych czy Europy nauczyło ich 
dystrybuowania własnych tekstów bez pośredników. Co waż-
ne, współpraca przemysłów kulturowych z Japonii i innych za-
kątków globu nie musi być jedyną drogą japońskiego sektora 
rozrywkowego. Jak się okazuje, wsparciem produkcji anime 
coraz intensywniej zainteresowane są korporacyjne giganty 
z omawianego kraju, operujące w sektorach elektronicznym 
czy samochodowym35. One również stać się mogą ważnym 
czynnikiem sprzyjającym uzyskaniu przez Japończyków nie-
zależności w rozpowszechnianiu swoich dzieł. Inwestycje 
wspomnianych megaprzedsiębiorstw, ich doświadczenie oraz 
otwarte sieci dystrybucji, którymi dysponują, mogą być zba-
wienne z perspektywy (japońskiej) branży rozrywkowej. Co-
raz częściej słyszy się o kolejnych koncernach zainteresowa-
nych dotowaniem i globalizowaniem kreskówek – dobrym 
przykładem jest producent samochodów Mitsubishi36. 

Jak widać, do propozycji Keltsa dodać można jeszcze 
inne. Autor wskazał zresztą dodatkowe kłopoty wytwórni 
z wyspiarskiego kraju Azji – akademik wspomniał o tym, że 
japońscy menadżerowie od animacji często krytykowani są 
za coś, co nazwać można profesjonalizmem emocjonalnym, 
przedkładanym nad profesjonalizm pieniężny37. Przemysł kul-
turowy Japonii przyzwala artystom na niespotykaną nigdzie 
indziej wolność tworzenia. Jest ona ważniejsza niż marketing, 
w tym sensie, że firmy nie kierują się aktualnym popytem 

35 Zob. R. Kelts, dz. cyt., s. 200.
36 Tamże.
37 Tamże, s. 76.
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– badania popkulturowych potrzeb konsumenckich są w Ja-
ponii czymś niespotykanym. Biznesmeni, znając tę specy-
fikę, często stawiani są w sytuacji, kiedy odprawiać muszą 
przedstawicieli przemysłów z innych krajów zgłaszających 
się do danego przedsiębiorstwa po jakiś konkretny tekst. Na 
przykład jeśli Cartoon Network chciałby zamówić w japoń-
skiej wytwórni dalsze pięćdziesiąt odcinków wyświetlanego 
w tej stacji serialu, spotkać się może z odmową, ponieważ 
artysta już nie ma chęci nad ową serią pracować. Zdaniem 
Keltsa odpowiedzią na tak mało frasobliwy profesjonalizm 
emocjonalny może się okazać nowy model biznesowy, za-
czynający cieszyć się uznaniem wśród koncernów produku-
jących kreskówki. Chodzi o formujące się z coraz większą 
intensywnością konsorcja, które skupiają kilka firm i mają za 
zadanie zorganizować kapitał i wynaleźć ludzi potrzebnych 
do wyprodukowania każdego nowego zlecenia. Tych pocho-
dzących z zagranicy zleceń pojawia się każdego roku coraz 
więcej i dlatego funkcjonowanie w kooperatywie jest jedyną 
szansą na obsłużenie chętnych – wśród rysowników pracują-
cych w zrzeszonych przedsiębiorstwach musi się znaleźć choć 
jeden, który podejmie się narysowania tego, co chcą nabyć 
kontrahenci-obcokrajowcy.

Dostrzegając lukę w rozumowaniu (i zaleceniach) Keltsa, 
warto zauważyć, że scharakteryzowany wyżej emocjonalizm 
japońskich menadżerów (i artystów) ma również drugą stronę 
– niekoniecznie szkodliwą z perspektywy sprzedaży anima-
cji. Kreatywność twórców anime może być jednym z powo-
dów, dla którego zdobywa ono tak duży rozgłos. Jak się okaże 
w dalszej części książki, niecodzienność i odmienność obra-
zów japońskich, poruszanie przezeń tematów rzadko podej-
mowanych przez rysowników zachodnich, jak również uka-
zywanie fantastycznych narracji i postaci stanowi o powabie 
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kreskówek. Jeśliby zatem zredukować obowiązujący dzisiaj 
system oparty na wolności twórczej tylko do zaspokajania za-
potrzebowania stwierdzonego w badaniach rynkowych, praw-
dopodobnie utracono by owo „coś”, co czyni z opisywanych 
tekstów produkt bardzo pociągający. Nieprzewidywalność 
animacji oraz ciągłe rozwijanie w ich obrębie niesprawdzo-
nych do tej pory pomysłów stanowią o tym, że produkcje te 
ewoluują, zaskakują nowością i świeżością – od czasu do 
czasu pojawia się kreskówka, której sukcesu nie przewidział 
nikt, a która prawdopodobnie nigdy nie powstałaby, gdyby nie 
artystyczna wolność. Kierując się wyłącznie opiniami konsu-
menckimi, nigdy nie wypracowano by czegoś nowego – kre-
atywność gwarantuje ciągłą rewizję poglądu na to, co może 
osiągnąć sukces i co jest z korzyścią dla zwiększania i tak 
już ogromnej różnorodności gatunkowej anime, a dodatkowo 
przyciąga do niego nowych odbiorców.

Pytania

Każdy z nas ma w domu japońską elektronikę, a wiele osób 
jeździ samochodami wyprodukowanymi przez koncerny ma-
jące swoją siedzibę w omawianym kraju. Czy po telewizorach, 
odtwarzaczach DVD, laptopach, sprzęcie do odtwarzania mu-
zyki, hondach, toyotach i innych automobilach przyszła pora 
na filmy rysunkowe jako główny towar kojarzony z Japo-
nią? Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca, choć trudno 
jednoznacznie zawyrokować, czy w niedalekiej przyszłości 
japońskie filmy i seriale rozpowszechnią się tak, jak obrazy 
amerykańskie. Oczywiście już dziś konsumuje je bardzo wie-
lu odbiorców na całym globie, a co więcej ich popularność 
rośnie. Co takiego nabywcy znajdują w anime? Dlaczego nie-
których przyciąga ono niczym magnes? Z jakich powodów 
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ludzi pociąga akurat kreskówka japońska? Czy odpowiedzią 
jest bliskość kulturowa czy oddalenie? Czy to ich szukają 
niezliczone rzesze fanów, krytyków oraz przeciętnych kon-
sumentów popkultury? Rzeczywiście, tak się właśnie dzieje, 
choć zagadnienie to wymaga dalszych wyjaśnień.
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Anime jako produkt amerykański

Oddziaływanie kulturowej bliskości można w wypadku anime 
rozumieć dwojako. Po pierwsze jako docieranie do odbiorców 
z Azji Południowo-Wschodniej, którzy z racji bliskości geo-
graficznej podzielają z Japończykami pewne elementy kultu-
rowe. Po drugie należy rozpatrywać podobieństwa jako wy-
wierające pożądany wpływ na mieszkańców krajów zachod-
nich (Europa i Stany Zjednoczone). Chodzi o to, że kreskówki 
trzeba utożsamiać z produkcjami zachodnimi, jeśli weźmie się 
pod uwagę amerykańskie inspiracje leżące u podstaw ich po-
wstania1. Właśnie ze względu na swoje korzenie japońskie ani-
macje uznać można za dopasowane do oczekiwań zachodnich 
konsumentów. Nie tylko zresztą do nich – produkując teksty 
zbliżone do amerykańskich, odnieść można sukces wszędzie, 
ponieważ zainteresowanie produktami pochodzącymi z Sta-
nów Zjednoczonych widoczne jest na całym świecie. 

Mimo że Azji Południowo-Wschodniej blisko jest do Ja-
ponii kulturowo, to jednak w wypadku owych krajów moż-
na obserwować przeszkody, jeśli chodzi o napływ produktów 
pop. Koichi Iwabuchi wskazał na niechęć obywateli i rządów 

1 Zob. A. Levi, The Americanization of Anime and Manga: Negotiating 
Popular Culture, w: Cinema Anime, red. S. T. Brown, New York: Palgrave 
Macmillan 2008.
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wyżej wspomnianych państw do odbioru tradycyjnej kultury 
japońskiej będącą wynikiem drugiej wojny światowej. Do tej 
pory wielu Chińczyków czy Koreańczyków nie może pogo-
dzić się z agresją Cesarstwa i widzi w Japonii agresora, któ-
rego kultura niewarta jest bliższej uwagi2. Dla Japończyków 
jedyną możliwością dotarcia do tak nastawionych ludzi (a przy 
okazji do tych z innych obszarów globu) było zamerykanizo-
wanie kultury, co oczywiście nie odbyło się w sposób zaplano-
wany i świadomy, lecz było wynikiem procesów makroekono-
micznych i społecznych. 

Zamerykanizowanie dotyczyło poptowarów i zaczęło 
się tuż po wojnie, kiedy to Japonia z wielką chęcią otworzyła 
się na popkulturę Stanów Zjednoczonych3. Nie można było 
tego nie zrobić, gdyż powojenne pokolenia Japończyków 
spoglądały na Amerykę jak na wzór do naśladowania i wy-
znacznik tego, czym ich kraj może się stać w przyszłości. Od-
ległe państwo było motorem popychającym do zmian, szcze-
gólnie podziwianym ze względu na demokrację oraz indy-
widualizm. Amerykańskie zapożyczenia nie powinny dziwić 
również, jeśli weźmie się pod uwagę opinie antropologów, 
zaznaczających, że kultura japońska przejawia silne skłon-
ności do zawłaszczania obcych elementów. Wyspiarski kraj, 
położony między kontynentalną Azją z jednej strony i Ame-
ryką Północną z drugiej, wyciąga i lokalizuje z różnych stron 
to, co mu się podoba, odrzuca natomiast zbędne fragmenty 
kultury (dobrym przykładem może być tempeura, czyli danie 

2 J. Ch. Davies, Japanese Animation in America and its Fans, 2008,  
[online:] http://ir.library.oregonstate.edu/xmlui/bitstream/handle/1957/8736/
thesis.pdf [dostęp 19.02.2012], s. 28.

3 Duże znaczenie dla owego otworzenia miało stacjonowanie w Japonii 
wojsk amerykańskich. Żołnierze przywozili ze sobą komiksy, a także organi-
zowali pokazy filmów (w tym animowanych, takich jak Betty Boop, Popeye, 
Superman oraz obrazów Disneya).
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z krewetek w cieście, zaczerpnięte z kuchni portugalskiej, 
z której jednak nie przyjęto żadnych innych potraw)4.

Wpływ Stanów Zjednoczonych na anime jest chyba naj-
wyraźniej widoczny u zarania japońskich kreskówek, to znaczy 
w inspiracjach, jakimi kierowali się pionierzy gatunku. Rozwój 
animacji to najlepszy przykład, jak oswoić i zlokalizować ame-
rykańską kulturę, zważywszy, że przed drugą wojną światową 
(czyli przed największym otwarciem się na Stany Zjednoczone) 
przemysł związany z owymi dziełami praktycznie nie istniał. 
Osamu Tezuka (żyjący w latach 1928–1989), jeden z twórców 
rysunku charakteryzującego mangę i anime, skorzystał ze sprzy-
jających warunków po zakończeniu planetarnego konfliktu. 
Wówczas to niemalże kompletne załamanie się rynku wydaw-
niczego spowodowało otwarcie się na nieortodoksyjne pomysły, 
które wcześniej nie znajdowały poklasku. Korzystając z nadarza-
jącej się okazji i dodatkowo zyskując na likwidacji niezwykle 
restrykcyjnych praw cenzorskich, Tezuka opublikował swoje 
pierwsze zeszyty komiksowe. Przyniosły mu one tak dużą po-
pularność, że już wkrótce wkroczył na arenę telewizyjną, gdzie 
zaistniał w 1963 roku, prezentując serial Tetsuwan Atomu – co 
ciekawe, kilka odcinków pokazano również w amerykańskich 
stacjach pod tytułem Astro Boy (cenzorom ze Stanów oryginalna 
nazwa zbyt jednoznacznie kojarzyła się z nalotami na Hiroszi-
mę i Nagasaki)5. Tezuka, ojciec chrzestny współczesnego anime, 
nazywany japońskim Waltem Disneyem, twierdził, że Disney 
był dla niego ważną inspiracją. Oglądane przez Tezukę w kinach 
Bambi, One Hundred and One Dalmatians czy Sleeping Beauty 

4 Zob. R. Kelts, Japanamerica: How Japanese Pop Culture Has Invaded 
the U.S., New York: Palgrave Macmillan 2006, s. 182.

5 Zob. A. Gibson, „Astro Boy” and the Atomic Age, w: Anime and Philo-
sophy, red. J. Steiff, T. D. Tamplin, Chicago–La Salle: Open Court Publishing 
Company 2010.
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fascynowały go do tego stopnia, że wpłynęły na wypracowanie 
jego własnego stylu6.

Rysownik przyjął ciekawą taktykę, aby skutecznie uchro-
nić się przed konkurencją ze strony innych japońskich produ-
centów – w latach sześćdziesiątych, to jest w momencie, kiedy 
kreskówki wchodziły do telewizji, sprzedawał swoje teksty tak 
tanio, że inni twórcy nie mieli szansy z nim konkurować. Spo-
wodowało to przede wszystkim przewagę jego popproduktów 
na rynku, ale także szersze rozpropagowanie animacji, które 
były atrakcyjne dla przemysłu telewizyjnego z racji niskich 
kosztów zakupu. Mimo swojej dominującej pozycji Tezuka 
stopniowo oddawał pierwszeństwo innym, młodszym od niego 
artystom, w tym Hayao Miyazakiemu7.

Artysta ten również jest uosobieniem poddania się wpływom 
amerykańskim, chociaż z zupełnie innych względów niż Tezuka. 
Miyazaki jest chyba najbardziej znanym w Stanach Zjednoczo-
nych japońskim rysownikiem, przede wszystkim ze względu na 
zdobycie Oskara za film Sen to Chihiro no kamikakushi (Spirited 
Away) oraz ogromną liczbę sprzedanych DVD. Uwielbieniem 
darzą go poza tym Japończycy – jego własna wytwórnia Studio 
Ghibli to wzór do naśladowania. Co jednak ciekawe, Miyazaki 

6 Ironicznie stwierdzić można, że Tezuka zaciągnął u Walt Disney Com-
pany dług, spłacony jednak w 1994 roku, kiedy to wybuchł skandal bazują-
cy na informacji, jakoby film Disneya The Lion King był plagiatem stworzo-
nego przez japońskiego mistrza dzieła Jungle Taitei (Kimba the White Lion). 
Mimo że między dwoma obrazami faktycznie dopatrzeć się można wielu po-
dobieństw, jeśli chodzi o postacie oraz wątki fabuły, sprawa nigdy nie trafiła do 
sądu. Firma, której właścicielem był Tezuka, oficjalnie nie zarzuciła Disney-
owi łamania prawa – jedynie fani artysty oraz media roztrząsali domniemane 
nieuprawnione „cytowania” w filmie Król Lew (zob. J.-M. Bouissou, Manga 
goes global, 2000, [online:] http://www.ceri-sciences-po.org/archive/avril00/
artjmb.pdf [dostęp 19.02.2012].

7 Zob. D. Cavallaro, The Anime Art of Hayao Miyazaki, Jefferson–London: 
McFarland 2006; R. Kelts, dz. cyt., s. 35–65; H. McCarthy, Hayao Miyazaki: 
Master of Japanese Animation, Berkeley: Stone Bridge Press 1999.
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w zupełności zrezygnował z tworzenia seriali telewizyjnych, tak 
charakterystycznych dla pozostałych artystów, i skupił się wy-
łącznie na produkcjach długometrażowych. Ponadto nie kryje, 
że jego dzieła przeznaczone są dla dzieci (choć, jak się okazuje, 
znajdują także dojrzałych odbiorców), co wydaje się zabiegiem 
marketingowym zastosowanym w celu uzyskania aprobaty za-
chodniej publiczności. W państwach Ameryki Północnej i Europy 
obrazy rysunkowe w domyśle przeznaczone są dla najmłodszych 
– inaczej w Japonii, gdzie kreskówki to teksty najróżniejsze, skie-
rowane zarówno do milusińskich, jak i ich rodziców8.

Uogólniając, ze względu na twórcze inspiracje rysownicy 
japońscy tworzą dzieła podobne do amerykańskich. Omawia-
ne animacje mają z popproduktami ze Stanów Zjednoczonych 
wiele punktów stycznych – należy ich szukać zarówno, jeśli 
chodzi o formę, jak i treść9. Zbieżność anime z tekstami ze 
Stanów jest powodem popularności kreskówek w Ameryce 
oraz Europie, a także w innych regionach świata, gdzie lu-
dzie przyzwyczajeni są do odbioru popkultury amerykańskiej. 
Animacja japońska może się podobać, ponieważ nie jest obca, 
przynajmniej na najbardziej podskórnym poziomie, ukrytym 
pod zewnętrzną estetyką, a związanym z procesem produkcyj-
nym czy motywami podejmowanymi przez artystów.

Anime jako produkt japoński

Powyższy obraz anime jako produktu w tym sensie amery-
kańskiego, że będącego pod wpływem pochodzącej ze Stanów 
kultury pop, jest jednak jednostronny i zbytnio upraszczający. 
Kreskówki japońskie są również (oczywiście) determinowane 

8 Zob. R. Kelts, dz. cyt., s. 35–65.
9 S. Pointon, Transcultural Orgasm as Apocalypse: „Urotsukidoji”: The 

Legend of the Overfiend, „Wide Angle” 1997, nr 3, Vol. 19.
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lokalną (regionalną, państwową) kulturą. Amerykańskie źródła 
animacji to tylko jedna strona medalu – drugą stanowi japoń-
skość, która powoduje, że filmy fabularne omawianego gatun-
ku są czymś innym niż produkcje zachodnie. Japońskie dzieła 
przepełnione są wieloma dystynktywnymi cechami kulturowy-
mi, na przykład pokazują język, kuchnię, obyczajowość, reli-
gię, sposób ubioru, styl budowania; poza tym często nawiązują 
do historii wyspiarskiego państwa, a ich akcja dzieje się w jego 
miastach czy krainach geograficznych. Wielu badaczy wska-
zuje10, że estetyka anime to wynik inspiracji tradycyjną sztuką 
japońską, w tym przede wszystkim ukiyo-e, czyli malowaniem 
na fragmentach drewna11 (obrazki ukazujące demony, duchy 
oraz groteskową pornografię), kibyōshi (ilustrowane książki 
z humorystycznymi i erotycznymi rysunkami), teatrem kabuki 
(jeden z rodzajów tradycyjnego teatru), sztuką zen (nurt bud-
dyzmu) czy obrazami z epoki Meiji12 przedstawiającymi ma-
kabryczne i dziwaczne motywy. Można również szukać analo-
gii między twórcami kreskówek a malarzami z epoki Edo13, na 
przykład Kanō Sansetsu czy Soga Shōhaku.

I chociaż trudno jest mówić o świadomym czerpaniu ze 
wspomnianych form sztuki, zaryzykować można stwierdze-
nie, że dziedzictwo kulturowe wpłynęło na to, co znajduje-
my w dzisiejszych animacjach14. Potwierdzeniem tego jest 

10 Zob. C. Norris, The Global Flow of Manga and Anime: The Past, Pre-
sent and Future, 2002, [online:] http://arts.monash.edu.au/lcl/conferences/cul-
tural-flows/cfpapers/cf-conf-paper-norris.pdf [dostęp 19.02.2012].

11 Znamienne jest, że jeden z najbardziej uznanych oraz najpłodniejszych 
malarzy ukiyo-e Hokusai Katsushika (żyjący w latach 1760–1849), namówio-
ny przez swoich uczniów, wydał 15 tomów szkiców i rysunków pod tytułem 
Manga (1814).

12 Okres w historii Japonii, kiedy obalono feudalny system szogunatu oraz 
przeprowadzono dynamiczną modernizację kraju na wzór zachodni.

13 Okres w historii Japonii (1603–1868), w którym władzę sprawowali szo-
guni z rodu Tokugawa.

14 Przykładem oddziaływania tradycyjnych form japońskich na kreskówki 
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fakt, że niektóre malowidła z wcześniejszych epok japońskiej 
historii wcale nie byłyby nie na miejscu we współczesnych 
seriach rysunkowych. Często przywoływaną w literaturze 
egzemplifikacją jest malunek z 1824 roku nazwany Sen żony 
rybaka (Hokusai Katsushika), ukazujący leżącą nagą kobie-
tę, do której przyczepiają się macki ośmiornicy. Skojarzenie 
tego dzieła z anime jest szczególnie trafne z punktu widzenia 
gatunku kreskówek nazwanego hentai i pokazującego seks 
ludzi z wymyślnymi stworami-demonami15 – niektóre z nich 
przyjmują postać zwierząt, w tym ośmiornic16. Na opisywa-
nym obrazie z XIX wieku odnogi wodnego potwora znajdują 
się w okolicach genitaliów, piersi i ust niewiasty17.

Craig Norris18 w swoim artykule zatytułowanym The 
Global Flow of Manga and Anime: The Past, Present and 
Future pokazał, że odwołania do japońskiej tradycji znaleźć 
można nawet w tak niepozornych elementach animacji, jak 
przedstawianie ludzkich emocji. Na nie kładzie się w filmach 
szczególny nacisk, obwarowując nimi nawet najbardziej pro-
zaiczne czynności codziennego życia – bohaterowie dosłow-
nie wszystko czynią z odpowiednim afektywnym namaszcze-
niem. Anime jest melodramatyczne, jeśli chodzi o ukazywa-
nie relacji interpersonalnych; styl ich prezentowania określić 

jest Urusei Yatsura, popularny w latach osiemdziesiątych XX wieku i łączący 
elementy science fiction i fantasy z tymi, które zaliczyć można do folkloru. 
W serii pojawiają się fantastyczne postacie związane z shintoizmem, to jest 
duchy oraz bogowie (zob. H. Azuma, Otaku: Japan’s database animals, Min-
neapolis: University of Minnesota Press 2009, s. 8–9).

15 Chodzi o nurt hentai zwany tentacle – sprowadzanie całej pornografii 
w anime do tego rodzaju historii mija się z prawdą.

16 Zob. A. A. Dowd, Everything You Never Wanted to Know About Sex and 
Were Afraid to Watch, w: Anime and Philosophy, red. J. Steiff, T. D. Tamplin, 
Chicago–La Salle: Open Court Publishing Company 2010.

17 S. Napier, Anime from Akira to Princess Mononoke: Experiencing Con-
temporary Japaneses Animation, New York: Palgrave Macmillan 2001, s. 21.

18 C. Norris, dz. cyt.
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można mianem „mokrego” w przeciwieństwie do stylu za-
chodniego, który jest „suchy”19, co ma oznaczać uwypuklanie 
ekscytacji, w jaką mają tendencję wpadać bohaterowie. Nor-
ris uważa, że emocjonalne nastawienie to spuścizna po tra-
dycyjnej sztuce, czego przykładem jest twórczość Sōsekiego 
Natsume, pisarza, którego nacisk na afektywność przejawił 
się najlepiej w tłumaczeniach dzieł anglojęzycznych na ja-
poński.

Norris zwrócił uwagę, że zarówno w sztuce japońskiej, 
jak i w anime, szczególne znaczenie ma rubaszny, nieprzy-
zwoity i wyrażający brak poszanowania jakichkolwiek warto-
ści humor. Badacz zobrazował go klasycznym opowiadaniem 
Chōjūjinbutsugiga (Zwierzęcy zwój) pochodzącym z XII wie-
ku i namalowanym przez kapłana shinto Toba Sojo. Obraz-
kowa historia operuje satyrą, aby wyśmiać klasę kapłańską 
oraz arystokrację – malowidła przedstawiają zachowujące się 
jak ludzie żaby, króliki oraz małpy ubrane w szaty kapłańskie 
i szlacheckie. Wymierzona przeciwko dwóm wspomnianym 
warstwom opowieść miała za zadanie wyszydzić snobizm ich 
przedstawicieli. 

Chōjūjinbutsugiga to przykład gatunku historyjek ryso-
wanych na poziomych zwojach (emakimono). Rozkwit tego 
rodzaju twórczości datuje się na koniec XII wieku, popu-
larność straciła ona dopiero w drugiej połowie wieku XIV. 
Powszechną cechą dzieł zaliczanych do emakimono był sa-
tyryczny charakter i operowanie podobnym do przedstawio-
nego humorem (choć oczywiście zdarzały się także opowia-
dania poważniejsze, to jest o religijnym czy historycznym 
charakterze). Przyjmowały one często wulgarną formę, zaj-
mowały je bowiem czynności wydalania czy pozbawiania 

19 Zob. F. L. Schodt, Manga! Manga!: the world of Japanese comics, New 
York: Harper & Row 1983.



CZĘŚĆ I. Globalne oddziaływanie anime

61

ludzi genitaliów. Zdaniem Norrisa współczesne anime na-
wiązuje do emakimono, operując kpiącym humorem skiero-
wanym przeciwko autorytetom; na przykład korporacyjnemu, 
rządowemu czy militarnemu establishmentowi. Poza tym na-
wet jeśli tego rodzaju humor nie ma w kreskówkach wyraźnie 
subwertywnego charakteru, na pewno występuje (najlepszym 
przykładem jest seria Kureyon Shin-chan [Crayon Shin-can] 
czy Dokutā Suranpu [Dr. Slump]). Podsumowując, współcze-
sne animacje dzielą ze starszymi przejawami sztuki wizualnej 
zamiłowanie do przesadnego, obrazoburczego i przekracza-
jącego granicę dobrego smaku humoru, który jest kulturową 
charakterystyką odróżniającą produkcje japońskie od tych po-
chodzących z innych stron świata. 

Anime, jako swoista mieszanka oddziaływania Ame-
ryki oraz japońskiej tradycji, musi być rozpatrywane histo-
rycznie. Zderzenie obcych wpływów z kulturowym dzie-
dzictwem nastąpiło, ponieważ Japonia podczas epoki Meiji, 
a przede wszystkim po drugiej wojnie światowej przyjęła za-
chodni, kapitalistyczny system gospodarczy oraz poddała się 
influencji Stanów Zjednoczonych. Paul Wells20 stwierdził, że 
adaptacja zagranicznych wzorów i jednoczesne pielęgnowa-
nie spuścizny przodków zaowocowało produkcją tekstów, 
które zespalają odmienne estetyki i kulturowe formy. Fuzję 
owych oddziaływań można rozpatrywać w kategoriach na-
kładania się tego, co wpłynęło ze Stanów Zjednoczonych, 
na to, co już było. Nakładania nie należy tu rozumieć jako 
zakrywania skutecznie eliminującego tradycyjne elementy. 
Owo scalanie starego z nowym wypada rozpatrywać przez 
pryzmat postmodernistycznych teorii kultury, z jednym tyl-
ko wyjątkiem – dziedzictwo nie zostaje w przypadku Japonii 

20 P. Wells, Hayao Miyazaki Floating Worlds, Floating Signifiers, „Art & 
Design” 1997, nr 53.
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wyrugowane i wpływa na współczesną kulturę w sposób 
niezwykle silny. Anime szczególnie nadaje się, aby ową tra-
dycję przechować, ze względu na swoją tematyczną i este-
tyczną „giętkość”, zdolność przedstawiania różnych, często 
fantastycznych historii.

Wells21 jako przykład pokazał twórczość Miyazakiego, 
który w większości swoich filmów serwuje widzom motywy 
związane ze sztuką zen, czyli sztuką kontemplacji dokonują-
cej się w ogrodach przeznaczonych do medytacji – miejsca 
takie są rozpoznawalną częścią dzieł wspomnianego rysowni-
ka. Można w tych filmach również znaleźć odwołania do ob-
razów Utamaro Kitagawy i Hokusaia Katsushiki, z racji tema-
tyki swoich prac nazywanych malarzami latających światów. 
Miyazaki często posługuje się zabiegiem przedstawiania lotu 
jako czegoś wyzwalającego, równie chętnie pokazuje swoje 
własne wersje latających światów (na przykład we wspomi-
nanym już filmie Spirited Away)22. Co równie istotne, mimo 
poruszania się w obrębie japońskiej spuścizny kulturowej, 
artysta jawnie inspiruje się największymi dziełami Disneya; 
widać to głównie w warstwie narracyjnej, w której wskazać 
można motywy spotykane w kreskówkach amerykańskich 
(być może właśnie ze względu na owe nawiązania Miyazaki 
odniósł na Zachodzie spektakularny sukces).

O tym, że w przypadku anime mamy do czynienia 
z łączeniem odziaływań amerykańskich i japońskich, za-
świadczyć może specyficzny styl rysowania powstały na 
bazie regionalnego (japońskiego) zaadoptowania technik 

21 Tamże.
22 Zob. N. Chiba, H. Chiba, Words of Alienation, Words of Flight: Loan-

words in Science Fiction Anime, w: Robot Ghosts and Wired Dreams: Japane-
se Science Fiction from Origins to Anime, red. Ch. Bolton, I. Csicsery-Ronay 
Jr., T. Tatsumi, Minneapolis: University of Minnesota Press 2007.
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wypracowanych gdzie indziej23. W momencie kiedy artyści 
z Japonii zaczynali tworzyć pierwsze dzieła, chcieli je robić 
identycznie jak w Stanach Zjednoczonych – nie było to jednak 
możliwe ze względu na zdecydowanie skromniejsze budżety. 
Zamiast pełnej animacji (full animation) ograniczenia finan-
sowe wymusiły zastosowanie animacji ograniczonej (limited 
animation), zakładającej wyświetlanie ośmiu klatek filmu na 
sekundę (zdecydowanie mniej niż w tym pierwszym sposo-
bie). Dodatkowo oszczędzaniu sprzyjać miało wykorzysty-
wanie tych samych rysunków w wielu scenach, na przykład 
pozostawianie identycznego tła, które miało obrazować różne 
lokalizacje. Kilkukrotnego używania tych samych elemen-
tów albo nie maskowano w ogóle, albo wprowadzano tylko 
drobne modyfikacje związane ze zmianą kolorów czy posta-
ci pojawiających się na drugim planie. Chociaż na początku 
krytycy zarzucali obrazom operującym takimi zabiegami 
prymitywizm i niezbyt wysoką jakość, z czasem Japończycy 
uczynili zeń znak rozpoznawczy swoich produkcji. W latach 
siedemdziesiątych XX wieku przedstawiany wyżej sposób ry-
sowania, mimo że już niekonieczny ze względu na większe 
budżety, stał się czynnikiem decydującym o unikalnym sty-
lu anime oraz zaczął zyskiwać wielu zwolenników na całym 
świecie. Odmienność w wyglądzie kreskówek okazała się bar-
dzo atrakcyjna (w następnym rozdziale dokładniej opisane zo-
stanie, jakie elementy owego oszczędnego sposobu tworzenia 
wzbudziły szczególne zainteresowanie).

Podsumowując, jeśli mowa jest o japońskości animacji 
w sensie inspirowania się tradycyjną kulturą pochodzącą z Ja-
ponii, powinna być owa japońskość postrzegana w kategoriach 
naznaczenia amerykańskością, rozumianą jako powojenny 

23 Zob. H. Azuma, dz. cyt., s. 11–15.
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(głównie) wpływ kultury Stanów Zjednoczonych, w tym obo-
wiązującej w owym państwie logiki konsumeryzmu. Można 
zatem w wypadku anime twierdzić o połączeniu lokalnych 
historycznych i kulturowych naleciałości z zachodnią, euro-
atlantycką nowoczesnością24. Nie należy tego rozpatrywać 
jako wady – wręcz przeciwnie, ową fuzję uznać można za 
jedno ze źródeł popularności kreskówek. Kompilowanie ele-
mentów różnego pochodzenia nie niesie ze sobą sprzeczności.
Odmienność, czyli japońskość, zmieszana z amerykańskością, 
jako czymś znanym, bo obowiązującym na globalnym rynku, 
zapewnia Japonii osiągnięcie pozycji światowego hegemona 
popkulturowego. Mieszanka podobieństwa i dystynktywności 
kulturowej jest gwarantem sukcesu. Różne elementy wcale się 
ze sobą nie kłócą – teksty są odmienne na tyle, aby wzbudzić 
fascynację ludzi z innych niż Japonia regionów, a jednocze-
śnie nie odstraszają obcością, bo oparte są na sprawdzonych 
formatach amerykańskich, z którymi publiczność jest już za-
znajomiona. Dystynktywne części składowe animacji, zwią-
zane z narracją, podejmowanymi tematami, rodzajami i oso-
bowością bohaterów, a także stylem wizualnym, są niewątpli-
wie ważne, ale nic by nie zdziałały, gdyby ich nasycenie było 

24 Hiroki Azuma (dz. cyt., s. 11–13) opisał owo scalanie jako dążenie do 
wyprodukowania pseudo-Japonii, co według niego oznacza próbę zachowania 
tradycyjnej kultury za pomocą form kulturowych charakterystycznych dla Sta-
nów Zjednoczonych. Konieczność podtrzymywania japońskości ma wynikać 
z jej ciągłego zagrożenia przez obce wpływy. Dlatego też nawiązania do dzie-
dzictwa obecne w filmach rysunkowych należy traktować nie w kategoriach 
bezpośrednich inspiracji tradycyjną sztuką, ale jako próbę ulokowania owej 
sztuki w formach pochodzących z Ameryki. Stąd zresztą różne reakcje kryty-
ków japońskich na anime – część z nich zachwyca się nimi jako zwracającymi 
się w stronę tradycji, inni postrzegają je jako zniekształcające ową spuściznę 
krzywe zwierciadło. Za przykład często podawane są kreskówki operujące 
motywem miko, czyli służki w świątyniach szintoistycznych – ta tradycyjna 
postać jest w animacjach ukazywana jako czarownica, cyborg, osoba latająca 
statkiem kosmicznym czy zajmująca się innymi fantastycznymi sprawami.
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przytłaczające, to znaczy gdyby obcokrajowiec nie znalazł żad-
nego znanego mu kulturowego punktu zaczepienia. Podobień-
stwo anime do tego, co znaleźć można w popkulturze amery-
kańskiej, czyni z kreskówek towar strawny, jeśli porównać go na 
przykład do tradycyjnej wysokiej sztuki z Japonii. Warto zatem 
bardzo mocno podkreślić, że źródłem popularności animacji ja-
pońskich nie jest tylko kulturowa bliskość albo tylko kulturowe 
oddalenie. Mamy do czynienia ze współdziałaniem obu czynni-
ków – jeden bez drugiego nie zdziałałby wiele, w tym sensie, że 
anime nie stałoby się produktem o planetarnym zasięgu.

A może bezwonność?

Nieprawdziwe są zatem wszelkie doniesienia mówiące o tym, 
że popprodukty płynące z Japonii (w tym kreskówki) nale-
ży traktować jako przejaw osiągania sukcesu przez dekon-
tekstualizację, czyli oswobadzanie z lokalnych naleciałości. 
Z prawdą mijają się poglądy, iż aby skutecznie wejść z czymś 
na światowy rynek kulturowy, należy to uczynić narracyjnie 
transparentnym (narrative transaparency)25. W odniesieniu 
do japońskiej popkultury pisał o tym Koichi Iwabuchi26, który 
kwestionował japońskość tekstów wytwarzanych w omawia-
nym kraju i eksportowanych globalnie. Uwagę tę poczynił 
między innymi w stosunku do anime, mając je za produkt bez-
wonny (odorless) i wirtualny, czyli nieosadzony w żadnym 
kontekście. Kulturowa obecność Japonii w popdobrach musi 
zostać złagodzona, w myśl zasady, że wyraźna japońskość 

25 S. R. Olson, Hollywood Planet: Global Media and the Competitive Ad-
vantage of Narrative Transparency, Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates 
Publishers 1999.

26 K. Iwabuchi, How „Japanese” is Pokémon, w: Pikachu’s Global Ad-
venture: The Rise and Fall of Pokémon, red. J. Tobin, Durham–London: Duke 
University Press 2004.
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równałaby się ograniczaniu oddziaływania i de facto obniża-
niu zysków wskutek spadku sprzedaży. 

Warto zaznaczyć, że bezwonnym czynić można produk-
ty w dwóch miejscach. Po pierwsze tam, gdzie dany popto-
war jest produkowany, po drugie w lokalizacji odbioru. Jeśli 
chodzi o kreskówki, przypadek pierwszy polegałby na mniej 
lub bardziej świadomym (raczej mniej niż bardziej) unikaniu 
przez artystów motywów, które miałyby osadzić tekst w lo-
kalności, zawrzeć w nim elementy jakkolwiek wskazujące 
na kulturę (państwo) powstania. Sytuacja druga dotyczyłaby 
cenzurowania i zmieniania animacji w miejscu, gdzie została 
ona wyeksportowana – chodzi tu o glokalizację, czyli dosto-
sowanie produktu do regionalnych konsumentów. Przykła-
dem takiego dopasowywania w Stanach Zjednoczonych jest 
opisywany już wcześniej serial Kagaku ninja tai Gatchaman 
(Battle of the Planets). Warto przywołać fragment felieto-
nu traktującego o adaptacji omawianej serii, a znalezionego 
w serwisie internetowym Tanuki-Anime: „W Japonii serial 
zrobił furorę. Spodziewając się podobnego efektu w USA, 
firma Sandy Frank Entertainment zakupiła prawa do emisji, 
ale nieoczekiwanie stanęła przed problemem. Okazało się, że 
ze względów obyczajowych anime w oryginalnej formie nie 
mogło zostać zaprezentowane amerykańskim dzieciom. Jak 
na ówczesne purytańskie standardy, pokazywało zbyt wiele 
scen drastycznych, takich jak destrukcja, śmierć czy cierpie-
nie. Nie do pomyślenia było przedstawienie wątku związa-
nego z manipulacją genetyczną na ludzkim zarodku i nie-
jednoznaczną tożsamością płciową Berga Katse, tak jak nie 
można było pokazać heroicznej śmierci Joe Kondora [jeden 
z członków zespołu G-Force – przyp. aut.], pięknie wieńczą-
cej finał serialu, ale niemającej nic wspólnego z tak bardzo 
pożądanym przez Amerykanów happy endem. Dlatego, aby 
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wyemitować serial po drugiej stronie Pacyfiku, właściciel li-
cencji chwycił do ręki cenzorskie nożyce i wyciął jedną piątą 
scen, przez co anime ze stu pięciu odcinków uległo skróceniu 
do zaledwie osiemdziesięciu pięciu! Żeby załatać powstałe 
w ten sposób dziury w fabule, zdecydowano się wprowadzić 
nową postać: narratora. Dokręcono sceny, w których wystę-
puje, i wpleciono między oryginalne wszędzie tam, gdzie 
efekt pracy nożyc cenzora był najbardziej widoczny i zacho-
dziła potrzeba przedstawienia stosownego komentarza czy 
logicznego wyjaśnienia niespójności scenariusza. Niejako 
przy okazji postanowiono też uszczknąć nieco z cudzego, 
przynoszącego gigantyczne zyski tortu, jakim była niezwykła 
popularność filmu Gwiezdne wojny, mającego premierę rok 
wcześniej. W roli narratora obsadzono więc robota podob-
nego do R2 -D2, za to mówiącego ludzkim głosem. Z myślą 
o najmłodszych widzach nadano mu charakter komediowy, 
wyposażono w osobowość zbliżoną do osobowości C-3PO 
i do kompletu dorzucono elektronicznego psa -maskotkę. Po-
zbyto się oryginalnej czołówki serialu, a w jej miejsce na-
kręcono nową, z charakterystycznymi dla Gwiezdnych wojen 
napisami, majestatycznie odpływającymi w głąb kosmosu. 
Zmieniono imię Jun na Księżniczkę (Princess; dlaczego nie 
nazwano jej po prostu Leią?), a tytuł na tak bardzo podob-
ny do dzieła George’a Lucasa, jak to tylko możliwe, przez 
co z Kagaku Ninja -Tai Gatchaman stał się on Wojną planet 
(Battle of the Planets). Starannie usunięto wszystko, co suge-
rowałoby widzom japońskie pochodzenie serialu. Po pierw-
sze: wyrzucono piosenki, zastępując je skomponowaną od 
nowa muzyką instrumentalną. Po drugie: zmieniono oriental-
nie brzmiące imiona […]”27.

27 Kagaku Ninja-Tai Gatchaman, [online:] http://anime.tanuki.pl/strony/
anime/2210-kagaku-ninja-tai-gatchaman/rec/2097[dostęp 12.03.2014].
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Inną często podawaną w literaturze egzemplifikacją za-
biegów glokalizujących jest Pokémon, w którym przekształ-
cono elementy mogące wzbudzić niechęć Amerykanów. Zmie-
niono osobowość bohaterów tak, aby bardziej klarownie wska-
zać dobrych i tych, których uznać należy za czarne charaktery 
(uważano, że z wyraźnie zarysowanymi postaciami łatwiej się 
identyfikować28). Ponadto zrezygnowano z fragmentów mają-
cych charakter romansu, wyrzucono treści o charakterze ero-
tycznym, przytłumiono przemoc. Jak zatem widać, starano się 
sprostać wymaganiom (bardziej obyczajowym niż formalnym) 
stawianym w Stanach Zjednoczonych produktom przeznaczo-
nym dla dzieci (wymogi owe są znacznie surowsze niż w Ja-
ponii). Zabiegiem dekontekstualizacyjnym był także dubbing, 
czyli podłożenie głosów w taki sposób, aby bohaterowie mó-
wili zrozumiałym dla nabywców językiem. Dodatkowo z ja-
pońskich jenów zrobiono Pokébucksy i przemianowano część 
pojawiających się w serii potraw charakterystycznych dla 
omawianego kraju – na przykład z kulek ryżowych (onigiri) 
zrobiono pączki (doughnuts)29.

Doskonałym przykładem bezwonności są filmy anime 
z gatunku science fiction30. Chociaż często poruszają one pro-
blemy istotne z perspektywy współczesnego społeczeństwa ja-
pońskiego, to jednak ich akcja rozgrywa się zazwyczaj w bez-
państwowych krainach, supermiastach przyszłości, na innych 

28 Konwencja zakłada, że programy dla dzieci produkowane w Stanach 
Zjednoczonych powinny unikać dwuznaczności w zakresie osobowości po-
staci – dobro powinno być wyraźnie odróżnione od zła. Ponadto producenci 
z Ameryki preferują realizm, to znaczy starają się unikać historii, które ukazy-
wałyby coś niewyobrażalnego z perspektywy codziennego życia, na przykład 
nieistniejące zwierzęta i stwory (choć oczywiście takie teksty też się tworzy). 
W Japonii wręcz odwrotnie – preferuje się dwuznaczność moralną i nastawie-
nie na fantastyczność.

29 Zob. J. Ch. Davies, dz. cyt.
30 Zob. S. Napier, dz. cyt., s. 24–27.
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planetach, tudzież w odległych galaktykach (trudno jest je sko-
jarzyć z konkretnym krajem). 

Abstrahując od fantastyki, każdy bystry obserwator kre-
skówek szybko zorientuje się, że postacie w nich występujące 
wcale nie wyglądają na Japończyków. Można tu raczej mówić 
o stylu uniemożliwiającym rozpoznanie rasy protagonistów. 
Niektórzy japońscy autorzy31 na opisanie animacji użyli po-
jęcia innego niż bezwonność; chodzi o termin mukokuseki, 
który da się przetłumaczyć jako „nieposiadający tożsamości 
narodowej”. Mukokuseki oznacza uwolnienie się od wszelkich 
kontekstów i rysowanie prosto z wnętrza artysty, z jego umysłu 
nieobciążonego zewnętrzną przynależnością grupową – twór-
cy mają być bez furusato, czyli bez ojczyzny i własnego miej-
sca na ziemi (ma to sprzyjać rozwojowi twórcy). Wspomniane 
wyżej niejapońskie rysowanie bohaterów jest budowaniem 
alternatywnego świata (isekai), konstruowaniem innej rzeczy-
wistości, nieprzystającej do Japonii. Właśnie dlatego anime ma 
być szczególnie predysponowane do tego, aby stać się pełno-
prawnym elementem globalnej, ponadnarodowej kultury.

Przedstawioną wyżej koncepcję bezwonności uznać na-
leży za zbytnio upraszczającą – popularność kreskówek deter-
minowana jest japońskością (tak samo jak amerykańskością), 
zatem mówienie o mukokuseki jest sporym nieporozumieniem. 
Wydaje się, że wynika ono przede wszystkim z pochopnych 
wniosków, jakie mają w zwyczaju wyciągać niektórzy na-
ukowcy, kiedy obserwują zabiegi dostosowywania poppro-
duktów do lokalnych warunków. Glokalizowanie jest dzisiaj 
coraz rzadsze, konsumenci wolą bowiem to, co niezniekształ-
cone i oficjalne. Firmy, wiedząc, iż można sprzedać coś lepiej 
bez przystosowywania niż po nim, przestają praktykować 

31 Zob. tamże.
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dopasowywanie (co jest korzystne również z tego względu, 
że jest sporo tańsze). Cenzurowanie napływającego materiału 
tak, aby niezbyt szokował czy męczył przyzwyczajonych do 
czegoś innego mieszkańców danego państwa, nie ma sensu, 
ponieważ nabywcy chcą się męczyć i być szokowani – para-
doksalnie jest to źródłem przyjemności.

Dzisiaj, w związku z zupełnie odmiennym podejściem 
dystrybutorów anime, ślady japońskości w importowanych 
tekstach są dość wyraźne. Choć trudno tak naprawdę precy-
zyjnie określić moment zmiany tej polityki, z pewnością jest 
ona inna niż kiedyś. Od glokalizowania odchodzi się już nawet 
na najbardziej podstawowym poziomie, rezygnując chociaż-
by z dubbingowania – konsumenci wolą oryginał (dostosowa-
ny językowo, ale tylko przez dodanie napisów32). Wydaje się, 
że do zmiany postawy nabywczej przyczynił się rozwój inter-
netu, przy pomocy którego można ściągnąć coś nieprzekształ-
conego i przekonać się, że to coś interesuje bardziej niż popdo-
bro dopasowane.

Zdaniem zwolenników poglądu o kulturowej bezwon-
ności japońskich popproduktów, przyczyną tej bezwonności 
miałoby być negatywne dziedzictwo drugiej wojny światowej. 
Nadszarpnięta reputacja (wskutek brutalności armii cesarskiej 
w Azji oraz podstępnego ataku na Stany Zjednoczone) czyniła 
koniecznym pozbawienie eksportowanych tekstów ich kultu-
rowego zapachu. Taki powód mukokuseki wydaje się jednak 
mało wiarygodny z tego względu, że stopniowo, od lat sześć-
dziesiątych XX wieku, wraz ze wzrostem ekonomicznym 
Japonia zyskała status producenta najlepszej elektroniki na 

32 Jest to prawda, szczególnie jeśli wziąć pod uwagę, że w Japonii bardzo 
ważną funkcję pełni osoba podkładająca głos w anime (seiyuu). Źle dobrany 
głos może zepsuć animację – dobrze dobrany seiyuu może przesądzić o suk-
cesie. Seiyuu w Japonii cieszą się sporą sławą, a dubbing niszczy ich pracę.
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świecie i doskonałych samochodów. Jeśli sprzedawać mogą 
się tego rodzaju towary i każdy wie, że pochodzą one z oma-
wianego kraju, dlaczego nie „zejść” mają dobra kulturowe, 
które wyraźnie wskazują na swoje pochodzenie33.

Poza tym, należy sobie zadać pytanie, czy japońskość de-
terminowana jest czymś takim, jak chociażby wygląd postaci 
przedstawionych w kreskówkach34. Oczywiście nie – istnieje 
szereg innych elementów wskazujących na rodowód i nie spo-
sób jest ich wszystkich wyeliminować. Nawet we wspomnia-
nych seriach science fiction wyróżnić można takie detale, jak 
na przykład japońskie kanji (pismo) umieszczane w najróż-
niejszych miejscach scenografii (na witrynach sklepów, opako-
waniach produktów spożywczych, przedmiotach użyteczności 
publicznej itd.). Jeśli zdarzy się, że animacja rzeczywiście jest 
glokalizowana, trudno jest wymazać komplet składników na-
kierowujących na Japonię. I właśnie dlatego, także wówczas 
gdy następuje dostosowywanie, konsumenci zdają sobie spra-
wę, że dany tekst pochodzi z omawianego państwa. Niemoż-
liwe wydaje się przekształcenie konkretnego popdobra, które 
całkowicie usunęłoby ślady jego kulturowego pochodzenia35, 

33 Zob. A. Allison, The Cultural Politics of Pokemon Capitalism, w: Me-
dia in Transition 2: Globalization and Convergence, Massachusetts Institute 
of Technology 2002, [online:] http://web.mit.edu/cms/Events/mit2/Abstracts/
AnneAllison.pdf [dostęp 19.02.2012], s. 6.

34 Poplecznicy tezy o mukokuseki zdecydowanie przesadzają w twierdze-
niach, jakoby bohaterowie całkowicie pozbawieni byli cech świadczących 
o japońskości. O wielu postaciach można powiedzieć, że są typowymi przed-
stawicielami skośnookiej rasy.

35 Jeśli koniecznie trzeba by wskazać produkty, w przypadku których deja-
ponizacja rzeczywiście jest widoczna, najpewniej byłyby to gry komputerowe. 
Wiele z bardzo popularnych tytułów tego rodzaju pochodzących z Japonii nie 
da się zidentyfikować jako japońskie – wystarczy wspomnieć takie klasyki, 
jak Donkey Kong, Pac-man czy Super Mario Brothers. W innych grach od-
niesienia do azjatyckiego państwa są już wyraźniejsze – dwie znane marki, to 
jest Mortal Kombat oraz Street Fighter, eksponują architekturę, język, a także 
sztuki walki i mityczne postacie utożsamiane z kulturą Japonii (wojownicy 
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a nawet gdyby się to udało, zainteresowany konsument z pew-
nością doszedłby owego źródła (szczególnie w dobie swobod-
nej wymiany informacji za pomocą narzędzi komunikacyjnych 
– chociażby internetu).

O tym, że możliwe jest znalezienie japońskich elementów 
nawet w filmach i seriach, które poddane zostały dopasowywa-
niu, zaświadcza przykład Pokémona36. Relacje głównych bo-
haterów oparte są na hierarchii, którą spotkać możemy w wielu 
sztukach walki wywodzących się z Japonii – Ash (główny bo-
hater) kieruje się wskazaniami swojego sensei (mistrza), aby 
samemu osiągnąć status takowego. Rozpoznawalne są motywy 
występujące w innych tekstach japońskich, na przykład wszel-
kiego rodzaju metamorfozy, którym poddawane są występują-
ce w Poketto Monsutā potwory, jak również ich miniaturyza-
cja. Poza tym Pokémon jest kawaii, czyli słodki w specyficznie 
japoński sposób, a styl całego serialu nawiązuje do innych 
animacji pod względem omawianego już sposobu rysowania 
(limited animation). Mimo że główni bohaterowie ludzcy po-
kazani są jako beznarodowościowi (nie można stwierdzić, czy 
są rasy białej czy żółtej), to jednak większość epizodycznych 
postaci jest skośnooka, dodatkowo w narracji często eksponuje 
się japońskie pismo.

Abstrahując jednak od zmieniania tego, co płynie z Ja-
ponii, wskazać można również inne powody, dla których nie-
zbyt fortunnie jest mówić o bezwonności. Z tezą o mukokuse-
ki trudno się zgodzić z socjologicznego i antropologicznego 
punktu widzenia – żadna osoba, w tym wypadku artysta, nie 
funkcjonuje w próżni społecznej, lecz zawsze poddana jest 
wpływom zewnętrznym. Rysownik z azjatyckiego państwa 

ninja i sumo, mistrzowie karate czy kung-fu).
36 Zob. J. Tobin, Pikachu’s Global Adventure: The Rise and Fall of Po-

kémon, red. J. Tobin, Durham–London: Duke University Press 2004.



CZĘŚĆ I. Globalne oddziaływanie anime

73

mniej lub bardziej bezpośrednio kształtowany jest przez kon-
tekst, w jakim się porusza, i to znajduje później przełożenie 
w jego twórczości.

Z Japonią bardzo często związana jest tematyka filmów 
animowanych (powiązana w ten sposób, że nie można jej 
jakkolwiek ominąć nawet wówczas, gdy się tekst glokalizu-
je) – na przykład centralnym zagadnieniem czynią one bardzo 
ważny w omawianym kraju problem systemu edukacyjnego. 
Bohaterami anime nierzadko są dzieci lub ludzie młodzi, cho-
dzący jeszcze do szkoły – w ten sposób rodzi się przestrzeń do 
krytyki obecnie obowiązujących rozwiązań w zakresie oświaty 
(zbytnie obciążenie młodzieży, pamięciowy charakter zdoby-
wanej wiedzy, nastawienie na sprawdziany w formie testów, 
które nie odzwierciedlają rzeczywistego poziomu umiejętności 
uczniów). Poza tym w kreskówkach znaleźć można motywy 
bezpośrednio ukazujące wydarzenia z dziejów wyspiarskiego 
państwa lub odwołujące się do nich w sposób pośredni37. Jak 
zatem widać, praktycznie wszystkie animacje zawierają jakieś 
odniesienia do japońskości, od psychologii bohaterów, przez 
estetykę, do wzmianek o historii – wiele obrazów osadzonych 
jest w japońskiej kulturze w sposób niezwykle silny, traktu-
ją o obyczajowości, religii czy problemach dnia codziennego 
mieszkańców.

Susan J. Napier38 wyróżniła trzy podstawowe tryby eks-
presji występujące w anime: apokaliptyczny, festiwalowy 
i elegiacki. Wszystkie te modele tworzenia tekstów wynikają, 
zdaniem badaczki, z kulturowej odrębności Japonii oraz jej ak-
tualnej sytuacji polityczno-społecznej. Tryb pierwszy dotyczy 
kreskówek przedstawiających koniec świata, przy czym za-
znaczyć trzeba, że spotykany jest on również w popkulturze 

37 Zob. S. Napier, dz. cyt., s. 23–27.
38 Tamże, s. 12–14.
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amerykańskiej. Mimo to schemat japoński jest inny, gdyż 
odzwierciedla niepokoje, które dręczą obywateli tego azja-
tyckiego państwa. Ich codzienność, rozumiana jako ciągłe od-
czuwanie stanu zagrożenia, jest specyficzna, naznaczona bo-
wiem częstymi katastrofami naturalnymi (powodzie, trzęsienia 
ziemi), spuścizną wojenną, w tym głównie poczuciem bycia 
ofiarą wybuchów bomb atomowych w Hiroszimie i Nagasaki, 
stresującym życiem związanym ze zmuszającym do nieustan-
nej rywalizacji systemem edukacyjnym oraz pracą w wielkich 
korporacjach. Dodatkowo silnie zaznaczają się: alienacja spo-
łeczna, będąca wynikiem wzmożonej industrializacji, oraz kry-
zysy ekonomiczne, które zaczęły nękać gospodarkę od począt-
ku lat dziewiećdziesiątych XX wieku. To wszystko zrodziło 
napięcia, znajdujące swoje odzwierciedlenie w apokaliptycz-
nych popproduktach, przynależących zresztą nie tylko do ga-
tunku animacji – motyw końca świata obecny jest w literaturze 
(Haruki Murakami) czy w filmach fabularnych (seria Godzilla, 
obrazy Akiry Kurosawy). Dzieła rysunkowe nadają się jednak 
do przedstawiania armagedonu jak żadne inne. Wszelkie ro-
dzaje ostatecznej destrukcji mogą być przecież za ich pomocą 
przedstawione łatwo, bez konieczności ponoszenia wydatków 
na drogie efekty specjalne. Ważna jest również wizualność ani-
me, która czyni koniec świata „żywszym” i o wiele bardziej 
trafiającym do wyobraźni, niż gdy jest on przedstawiony na 
kartach książek.

Tryb drugi – festiwalowy – związany jest z charakte-
rystycznym dla Japonii czasem matsuri, czyli karnawałem. 
Jest to liminalny okres zawieszenia wszelkich obowiązują-
cych hierarchii oraz moment oderwania od ról i ograniczeń 
zwykłego życia, znoszący konieczność konformistycznego 
poddania się normom społecznym. Tak rozumiana karnawa-
łowość wielu tekstów jest aż nadto widoczna – na przykład 
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w kreskówkach traktujących o transgresji ról płciowych, me-
tamorfozach postaci, ale także w obrazach pornograficznych 
oraz tych operujących wulgarnym i rubasznych humorem czy 
groteskowym przerysowaniem (o tym, dlaczego animacje za-
wierające tego typu elementy mogą się podobać, będzie jesz-
cze mowa).

Tryb trzeci związany jest z anime jako elegiami, w któ-
rych przewodnim motywem jest opłakiwanie, poczucie straty 
czy żal – na przykład z powodu zapominania z dnia na dzień 
tradycyjnego sposobu życia, nieustannie niszczonego środowi-
ska naturalnego, utraty więzi i alienacji w wielkich miastach, 
prymatu wartości materialnych, a nie duchowych, politycznej 
słabości oraz braku inspirujących liderów społecznych czy 
upadku religii jako drogowskazu mówiącego o tym, jak należy 
żyć39. Powody rozgoryczenia można mnożyć, dochodząc do 
konkluzji, że w wielu kreskówkach obecny jest nastrój żałoby 
nad kondycją współczesnego społeczeństwa japońskiego40.

Oczywiście, przedstawione przez Napier motywy to typy 
idealne, występujące w różnych proporcjach w wielu dzie-
łach. Oprócz tych trybów możemy zresztą wyróżniać jeszcze 
i inne (choć zdaniem wspomnianej badaczki właśnie owe trzy 
są spotykane najczęściej), gdyż anime to niezwykle szeroka 
forma popkulturowa. Twórcy kreskówek „drążą” społeczeń-
stwo w poszukiwaniu inspiracji i materiałów, które można 

39 Zob. tamże, s. 28.
40 Motywy elegiackie można znaleźć także w innych typach twórczości – 

szczególnie widoczne są one w powieściach Yasunariego Kawabaty czy w fil-
mach fabularnych Yasujiro Ozu. Opisanym modelem operuje ponadto wiele 
dzieł, które zaliczyć można do tradycyjnej sztuki, w tym poezji, często podej-
mującej temat przemijającej młodości czy miłości. Dla japońskiej kultury cha-
rakterystyczne jest podejście mono no aware (w wolnym tłumaczeniu: smutek 
rzeczy), oznaczające nastawienie na przemijalność i efemeryczność rzeczy – 
odbiciem tego typu myślenia jest często pojawiający się w sztuce motyw wody 
oraz kwitnącej wiśni (zob. S. Napier, dz. cyt., s. 31).
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wykorzystać – nie tylko tych dotyczących współczesności, ale 
również odnoszących się do historii wyspiarskiego państwa. 
Ogromna różnorodność animacji daje szeroki wgląd w kulturę 
omawianego kraju.

Aby wykazać, że mówienie o bezwonności jest mijaniem 
się z prawdą, warto wspomnieć, że nie należy jej mylić z kre-
atywnością i wolnością twórczą, której wyrazem jest wiele ty-
tułów przynależących do opisywanego gatunku. Podatność na 
tematyczną elastyczność i pokazywanie sytuacji niecodzien-
nych z punktu widzenia szarej egzystencji (nowe fantastyczne 
światy, niesamowite postacie i inne, wprawiające w zadziwie-
nie elementy) niekoniecznie muszą być przejawem mukokuseki. 
Otwartość na nowe formy i niekonwencjonalność problematyki 
są jak najbardziej do pogodzenia z opisywanymi przejawami ja-
pońskości. Owa kreatywna swoboda, na jaką pozwalają sobie 
rysownicy, jest być może nawet wpisana w naturę azjatyckiego 
kraju, w tym sensie, że stanowi zawór bezpieczeństwa uwalnia-
jący ciśnienie nagromadzone wskutek specyficznego społeczne-
go rygoryzmu kultury japońskiej.

Artystyczna wolność podoba się mieszkańcom innych czę-
ści globu – konsumpcja anime może przebiegać gładko, bowiem 
niecodzienność uniwersów pozwala oderwać się od własnych 
lokalnych społeczności, a także nie przejmować tym, że dany 
film czy serial pochodzi z regionu, o którego kulturze ma się tyl-
ko podstawowe pojęcie. Takie nabywanie nie oznacza jednak, że 
ludzi zainteresowała bezwonność tekstu i że kreskówki są mu-
kokuseki – można zaryzykować stwierdzenie, iż fantastyczność 
staje się znakiem rozpoznawczym analizowanych produkcji. 

Argumentem świadczącym o istnieniu kulturowego za-
pachu jest fakt, że popularność omawianych animacji w du-
żej mierze wynika z ich inności, utożsamianej z japońskością. 
Anime jest atrakcyjne dla konsumentów właśnie dlatego, iż 
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jest odmienne od popproduktów płynących ze Stanów Zjed-
noczonych. Owa dystynktywność kojarzona bywa ze specy-
ficznym stylem kreskówek (tematyka, sposób rysowania itd.), 
ale też po prostu z samym pochodzeniem – pociągające jest 
to, że geneza danego popproduktu wiąże się z niezwykle eg-
zotycznym miejscem. Ludzie z całego globu wiedzą, że dane 
animacje pochodzą właśnie z Japonii. Badani przez Napier41 
amerykańscy fani anime, wymieniając obrazy godne szcze-
gólnego polecenia, wskazywali na te, które zdaniem krytyków 
znacząco nawiązują do tradycyjnej japońskiej kultury (Tonari 
no Totoro [My Neighbor Totoro], Mononoke-hime [Princess 
Mononoke], Sen to Chihiro no kamikakushi [Spirited Away]).

Kreskówki mogą zachęcić do poznawania kultury dane-
go państwa42 – badacze często wskazują, że wielu miłośników 
anime nabiera ochoty na bliższe poznanie japońskiej historii 
i naukę języka. O owych tendencjach wspomnimy jeszcze 
w dalszej części książki; tutaj warto tylko zaznaczyć, że pobu-
dzanie zaciekawienia opisywanym krajem wydaje się czymś 
naturalnym, bowiem jest on najlepszym źródłem tekstów bę-
dących przedmiotem fascynacji, a także informacji na temat 
ich genezy, twórców oraz gamy produktów okołoaudiowizual-
nych, czyli magazynów, gier, zabawek itd.

41 S. Napier, From Impressionism to Anime: Japan as Fantasy and Fan Cult 
in the Mind of the West, New York–Basingstoke: Palgrave Macmillan 2007.

42 Zob. F. Lunning, Mechademia 1: Emerging Worlds of Anime and Manga, 
Minneapolis: University of Minnesota Press 2006, s. 16–17.
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Kolejne powody popularności 

W poprzednim rozdziale wyjaśniono, że atrakcyjność japoń-
skich kreskówek to wynik współoddziaływania kulturowej bli-
skości oraz oddalenia. Nie wypada jednak poprzestać na takim 
stwierdzeniu – warto skupić się na poszukaniu jeszcze innych 
powodów znacznego zainteresowania tamtejszymi animacjami 
na całym globie. Większość z zaprezentowanych w tym frag-
mencie książki determinant popularności anime łączy się z od-
miennością kulturową. Rozważania, które zostaną przedsta-
wione czytelnikowi, można potraktować jako kontynuację tych 
z poprzedniej części, choć bardziej zwraca się tu uwagę na odda-
lenie, rozumiane nie jako nawiązywanie do tradycji, ale jako nie-
codzienność kreskówek (wynikającą z owego nawiązywania).

Kreatywność i jej pochodna numer jeden, czyli powtórkowość

Jeśli chodzi o Pokémona, ogromny sukces globalny wynikał 
między innymi z tego, że bardzo trudno było ową animację 
jednoznacznie zaklasyfikować – serial był nowym, swoistym 
objawieniem. Mowa tu przede wszystkim o głównym bohate-
rze – Pikachu, jaskrawożółtej maskotce o ogromnych oczach. 
W przeciwieństwie do protagonistów hollywoodzkich, ta-
kich jak Mickey, Donald, Dumbo czy Nemo, czyli do myszy, 
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kaczora, słonia i ryby, Pikachu nie przypomina niczego, co 
znamy z rzeczywistości. Dla Japończyków stwór tego rodzaju 
nie jest nowością – kreatywność artystów japońskich powodu-
je, że ich dzieła przesycone są podobnymi postaciami. Dla nie-
obytych z anime odbiorców z innych państw stanowią one coś 
niespotykanego (jako wyjątek należałoby wskazać belgijskie 
Smerfy). Pikachu razem ze swoimi 649 (liczba ta cały czas ro-
śnie) kolegami (i koleżankami), kieszonkowymi potworami1, 
stanowią o medialnej marce, która dni świetności ma już co 
prawda za sobą, ale wciąż przynosi ogromne zyski. 

Jak już było wspominane, kreatywność to znak rozpoznaw-
czy japońskiego przemysłu rozrywkowego, dającego rysowni-
kom niespotykaną nigdzie wolność kreowania2. Najlepszym 
dowodem jest fakt, że firmy nie zajmują się żadnymi badania-
mi rynku konsumenckiego. Pytanie, na co jest, a na co nie ma 
zapotrzebowania, wydaje się pytaniem źle postawionym – naj-
ważniejszy jest sam artyzm, a zimna kalkulacja w stylu hollywo-
odzkim znajduje się gdzieś w tle. Podstawowa różnica między 
modelem amerykańskim i japońskim związana jest z rolą, jaką 
pełni producent filmowy (nie tyle artysta, ile ktoś, kto zapewnia 
finanse niezbędne do podjęcia produkcji). W Japonii nie jest on 
u steru, bo nie ma prawa ingerować w wizję rysownika. Zarów-
no w wypadku kreskówek, jak i dzieł fabularnych, nie robi się 
żadnych poprzedzających produkcję badań – grupy fokusowe 
oraz badania sondażowe to rzecz niespotykana. Jeśli obraz od-
niesie sukces, tym lepiej dla niego i ekipy produkcyjnej, jeśli nie 
– trudno. Na etapie tworzenia producent może wyrazić swoje 
zdanie, ale przeważnie nikt go nie słucha.

1 Pokémon to nazwa utworzona z połączenia dwóch wyrazów: pocket (kie-
szeń) i monster (potwór).

2 Zob. R. Kelts, Japanamerica: How Japanese Pop Culture Has Invaded 
the U.S., New York: Palgrave Macmillan 2006, s. 59.
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Taki system rodzi perełki, a Japończycy do perfekcji opa-
nowali sztukę rozwijania swoich dzieł, gdyż wokół animacji 
produkuje się masę dóbr okołoaudiowizualnych (figurki, ga-
dżety, karty do gry, zabawki itd.) – niemal wszystkie seriale 
i filmy wiążą się z takim towarem. Nabywca, jeśli tylko ma 
ochotę, może się zaangażować w sposób bardzo intensywny, 
bez wytchnienia pochłaniając związane z danym tekstem pro-
dukty. Zaryzykować można stwierdzenie, że anime jest fano-
genne jak żaden inny gatunek – w związku z bogactwem, które 
oferuje, ma zdolność skupiania wokół siebie wielbicieli.

Producenci kreskówek już dawno zrozumieli, że popkul-
tura coraz bardziej opiera się na powtórkowości3. Pierwszy 
z brzegu przykład odnosi się do filmów fabularnych – premie-
ry kinowe nie dają tyle pieniędzy, ile sprzedaż DVD czy ciągłe 
emisje w telewizji, w związku z czym należy tak tworzyć, aby 
przykuć uwagę widza na więcej niż jeden raz. Ma to ogromny 
wpływ na dzieła, ponieważ trzeba je uczynić bardziej skom-
plikowanymi, aby ludzie chętniej do nich wrócili, na przykład 
kupili DVD. Dodatkowo powtórkowość stymulują narzędzia 
pozwalające przewijać, cofać, zwalniać czas narracji, odwracać 
jej przebieg i odkładać moment konsumpcji. VCR, TiVO, TV na 
żądanie, ściąganie z sieci, DVD z dodatkami i nowymi ujęcia-
mi czy komentarzami to technologie wygody (technologies of 
convenience), które umożliwiają postępowanie zgodne z zasadą 
„oglądam, kiedy chcę i kiedy mam czas”. Narzędzia te znacząco 
zachęcają do zagłębiania się w tekst (close reading) – kiedy ich 
nie było, pasja nabywcy ograniczana była przez to, jak niewiele 
razy można było coś zobaczyć. Japończycy zdali sobie z tego 
sprawę i dlatego konstruują swoje produkcje w sposób, który ma 
je uczynić zdatnymi do wielokrotnej konsumpcji – umieszczają 

3 Zob. S. Johnson, Everything Bad Is Good for You: How Today’s Popu-
lar Culture Is Actually Making Us Smarter, New York: Penguin Books 2005.
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w nich ciekawe postacie, w oparciu o nie powstają kolejne seria-
le bądź filmy, tworzone są figurki czy gry karciane. 

Wyraźnym przykładem był Pokémon – strategia tej me-
dialnej marki polegała na ciągłym zwiększaniu liczby potwo-
rów dostępnych na rynku. Cała zabawa miała się zresztą opie-
rać na haśle catch them all, czyli „zdobądź je (stworzonka) 
wszystkie” – jak łatwo się zorientować, nigdy się to nie mogło 
udać. Co z tego, że w poprzednim odcinku pokonany został 
największy z istniejących przeciwników? Publiczność, świa-
doma specyficznego zabiegu producentów, natychmiast pyta-
ła; czy za tydzień pojawi się ktoś silniejszy? A może „dobre” 
pokémony spotkają nowych przyjaciół? Tego typu pytania 
nie były bezzasadne, gdyż w każdym bez wyjątku epizodzie 
musiało pojawić się coś nowego, nieważne czy w kontek-
ście negatywnym (kolejny wróg), czy pozytywnym (przyja-
ciel). Przedstawiony zabieg był oczywiście zsynchronizowa-
ny z produkcją gadżetów – twórcy dbali, aby zawsze można 
się było zaopatrzyć w jakieś nowości: w dodatki do gier na 
konsole, gry karciane lub pluszaki. Podsumowując, Pokémon 
stanowił produkt dla dzieci, którego nie tylko się pożądało – 
pociechom sprzedawało się również sposób nabywania kolej-
nych przedmiotów związanych z potworami. Cotygodniowe 
nagabywanie mamy lub taty na zakup kolejnego towaru za-
pewniło sukces. Producent stosuje tę taktykę do dzisiaj – jeśli 
tekst ma jeszcze wiernych fanów, nie zawiodą się oni prędko, 
gdyż ciągle powiększa się pula bohaterów. Odczucie, że serial 
się kończy, nie ma prawa pojawić się w głowach odbiorców.

Zalewanie konsumentów coraz to nowszymi dobrami 
okołoaudiowizualnymi jest taktyką mającą uczynić kupowanie 
niezwykle ważną częścią życia. W przypadku Pikachu „wycią-
ganie” ukazywanych stworów poza ekran, tak że stają się ele-
mentami różnych środowisk nabywczych, pozwala wywołać 



CZĘŚĆ I. Globalne oddziaływanie anime

85

wspomnianą wyżej powtórkowość. Powoduje ona, że kieszon-
kowe potwory towarzyszą odbiorcom non stop: w czasie kiedy 
siedzą oni przed telewizorem lub ekranem komputera, kiedy 
się ubierają (krawaty i T-shitry z obrazkami stworków), jedzą 
(kubki, talerze z wizerunkiem postaci), pracują (zeszyty, piórni-
ki, tornistry, zakładki, ołówki, długopisy, skoroszyty związane 
z Pokémonem) czy śpią (pokémonowa pościel).

Kreatywność i jej pochodna numer dwa,  
czyli odmienność tematyki

Niecodzienność pociąga, zarówno jeśli chodzi o estetykę, kon-
strukcję fabuły czy rozwój postaci – japońskie popdobra są 
atrakcyjne, bo pochodzą z miejsca, gdzie reguły są zupełnie 
inne niż te, do których jesteśmy przyzwyczajeni, i gdzie wy-
obraźnia artystów zdaje się nie mieć granic. Wskutek napływu 
anime ludzie z różnych części świata doświadczają tęsknoty 
za kulturową odrębnością. To trudna do zdefiniowania i wy-
tłumaczenia fascynacja samą egzotyką, znajdująca usprawie-
dliwienie w chęci oderwania się od rutyny codziennego życia. 
Jest ona przytłaczająca zwłaszcza wtedy, gdy nie znajduje się 
pocieszenia w lokalnych produktach pop; niektórzy badacze4 
donoszą, że wzrost zainteresowania animacjami idzie w parze 
ze spadkiem popularności tekstów amerykańskich (a przecież 
te uznać można za regionalne – bo tak mocno zadomowione 
–  w wielu innych niż Stany Zjednoczone regionach planety).

Wielu naukowców5, charakteryzując odmienność japoń-
skich obrazów, zestawia je z zachodnimi filmami animowany-
mi, szczególnie z disneyowskimi. O ile Disney produkuje dzieła 

4 Zob. R. Kelts, dz, cyt., s. 211.
5 Zob. S. Napier, Anime from Akira to Princess Mononoke: Experiencing 

Contemporary Japaneses Animation, New York: Palgrave Macmillan 2001, s. 6.
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dla dzieci, o tyle w obrębie anime znaleźć możemy zarówno te 
przeznaczone dla milusińskich (Poketto Monsutā [Pokémon], 
Bishōjo Senshi Sērā Mūn [Sailor Moon]), jak i postapokalip-
tyczne fantazje (Akira, Kōkaku kidōtai [Ghost in the Shell] czy 
Shin seiki evangerion [Neon Genesis Evangelion]), psycholo-
giczno-psychodeliczne thrillery (Pāfekuto Burū [Perfect Blue]), 
sagi o samurajach oraz te o pornograficznych treściach. Prze-
krój tematyczny japońskich kreskówek jest przeogromny6, przy 
czym badacze skupiają się zwykle na najskrajniejszych przy-
kładach, nie zauważając, że są tam filmy i serie fantastyczne, 
komedie, obyczajowe, romanse, sensacyjne itd. Tak naprawdę 
animacje z Japonii obejmują swoim zasięgiem wszystko to, do 
czego przyzwyczajony jest odbiorca fabularnych obrazów po-
chodzących z Hollywood.

Wyjaśniając ogromne zróżnicowanie anime, warto 
zwrócić uwagę na jego związek z mangą, czyli japońskimi 
komiksami produkowanymi na skalę masową już od po-
czątku XX wieku7. Manga to część japońskiej popkultury 
zajmująca w omawianym społeczeństwie niezwykle ważne 
miejsce i ciesząca się ogromną popularnością na długo przed 
kreskówkami. Komiksy osiągnęły swoją pozycję dzięki 
ogromnej rozpiętości tematycznej, która przełożyła się na 

6 Dodatkowo, od momentu powstania gatunku znacząco poprawiła się 
jakość wytworów. Chodzi przede wszystkim o warstwę narracyjną – histo-
rie stały się bardziej angażujące i skomplikowane, nieraz pod sensacyjną czy 
fantastyczną powłoką ukryte są głębokie przemyślenia na temat otaczającego 
nas świata. Zauważyło to zresztą nie tylko środowisko recenzentów, ale i ja-
pońska akademia – stopniowo pojawiać zaczęło się coraz więcej opracowań 
naukowych traktujących o konkretnych tekstach. Powszechnie uznano, że 
anime przeszło długą drogę od pierwszej serii (Astro Boy) do dzisiaj. Ścieżka 
ta prowadziła od niezbyt skomplikowanej intelektualnie historyjki o chłop-
cu-robocie, promującej takie wartości jak miłość, przyjaźń oraz odwaga, aż 
do dojrzałych, poruszających egzystencjalne problemy tekstów, takich jak na 
przykład Kōkaku kidōtai (Ghost in the Shell).

7 Zob. S. Napier, dz. cyt., s. 19–21.
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różnorodność animacji. Między innymi dlatego, że wiele 
z nich przeszło drogę od mangi do anime, czyli najpierw ist-
niał komiks, a dopiero potem powstawał na jego podstawie 
film lub serial. I chociaż kreskówki często znacząco odbie-
gają od mangi8, to właśnie ze względu na opisane powią-
zanie niezwykle łatwo jest zrozumieć ogromną rolę mangi 
w stymulowaniu ogromu tematycznego animacji. Docieranie 
komiksów do wszystkich niemal typów konsumentów prze-
łożyło się na podobne oddziaływanie anime. 

Susan J. Napier9 źródeł popularności kreskówek szuka 
w ich problematyce, przy tym za najbardziej pociągającą dla 
widzów uważa tę związaną z technologicznym rozwojem, toż-
samością płciową oraz historią Japonii. Jeśli chodzi o pierwszy 
ze wspomnianych obszarów, wiele animacji stara się nakreślić 
obraz przyszłych losów ludzkości, odpowiadając na pytania, 
w jakim kierunku potoczy się technologiczny postęp oraz czy 
będzie to droga właściwa. Nie bez powodu wiele najznako-
mitszych filmów i serii przynależy do cyberpunku, czyli ope-
ruje zabiegiem scalania człowieka z maszyną – znamiennym 
motywem wielu tekstów jest pokazywanie cyborgów, czyli 
ludzi, którzy dobrowolnie godzą się na zastępowanie pewnych 
części swojego ciała mechanicznymi implantami mającymi 
poprawić ich zdolności fizyczne (siła, refleks) czy psychiczne 

8 Odmienności zwykle wynikają z tego, że twórcą danego filmu lub seria-
lu jest ktoś inny niż rysownik komiksu. Jednak nawet wtedy, gdy mamy do 
czynienia z tym samym artystą, format obydwu mediów wymusza zmiany. 
Limity czasowe dzieł audiowizualnych wymuszają cięcia w fabule; z kolei 
możliwość użycia animowanych elementów, muzyki oraz różnych zabiegów 
natury audiowizualnej pozwala odbierać anime większą liczbą zmysłów. 
Przy tym wszystkim warto podkreślić, że chociaż dużym uproszczeniem jest 
stwierdzenie, iż kreskówki to po prostu animowane mangi, to jednak anime 
operuje podobnym jak komiksy stylem rysowania.

9 Zob. S. Napier, dz. cyt., s. 11–15.
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(inteligencja)10. Inny rodzaj anime, tak zwane mecha, główny-
mi bohaterami czyni humanoidalne roboty ukazywane w świe-
tle pozytywnym bądź negatywnym11. Zarówno kreskówki cy-
berpunkowe jak i mecha wydają się szczególnie ważne z per-
spektywy współczesnego świata – ciągły rozwój powoduje, że 
ludzie coraz częściej zadają sobie pytania związane z owym 
rozwojem. Gdzie on nas zaprowadzi? Czy da się go wykorzy-
stać w sposób dobry, czy może skazani jesteśmy na powolną 
degradację naszego otoczenia społecznego? Właśnie w związ-
ku ze wzrastającym znaczeniem takich zagadnień szczególnie 
istotne są opisane wyżej typy animacji. Cieszą się one powo-
dzeniem, ponieważ są próbą odpowiedzi na wspomniane pyta-
nia, a dodatkowo ukazują niezbyt optymistyczne wizje mające 
być swoistą przestrogą.

Nie tylko jednak odniesienia do wszechogarniającego 
high-techu są pociągające. Podobać się może, że niektóre ani-
me pokazuje transgresję ról płciowych, szczególnie chodzi 

10 Zob. S. T. Brown, Tokyo Cyberpunk: Posthumanism in Japanese Visual 
Culture, New York: Palgrave Macmillan 2010; M. Kotani, Alien Spaces and 
Alien Bodies in Japanese Women’s Science Fiction, w: Robot Ghosts and Wi-
red Dreams: Japanese Science Fiction from Origins to Anime, red. Ch. Bolton,  
I. Csicsery-Ronay Jr., T. Tatsumi, Minneapolis: University of Minnesota Press 
2007; A. McBlane, Just a Ghost in a Shell?, w: Anime and Philosophy, red. 
J. Steiff, T. D. Tamplin, Chicago–La Salle: Open Court Publishing Compa-
ny 2010; S. Orbaugh, Frankenstein and the Cyborg Metropolis: The Evolu-
tion of Body and City in Science Fiction Narratives, w: Cinema Anime, red. 
S. T. Brown, New York: Palgrave Macmillan 2008; C. Silvio, Animated Bodies 
and Cybernetic Selves: „The Animatrix” and the Question of Post-Humanity, 
w: Cinema Anime, red. S. T. Brown, New York: Palgrave Macmillan 2008.

11 Zob. Ch. Bolton, The Mecha’s Blind Spot: „Patlabor 2” and the Phenome-
nology of Anime, w: Robot Ghosts and Wired Dreams: Japanese Science Fiction 
from Origins to Anime, red. Ch. Bolton, I. Csicsery-Ronay Jr., T. Tatsumi, Min-
neapolis: University of Minnesota Press 2007; S. Napier, When the Machines 
Stop: Fantasy, Reality, and Terminal Identity in „Neon Genesis Evangelion” 
and „Serial Experiments: Lain”, w: Robot Ghosts and Wired Dreams: Japanese 
Science Fiction from Origins to Anime, red. Ch. Bolton, I. Csicsery-Ronay Jr., 
T. Tatsumi, Minneapolis: University of Minnesota Press 2007.
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tutaj o kreskówki pornograficzne oraz te określane mianem 
shōjo12. Tego rodzaju animacje odzwierciedlają coraz żywsze 
w wielu środowiskach (na przykład feministycznych) nastroje 
każące twierdzić o płynności płci kulturowej. Dla przedstawi-
cieli grup, w których szczególnie zwraca się uwagę na takie 
poglądy, anime posłużyć może jako narzędzie do podkreślania, 
że dzisiaj role kobiece w znaczący sposób się zmieniają, co 
czyni koniecznym równouprawnienie. Ma o tym zaświadczać 
między innymi fakt, że głównymi bohaterami kreskówek czę-
sto są niewiasty silne psychicznie, zaradne i samowystarczalne 
(Kyūtī Hanī [Cutey Honey], Bishōjo Senshi Sērā Mūn [Sailor 
Moon]), co przeczy przestarzałemu ujmowaniu kobiet jako 
pasywnych i „udomowionych”. Filmy i serie mają za zadanie 
podważyć powszechnie obowiązujące stereotypy oraz zainspi-
rować do ewolucji nastawienia13.

Podobną funkcję spełniać mogą animacje z rodzaju yaoi, 
których nazwa to akronim określenia: YAma nashi, Ochi na-
shi, Imi nashi oznaczającego: bez orgazmu, bez celu, bez zna-
czenia14. Hasło to oddaje specyfikę obrazów – ich fabuła jest 
tylko wymówką do ukazania seksu między dwoma mężczy-
znami, zwykle bardzo młodymi, przy czym dzieła śmiało na-
zwać można pornograficznymi15. Nie są to bynajmniej teksty 

12 Zob. K. S. Gregson, What if the Lead Character Looks Like Me? Girl 
Fans of Shoujo Anime and Their Web Sites, w: Girl Wide Web: Girls, the In-
ternet, and the Negotiation of Identity, red. S. R. Mazzarella, New York: Peter 
Lang Publishing Inc. 2005.

13 Zob. S. Napier, Anime…, dz. cyt., s. 33.
14 Zob. M. Thorn, Girls And Women Getting Out Of Hand: The Pleasure 

And Politics Of Japan’s Amateur Comics Community, w: Fanning the Flames: 
Fans and Consumer Culture in Contemporary Japan, red. W. W. Kelly, New 
York: State University of New York Press 2004; J. Welker, Beautiful, borro-
wed, and bent: „Boys’ Love” as girls’ love in Shojo manga, „Signs: Journal of 
Women in Culture and Society” 2006, nr 3, Vol. 31.

15 Zob. M. J. McLelland, Male Homosexuality in Modern Japan: Cultural 
Myths and Social Realities, London: Routledge 2000.
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skierowane do mniejszości gejowskiej, odbiorcami są hetero-
seksualne kobiety, w tym nastoletnie dziewczęta16 – historie  
przedstawiane w yaoi nie nawiązują w żaden sposób do sy-
tuacji społecznej czy politycznej mniejszości seksualnej. 
Chodzi w nich raczej o ukazanie niezwykle sfeminizowa-
nych chłopców – szczupłych, długonogich, pozbawionych 
muskulatury i włosów w intymnych częściach ciała. Wyko-
rzystywany jest konkretny sposób rysowania czyniący płeć 
biologiczną postaci trudną do odgadnięcia, jeśli sugerować 
się wyłącznie rysami twarzy czy sylwetką17. Yaoi związane 
jest z charakterystyczną dla japońskiej kultury ideą transpł-
ciowości, czyli podkreślania płynności tożsamości płciowych 
i traktowania kobiecości mężczyzn w sposób pozytywny18. 
Przez środowiska feministyczne yaoi może być postrzegane 
jako sprzeciw – tym razem wobec seksu, w którym kobieta 

16 Zob. Y. Fujimoto, Transgender: Female Hermaphrodites and Male An-
drogynes, „U.S. – Japan Women’s Journal” 2004; A. Mizoguchi, Male-Male 
Romance by and for Women in Japan: A History and the Subgenres of Yaoi 
Fictions, „U.S. – Japan Women’s Journal” 2003, Vol. 25. Nie powinno to dzi-
wić, zważywszy że w Japonii produkcja pornografii przeznaczonej dla kobiet 
jest na porządku dziennym. Inaczej rzecz ma się oczywiście w Europie czy 
Stanach Zjednoczonych, gdzie odbiorcami „filmów dla dorosłych” są prze-
ważnie mężczyźni, a dodatkowo niewyobrażalne jest, że mogą być one skiero-
wane do nastolatków – twierdzi się, że konieczna jest ochrona tych ostatnich 
przed treściami o charakterze erotycznym. Sharon Kinsella (Adult Manga, 
London: Curzon Press 2000, s. 136) zauważyła, że w Japonii pornografia nie 
jest tak bardzo napiętnowana – zakorzenione w kulturze, niezwykle liberal-
ne podejście do porno powoduje, że artyści tworzący „anime dla dorosłych” 
mogą dawać upust swojej wyobraźni. Ciekawe jest również prawo związane 
z pornografią dziecięcą – zabrania się ukazywania dzieci „realnych”, ale do-
zwolone jest pokazywanie ich w pornograficznych kreskówkach.

17 Zob. M. J. McLelland, The World of Yaoi: The Internet, Censorship and 
the Global „Boys’ Love”, „The Australian Feminist Law Journal” 2005, Vol. 
23, s. 21.

18 Zob. M. J. McLelland, Is there a Japanese „Gay Identity”?, „Culture, 
Health & Sexuality” 2000, nr 4, Vol. 2; A. Wood, „Straight” women, queer  
texts: Boy-Love manga and the rise of a global counterpublic, „Women’s Stu-
dies Quarterly” 2006, nr 1/2, Vol. 34.
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przyjmuje podporządkowaną rolę. Odrzuca się bowiem ste-
reotypowy – i pokazywany w wielu przekazach popkultury 
zachodniej – obraz pięknego, romantycznego, miłego, pozba-
wionego wulgarności czy jakiejkolwiek agresji aktu płcio-
wego (w yaoi pokazywany jest akt niemiły, nieromantyczny, 
wulgarny i agresywny). 

Anime zaprzeczające raz na zawsze ustalonym granicom 
związanym z płcią kulturową służyć może odbiorcom na ca-
łym świecie do kształtowania własnego „ja” oraz odnajdowa-
nia odpowiedniej dla siebie tożsamości płciowej19. Kreskówki 
tego rodzaju uświadamiają ogrom możliwości, jakimi ludzie 
dysponują (w zakresie wspomnianej tożsamości) oraz skłania-
ją do akceptacji kompleksowości płci społecznej, a nie kiero-
wania się konwencjonalnymi rolami i oczekiwaniami. Ma to 
szczególne znaczenie dla ludzi młodych, czyli znajdujących 
się w fazie intensywnego eksperymentowania ze swoimi iden-
tyfikacjami. Łatwo jest zrozumieć, dlaczego dla wielu z nich 
funkcja japońskich animacji dotycząca eksploracji płynności 
płciowej okazuje się bardzo ważna.

Zdaniem Napier konsumentom spoza Japonii podobać 
mogą się ponadto obecne w wielu tekstach odwołania do hi-
storii omawianego kraju albo interpretacja historycznych wy-
darzeń niekoniecznie odnoszących się do wyspiarskiego pań-
stwa, ale dokonana z jego perspektywy. Badaczka wymienia 
przykłady obrazów traktujących o wojnach toczonych w epoce 
samurajów, jak również szeroko komentowany przez zachod-
nich krytyków film Hotaru no Haka (Grave of the Fireflies), 

19 Zob. L. Goldstein, M. Phelan, Are You There God? It’s Me, Manga: 
Manga as an Extension of Young Adult Literature, „Young Adult Library  
Services” 2009; S. Orbaugh, Sex and the Single Cyborg: Japanese Popular 
Culture Experiments in Subjectivity, w: Robot Ghosts and Wired Dreams: 
Japanese Science Fiction from Origins to Anime, red. Ch. Bolton, I. Csicsery-
-Ronay Jr., T. Tatsumi, Minneapolis: University of Minnesota Press 2007.
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którego akcja osadzona jest w ostatnich dniach drugiej wojny 
światowej i przedstawia japońskie spojrzenie na największy 
konflikt XX wieku20.

Kreatywność i jej pochodna numer trzy,  
czyli odmienność sposobu rysowania

W anime pociągać może niespotykany sposób montażu21, po-
wodujący wrażenie, że postacie „skaczą” – brak płynności 
wynika z tego, iż w jednym kadrze bohater, który ma wyko-
nać jakiś ruch, pokazywany jest na jego początku, a w kadrze 
następnym pod koniec, tak jakby przemieszczenie odbyło się 
poza akcją. I chociaż dzisiaj traktowane jest to jako specy-
ficzna estetyka, będąca wynikiem przyjętej konwencji, a nie 
konieczności oszczędzania na etapie produkcji, to jednak źró-
deł takiego zabiegu rzeczywiście szukać można w ogranicza-
niu wydatków. Poza tym, jeśli chodzi o japońskie kreskówki, 
większy nacisk kładzie się na linie niż na posługiwanie świa-
tłem i cieniem. Amerykanie czy Europejczycy stawiają na 
przestrzenną głębię obrazu, podczas gdy japoński styl czyni 
świat „płaskim”. Zmianę kształtów i wielkości obiektów pod-
kreśla się liniami, a nie grą światła, stąd częste w animacjach 
dziwne dla obcokrajowców przesuwanie przedstawionych 
rzeczy22.

20 Zob. H. Shipman, Grave of the Child Hero, w: Anime and Philosophy, 
red. J. Steiff, T. D. Tamplin, Chicago–La Salle: Open Court Publishing Com-
pany 2010.

21 Zob. R. Kelts, dz. cyt., s. 213.
22 Zastanawiać się można, na ile owo charakterystyczne dla Japończyków 

rysowanie jest wynikiem „liniowości” ich kultury – specyficznego sposobu 
myślenia, w którym zwraca się uwagę na linie, a nie głębię obiektów (przykła-
dem może być kimono [tradycyjne, misternie składane stroje] czy torii [cere-
monialne bramy z prostych drewnianych bali]) (zob. R. Kelts, dz. cyt., s. 214).
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Kelts23 zwrócił uwagę na jeszcze jeden element specyfiki 
anime. Artyści nigdy nie pokazują wszystkich szczegółów po-
staci – na przykład jeśli widzi się animowane kobiety, pierwsze 
rzucają się duże oczy, niezwykle szczegółowo ukazane wło-
sy oraz obfity biust. Nie ukazuje się natomiast w ogóle uszu, 
a nos rysowany jest w sposób szczątkowy; podobnie jeśli cho-
dzi o mężczyzn, smukłych, ale jednocześnie bardzo silnych. 
Charakterystyczna jest zatem wybiórczość oraz eksponowanie 
tylko pewnych elementów ciała. Bohaterowie są nierealni – 
w rzeczywistości nigdy nie spotkamy podobnie wyglądających 
ludzi, jednak należy tę cechę postrzegać jako wzbudzającą 
zainteresowanie i to z dwóch powodów. Po pierwsze bezpo-
średnio prezentuje się widzom to, co przede wszystkim chcą 
oglądać (na przykład duże oczy u kobiet jako oznaka wraż-
liwości, wielkie biusty – kobiecości). Inaczej jest chociażby 
jeśli chodzi o filmy fabularne, niosące mnóstwo wizualnych 
informacji, z których na połowę nie zwraca się w ogóle uwagi.  
Po drugie zmusza się odbiorcę do wysiłku wypełniania luk bra-
kujących w tekście. Zwykle u podstaw krytyki kultury pop leży 
przekonanie, że konsumenci nie chcą się męczyć intelektualnie 
– pociąga ich to, co proste i dziecinne, bowiem mózg najchęt-
niej wstrzymałby się od pracy. Neurologia dowodzi tymcza-
sem, że organ ten posiada naturalną potrzebę szukania nowych 
wyzwań i doświadczeń24. Właśnie takie zapewniają nam kre-
skówki, kiedy pokazują bohaterów nierealnych z punktu wi-
dzenia rzeczywistego świata. Konieczność wyobrażenia sobie, 
że ukazane uniwersum (i występujące w nim postacie) może 
się „zdarzyć” naprawdę, przełożenia tego, co widzi się na 
ekranie, na znaną nam codzienność, jest dla mózgu niemałym 
wyzwaniem (ze względu na wybiórczość w prezentowaniu 

23 Tamże, s. 214–216.
24 Zob. S. Johnson, dz. cyt.
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bohaterów, ale również wspomniane „skoki” w ruchu). Mimo 
to praca, którą trzeba wykonać, oglądając, musi być uznana 
za przyjemną, ponieważ jest ona przejawem interaktywno-
ści – nabywając animacje, widz czuje, że (w pewnym sensie) 
uczestniczy w kreowaniu fikcyjnego świata. Konieczność swo-
iście rozumianego partycypowania, czyli odnajdywania sensu 
w chaotycznym rysunku, jest tak naprawdę jedną z głównych 
przyczyn popularności anime.

Kreskówki nie dla dzieci

Odmienność japońskich kreskówek, pociągająca widzów spo-
za Japonii, związana jest ze wspomnianymi już nawiązania-
mi do tradycyjnej sztuki omawianego kraju, ale również z te-
matyką czy specyficznym sposobem rysowania25. Co jeszcze 
wywoływać może zainteresowanie anime? Przede wszystkim 
większy realizm fabuły. Chodzi o to, że w tekstach pochodzą-
cych ze Stanów Zjednoczonych „dobro zawsze zwycięża”26, 
czyli unika się stresowania odbiorców zakończeniami nie-
mieszczącymi się w schemacie happy endu. W Japonii zabiegi 
tego typu nie są konieczne, co wynika z kulturowych uwarun-
kowań, w tym głównie szintoizmu. Religia ta dopuszcza am-
biwalentność dobra i zła oraz nie daje jednoznacznej odpowie-
dzi, czy dane postępowanie mieści się w sferze pierwszej czy 
może drugiej – powszechne jest różnorodne interpretowanie 
tych samych czynów w zależności od kontekstu i konkretnych 
okoliczności. Anime, narysowane przez artystów funkcjonu-
jących w takiej właśnie kulturze, nie musi opierać się na pro-
stym schemacie ostatecznego tryumfu dobra, co okazuje się 

25 Zob. S. Napier, Anime…, dz. cyt., s. 9.
26 Zob. R. Kelts, dz. cyt., s. 46.
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dla zachodniej publiczności zaskakujące27. Jest to na tyle nowe 
i niespotykane, że aż pociągające – istnienie filmów (nawet je-
śli są to obrazy animowane), w których brak jest szczęśliwego 
zakończenia i w których nie istnieje wyraźny podział na dobro 
i zło, okazuje się powiewem świeżości dla odbiorcy przebywa-
jącego w duchocie hollywoodzkiej sielanki.

Konsumenci z różnych stron globu uznać mogą kre-
skówki za godne obejrzenia, bowiem przełamujące charak-
terystyczne dla Stanów Zjednoczonych traktowanie filmów 
rysunkowych jako czegoś przeznaczonego wyłącznie dla 
dzieci. Paradoksalnie, amerykańscy producenci, tacy jak Di-
sney, Hanna-Barbera czy Warner Brothers, stworzyli sytuację 
sprzyjającą japońskiej konkurencji – ograniczając grupę do-
celową swoich produkcji do milusińskich, doprowadzili do 
wytworzenia się na rynku luki, w którą weszły popdobra po-
chodzące z Japonii. To właśnie one zaspokoiły potrzeby ludzi 
niemogących się doczekać animacji niekoniecznie skierowa-
nych do najmłodszych28.

Brak happy endu oraz ciężkostrawność tematyki często 
zaskakują osoby utożsamiające anime z filmami dla dzieci 
(chociaż oczywiście i takie w obrębie omawianego gatun-
ku da się wyróżnić). Tak naprawdę najczęstszym zarzutem 
wysuwanym wobec japońskich kreskówek jest ich przesyce-
nie przemocą i seksualnością. Tego rodzaju opinia zdradza 
ignorancję krytyków, ponieważ można ją zastosować tylko 
do ułamka istniejących obrazów. Negatywne potraktowanie 
erotyzacji i wulgarności łatwo jednak zrozumieć, jeśli weź-
mie się pod uwagę przyzwyczajenie zachodnich widzów do 

27 Zob. tamże.
28 Zob. C. Norris, The Global Flow of Manga and Anime: The Past, Pre-

sent and Future, 2002, [online:] http://arts.monash.edu.au/lcl/conferences/cul-
tural-flows/cfpapers/cf-conf-paper-norris.pdf [dostęp 19.02.2012], s. 3.
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łagodnej tematyki animacji. W związku z tym, co się widzi 
w produkcjach zachodnich, ukształtowało się przekonanie, że 
filmy przeznaczone dla młodych (bo takimi przecież są filmy 
rysunkowe) nie powinny epatować seksem i ociekać krwią. 
Stąd, na podstawie jedynie części dostępnej na rynku ofer-
ty anime, uogólnia się na cały gatunek. Oczywiście, biorąc 
pod uwagę całokształt, kreskówki japońskie są mroczniejsze 
i poważniejsze niż ich amerykańskie odpowiedniki; mimo to 
przesadne jest twierdzenie, że każda seria jest wulgarna i za-
wiera erotykę.

Oczywiście, pornograficzne kreskówki istnieją. Zaryzy-
kować można stwierdzenie, że w ich przypadku niecodzien-
ność japońskiej animacji osiąga swoje radykalne formy. Na 
zachodzie pornograficzne anime zwykło się określać mianem 
hentai – są to teksty, które wyróżnia niezwykle dziwny i nie-
spotykany sposób ukazywania stosunków seksualnych. W Ja-
ponii słowa hentai używa się w innym znaczeniu – oznacza 
ono zdolność do metamorfozy, charakterystycznej chociaż-
by dla insektów zmieniających swoją formę (dojrzała postać 
owada powstająca z poczwarki). W azjatyckim kraju używa 
się terminów porno anime lub ero anime, lecz dość łatwo 
jest wytłumaczyć, dlaczego gdzie indziej przyjęło się pojęcie 
hentai. Zrozumie to każdy, kto choć raz zobaczył opisywane 
kreskówki – transformacje doświadczane przez bohaterów 
potrafią zburzyć spokój osób, którym zdaje się, że posiadają 
mocne nerwy. Oszczędzając czytelnikowi pikantnych szcze-
gółów, warto jako przykład wspomnieć często spotykany mo-
tyw (charakterystyczny dla jednego z nurtów hentai) seksu 
uprawianego z męskim demonem o olbrzymich genitaliach 
uformowanych na kształt macek ośmiornicy (zwykle potwór 
wyłania się z przechodzącego podczas stosunku metamorfo-
zę mężczyzny). 
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Kelts29 wymienił w swojej książce egzemplifikacje por-
nograficznych mang – jeśli wziąć pod uwagę, że na podstawie 
komiksów często tworzone są animacje, uznać można, że przy-
kłady dotyczą również filmów. Amerykanin wspomina zatem 
historię o gimnazjalistkach uprawiających seks z robotami, 
opowiastkę pokazującą ośmioletnią dziewczynkę, która napa-
stuje swojego brata, aby ten odbył z nią stosunek, jak również 
mangę, gdzie bohaterce, uczennicy gimnazjum, pod wpływem 
szatańskiej klątwy wyrasta penis. Zachodnia moralność oraz 
sposób traktowania pornografii mogą przesłonić fakt, że hentai 
to przejaw charakterystycznego dla Japończyków podejścia do 
rozrywki, to znaczy wspomnianego już wcześniej nastawienia 
na kreatywność. Chęć jej rozwijania powoduje przyzwolenie 
na najdziwniejsze pomysły, co pozostaje w zgodzie z polity-
ką przemysłu kulturowego polegającą na promowaniu niczym 
niezahamowanej wolności twórczej.

Jak zauważył Kelts30, pornografia oraz przemoc pojawia-
jące się w anime (i innych produktach japońskiej popkultu-
ry31) mogą być wynikiem restrykcyjnych norm społecznych. 
Badacz wskazał ich egzemplifikacje, relacjonując swój pobyt 
w Japonii, podczas którego musiał kilkadziesiąt razy dziennie 

29 R. Kelts, dz. cyt., s. 133.
30 Tamże, s. 137–138.
31 Amerykanin skupił się przede wszystkim na kreskówkach, mandze i kli-

pach przedstawiających fragmenty programów rozrywkowych pochodzących 
z japońskiej telewizji. W Ameryce i Wielkiej Brytanii urywki owe były po-
pularne już w latach osiemdziesiątych XX wieku – istniał nawet podziemny 
rynek handlu kasetami VHS zapełnionymi takimi wycinkami. Dzisiaj ogląda 
się je oczywiście głównie przez internet (wystarczy wpisać w dowolną wy-
szukiwarkę słowo „Japanarama”, aby się o tym przekonać). Klipy cieszą się 
sporym zainteresowaniem także w naszym kraju – ukazują one sceny niespo-
tykane w rodzimej telewizji, częste są nagość, znęcanie się nad ludźmi oraz 
poniżanie ich. Jak jednak słusznie spostrzegł Kelts, można być zaskoczonym 
faktem, że wiele współczesnych zachodnich programów opiera się na pomy-
słach zaczerpniętych od azjatyckich producentów.
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przepraszać obcych ludzi za drobne nieporozumienia, kłaniać 
się w pas przełożonym oraz osobom starszym, a w zatłoczonej 
windzie stać w kompletnej ciszy, nie mogąc zagadnąć osoby 
stojącej obok. Tak pojmowany obyczajowy rygoryzm znajduje 
swoje ujście w dzikiej, nieokiełznanej wyobraźni, najwyraź-
niej przejawiającej się w dziełach pop. W regionie euroatlan-
tyckim agresja i pornografia popkultury traktowane są bardzo 
negatywnie, ponieważ przemoc (także ta na tle seksualnym) 
występująca w rzeczywistości jest o wiele większym proble-
mem. Kelts stwierdził, że amerykański indywidualizm (silny 
również w Europie) rodzi agresję, a społeczeństwo musi ją 
hamować niejako sztucznie, przez różne sankcje. W wypad-
ku Japonii przestępczość związana z przemocą to rzadkość, 
o czym świadczą statystyki policyjne – kolektywizm kultury 
skłania Japończyków do rozładowywania stresów wynikają-
cych z pędu codziennego życia nie tyle w sposób realny, ile 
przy pomocy kultury popularnej. W Europie i Stanach Zjedno-
czonych zbyt agresywne i seksualne przekazy medialne trak-
towane są w kategoriach przyczyn dewiacyjnych zachowań 
oraz osłabienia oddziaływania sankcji mających powstrzymać 
zachowania przestępcze. 

Kreskówki dla dzieci, czyli potęga kawaii

Anime to jednak nie tylko filmy dla dorosłych – w obrębie ga-
tunku istnieją również kreskówki skierowane do dzieci. Wiele 
spośród nich odniosło spektakularny światowy sukces wyni-
kający z nawiązywania do specyficznej estetyki, której najlep-
szym przykładem jest wielokrotnie już w tej książce wspomi-
nany Pokémon. Anne Allison32 zauważyła, że podstawowym 

32 Zob. A. Allison, Cuteness as Japan’s Millennial Product, w: Pikachu’s 
Global Adventure: The Rise and Fall of Pokémon, red. J. Tobin, Durham: Duke 
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czynnikiem decydującym o powodzeniu kieszonkowych po-
tworów była formuła operująca tak zwanym kawaii, czyli mo-
tywem milusińskości, słodkości (cuteness). Prąd ów zakłada 
emocjonalne przywiązanie do fantastycznych kreacji i powo-
duje, że animacje stają się atrakcyjne w oczach cudzoziemców.

Opisywana estetyka opiera się na trzech podstawach33 – 
aby coś było kawaii musi być po pierwsze amae, czyli piękne, 
kochane, po drugie zależne od kogoś, po trzecie łagodne (yasa-
shii). Wszystkie te cechy kojarzą się z rzeczą dobrą, bowiem 
zapewniającą ciepło i poczucie bezpieczeństwa. Słodkość cha-
rakterystyczna dla wielu anime bywa łączona z nastoletnimi 
dziewczętami jako głównymi odbiorcami tekstów ze sfery 
kawaii, choć – jak pokazuje przykład Poketto Monsutā – nie 
jest to reguła, od której nie ma odstępstw. Kreskówka konsu-
mowana była przez dzieci obojga płci, co zapewne wynikało 
z rozległej kampanii marketingowej promującej opisywany 
popprodukt zarówno w jego wersji chłopięcej (nastawienie na 
akcję i walki potworów) jak i w wersji kawaii, czyli tej związa-
nej z wszelkiego rodzaju miluśkimi maskotkami i innymi ga-
dżetami34. Główna ikona tej animacji, czyli potworek Pikachu, 
została zaprojektowana tak, aby wywołać chęć opiekowania 
się i odczucie przywiązania. Główny pokemon w sposób do-
skonały odzwierciedlał schizofreniczną kampanię twórców, 
którzy chcąc dotrzeć do niezwykle zróżnicowanej populacji 
milusińskich, przedstawili Pikachu jako połączenie kawaii 

University Press 2004; A. Allison, Millennial Monsters: Japanese Toys and 
the Global Imagination, Berkeley–Los Angeles: University of California Press 
2006; A. Allison, The Japan Fad in Global Youth Culture and Millennial Capi-
talism, w: Mechademia 1: Emerging Worlds of Anime and Manga, red. F. Lun-
ning, Minneapolis: University of Minnesota Press 2006.

33 Zob. A. Allison, Cuteness…, dz. cyt., s. 38.
34 Zob. Ch. Barber, M. Bryce, J. Davies, The Making of Killer Cuties, w: 

Anime and Philosophy, red. J. Steiff, T. D. Tamplin, Chicago–La Salle: Open 
Court Publishing Company 2010.
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(mały słodki stworek przypominający mysz) z nieustępliwo-
ścią, twardością, odwagą i innymi przymiotami prawdziwych 
wojowników. Wizerunek numer jeden miał zachęcić do kon-
sumpcji dziewczęta, obraz numer dwa zakładał wywarcie po-
żądanego efektu na chłopcach35.

Japoński przemysł kulturowy na długo przed Poketto 
Monsutā zorientował się, że opłaca się sprzedawanie tekstów 
opartych na motywie słodkości36. Konstruowanie protagonistów 
kawaii rozpoczęło się właściwie już po drugiej wojnie świato-
wej i w każdym następnym dziesięcioleciu XX wieku stawało 
się coraz bardziej znaczącym elementem krajobrazu popkultu-
rowego. W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych zwięk-
szyła się produkcja plastikowych figurek przedstawiających 
postacie z mangi lub anime. W latach siedemdziesiątych firma 
Sanrio wystartowała z hitem kawaii, czyli z serią Hello Kitty37, 
która stała się dodatkowym czynnikiem stymulującym rozwój 
„milutkiego” biznesu. Sukces minimalistycznego rysunku uka-
zującego małego kotka zachęcił innych do tworzenia własnych 
bohaterów posiadających podobny powab. Eksplozję opisy-
wanego stylu zauważyć można było w latach osiemdziesią-
tych, kiedy miliony Japończyków oszalały na punkcie nowych 

35 Jednym z powodów ogromnego sukcesu Pokémona było przedstawianie 
przezeń gamy różnego rodzaju motywów, które trafiały do wyobraźni dzieci. 
Śledząc przygody Pikachu oraz jego przyjaciół i wrogów, można było zafa-
scynować się zaprezentowaną w serii konkurencją, walką, kooperacją, przy-
jaźnią, opiekuńczością, a nawet lekkostrawną seksualnością – tematy te oka-
zały się atrakcyjne zarówno dla dziewczynek, jak i chłopców (zob. J. Tobin, 
Pikachu’s Global Adventure: The Rise and Fall of Pokémon, red. J. Tobin, 
Durham–London: Duke University Press 2004, s. 65).

36 Zob. A. Allison, Cuteness…, dz. cyt., s. 39.
37 Warto wspomnieć, że do tej pory wytworzono około dwadziestu dwóch 

tysięcy różnego rodzaju produktów nawiązujących do tej marki – w świato-
wym obiegu znajdują się na przykład makarony Hello Kitty (HK), prezerwa-
tywy HK, kolczyki czy koronki na zęby (przy każdym kęsie odciskają znak 
HK) (zob. M. Lindstrom, Zakupologia: Prawdy i kłamstwa o tym, dlaczego 
kupujemy, Warszawa: SIW Znak 2009, s. 90–100).
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„państwowych” maskotek, czyli misiów panda otrzymanych od 
chińskiego rządu i sprowadzonych do tokijskiego ZOO. Ekscy-
tację wszystkim co słodkie wzmocniła obserwowana w latach 
dziewiećdziesiątych tendencja korporacyjnych gigantów do 
tworzenia firmowych logo w oparciu o postacie kawaii. Warto 
wspomnieć chociażby o All Nippon Airways i ich pokémono-
wym samolocie, pomalowanym zgodnie z estetyką serialu, a we 
wnętrzu wyposażonym w elementy do niego nawiązujące (za-
główki i pojemniki na jedzenie w kształcie potworów, uniformy 
załogi itd.). W owym dziesięcioleciu narodził się obowiązujący 
do dziś trend umieszczania obrazków milutkich protagonistów 
(na przykład kota Doraemona czy pandy Tarepandy) na tapecie 
telefonów komórkowych38.

Nie ulega wątpliwości, że promowanie postaci jest coraz 
ważniejsze w kontekście tworzenia w zakresie anime silnych 
marek39. To właśnie bohaterowie najczęściej stają się znakiem 
rozpoznawczym filmu czy serialu. Szukając socjologicznego 
uzasadnienia eksponowania protagonistów, wskazać można 
ich rolę tożsamościotwórczą. Nieważne czy postacie są pod-
porą tożsamości osobistych czy grupowych (korporacyjne lub 
państwowe symbole), istotne jest to, że przez identyfikację 
z nimi wzmacniamy swoje więzi z ludźmi, ale też kształtuje-
my własne „ja” oraz się realizujemy. Nic zatem dziwnego, że 
bohaterowie kreskówek, w tym ci będący kawaii, są ważnym 
elementem współczesnego społeczeństwa japońskiego i że 
przebywając w tym kraju, możemy się na nich natknąć prak-
tycznie wszędzie – widzimy ich na wystawach sklepowych, 

38 Zob. S. Kinsella, Cuties in Japan, w: Women, Media, and Consumption 
in Japan, red. L. Skov, B. Moeran, Richmond: Curzon Press 1995; J. W. Treat, 
Yoshimoto Banana Writes Home: The Shōjo in Japanese Popular Culture, w: 
Contemporary Japan and Popular Culture, red. J. Treat, Honolulu: University 
of Hawaii Press 1996.

39 Zob. A. Allison, Cuteness…, dz. cyt., s. 39–40.
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billboardach, ubraniach, sprzęcie kuchennym czy biurowym, 
kalendarzach oraz w środkach masowego transportu (specjal-
ne naklejki) i w wielu innych miejscach.

Nabywanie tekstów kawaii rozumieć można w katego-
riach kupowania relacji z wybranymi postaciami. Z konsumo-
wanym dobrem wchodzi się przecież w konkretnego rodzaju 
interakcję – różni ludzie oczekują od niego różnych rzeczy. 
Dla przykładu dzieci uważać mogą Pikachu za przyjaciela, 
o którego należy się troszczyć oraz dbać i któremu jednocze-
śnie trzeba pomagać w walce z innymi stworkami. Animowa-
na mysz jest więc narzędziem zapewniającym wejście w przy-
jemną fantazję.

Ekscytacje konsumenckie związane z kawaii mogą być 
w tym przypadku sposobem na uwolnienie się od rygory-
stycznych norm społecznych obowiązujących w takich sfe-
rach japońskiego społeczeństwa, jak szkoła, praca czy życie 
rodzinne. Pochłanianie milusińskości to podążanie za czymś, 
co zdejmuje z ramion ciężar stresującego życia, naznaczone-
go nieustannym przymusem produktywności i awansowania 
we wszelkiego rodzaju społecznych hierarchiach. Nabywanie 
kawaii wyraża tęsknotę za spokojem i poczuciem komfortu, 
czyli czymś doświadczanym w beztroskim i pozbawionym 
napięć dzieciństwie. I być może właśnie ze względu na tak ro-
zumianą dziecinność to, co przynależy do opisywanego nurtu, 
cieszy się coraz większą popularnością nie tylko wśród mło-
dych dziewcząt. Wielu naukowców zauważyło40, że w kawaii 
zaopatrują się zarówno nastolatki, jak i kobiety dojrzałe oraz 
mężczyźni (chłopcy i dorośli). Zasadne jest stwierdzenie, że 
z takich samych powodów teksty operujące słodkością intere-
sują również nie-Japończyków – ciągły pęd i nastawienie na 

40 Tamże, s. 40.
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osiągnięcie sukcesu zawodowego to przecież rzecz charakte-
rystyczna nie tylko dla Japonii.

Dla popularności postaci kawaii istotną rolę odgrywają 
zatem motywy psychologiczne, chęć odzyskania utraconego 
gdzieś dzieciństwa, oderwania się od otaczającej i jednocze-
śnie przytłaczającej rzeczywistości. Powodzenie omawianych 
bohaterów można wyjaśniać za pomocą koncepcji obiektu 
przejściowego (transitional object), sformułowanej przez Do-
nalda W. Winnicotta41. W tym ujęciu relacja konsumentów 
z nabywanym dobrem może zostać scharakteryzowana w kate-
goriach, w których ujmuje się silne przywiązanie niemowląt do 
pierwszych pojawiających się w ich życiu przedmiotów, takich 
jak na przykład kocyki, zabawki, pluszowe maskotki. Według 
Winnicotta są to obiekty przejściowe, znajdujące się na gra-
nicy wewnętrznej (subiektywnej) i zewnętrznej (obiektywnej) 
rzeczywistości. Pozwalają one dziecku radzić sobie z brakiem 
poczucia bezpieczeństwa wynikającym z utraty doświadczanej 
w łonie matki jedności między obydwiema sferami. Obiekty 
przynależą co prawda do świata zewnętrznego, dziecko ma 
jednak wyobrażoną nad nimi kontrolę. 

Kawaii stanowią dla odbiorców specyficzne obiekty 
przejściowe42. Zapewniają one utracone poczucie bezpie-
czeństwa – ludzie odczuwają ze swoimi ulubionymi poppro-
duktami specyficzną więź, która jest źródłem pozytywnych 
emocji (swojskości, ciepła, szczerości). Afekty owe sprzyjają 
radzeniu sobie z doświadczanym na co dzień rozdźwiękiem 
między światem zewnętrznym i wewnętrznym, są jak zabawki 

41 D. W. Winnicott, Dzieci i ich matki, przeł. M. Halaba, Warszawa: 
W.A.B. 1994.

42 Zob. C. L. Harrington, D. D. Bielby, Soap Fans: Pursuing Pleasure 
and Making Meaning in Everyday Life, Philadelphia: Temple University Press 
1995, s. 133.
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dla dziecka, zapewniają poczucie kontroli. Jest to tym bardziej 
prawdziwe, że słodkie postacie często znajdują się na przecię-
ciu realności i fantazji, na przykład kot Doraemon, zamiesz-
kujący jedno z faktycznie istniejących japońskich miast, ma 
na podorędziu wiele fantastycznych urządzeń – chociażby po-
sługuje się drzwiami, które mogą się otworzyć w dowolnym 
miejscu na świecie. Jak widać, anime operujące estetyką ka-
waii może być rozpatrywane jako mechanizm radzenia sobie 
z realnością przy pomocy wyobraźni.

Zdaniem Allison43 milusińskie popprodukcje japońskie 
uwalniają od nieprzyjemności współczesnego społeczeństwa 
w jeszcze jeden sposób. Chodzi o to, że przypominają nam 
o naszej magicznej przeszłości, kiedy dominowała nie tyle 
charakterystyczna dla obecnych czasów racjonalność, ale 
wiara w duchy, demony, wróżki, złe uroki i czary. Protago-
niści spod znaku kawaii często sami zaliczają się do wspo-
mnianych mitycznych postaci i używają tajemniczych mocy. 
Zatracone wraz z nastaniem industrializmu przekonanie, że 
paranormalne zjawiska istnieją, odradza się w tworach kul-
tury popularnej. Zdaniem Allison pozwalają one poradzić so-
bie z wszelakimi trudami codziennego życia, czyli spełniają 
funkcje eskapistyczne (podobnie jak zjawiska paranormalne). 
Dodatkowo, wypełniają lukę po utraconej – wraz z nastaniem 
nowoczesności – prymitywnej podświadomości (primitive 
unconsciousness), jaka jest nam niezwykle potrzebna, aby 
radzić sobie z alienującą rzeczywistością zimnej kalkulacji. 
Japonia, jako główny eksporter kawaii, gwarantuje każdemu 
zakątkowi świata uleczenie z racjonalizmu. Jak słusznie za-
znaczyła Allison44, stracone poczucie wiary w nadprzyrodzo-
ne odzyskujemy dzięki mechanizmowi, na którym opiera się 

43 A. Allison, Cuteness…, dz. cyt.
44 Tamże.
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era nowożytna – paradoksalnie, stan prymitywnej podświado-
mości jest nam sprzedawany przez kapitalizm konsumpcyjny, 
czyli znak rozpoznawczy epoki industrialnej. O ile kawaii jest 
dla nas remedium, ulgi doświadczamy kosztem spotęgowania 
siły galopującego konsumpcjonizmu, każącego nam kupować 
coraz więcej i więcej. Żyjemy dzisiaj w czymś, co Allison 
określa mianem kapitalizmu pokémona (pokemon capitalism).

Postmodernizm i ryzyko

Niektórzy akademicy, szukając przyczyn boomu anime, jaki 
zapanował w ostatnich latach w wielu krajach świata, zwraca-
ją uwagę, że Japonia była społeczeństwem postmodernistycz-
nym, na długo zanim sformułowane zostało samo pojęcie post-
modernizmu. Twierdząc tak, wskazuje się na opisywaną już 
hybrydyczność kultury wyspiarskiego państwa, uformowanej 
wskutek wielu zapożyczeń i będącej mieszanką elementów po-
chodzących z kontynentalnej Azji, ale także Europy i Stanów 
Zjednoczonych. Argumentami są także niezwykła łatwość, 
z jaką Japończycy łączą wykorzystanie różnorodnych gadże-
tów high-tech z tradycyjną obyczajowością, oraz nastawienie 
ich kultury na wizualność. W związku z postmodernistycznym 
„nalotem” produkty z omawianego kraju doskonale wpasowa-
ły się we współczesną, postmodernistyczną właśnie, epokę.

Napier45 zauważyła, że wspomniane już charakterystycz-
ne dla kreskówek transformacje i metamorfozy należy postrze-
gać jako wyraz postmodernistycznej obsesji na punkcie fluk-
tuującej tożsamości. Zdaniem tej badaczki animacje poruszają 
fundamentalny dla obecnych czasów problem przekształceń 
tożsamości w ciągle zmieniającym się społeczeństwie. Szybkie 

45 S. Napier, Anime…, dz. cyt.



Japonizacja. Anime i jego polscy fani

106

i nagłe zwroty w narracji oraz najdziwniejsze przemiany pro-
tagonistów w zwierzęta, roboty, demony itd. doskonale odpo-
wiadają dzisiejszemu zaabsorbowaniu spektakularnością oraz 
są odbiciem atmosfery, w której przyszło nam żyć.

Takashi Murakami46 przedstawił teorię narodzin mangi 
i jej pochodnej – anime, wyjaśniającą, dlaczego owe formy 
stały się tak popularne w samej Japonii. Autor ten wiąże to 
z traumą, jaka narodziła się w tym państwie podczas drugiej 
wojny światowej w wyniku zrzucenia na Hiroszimę i Nagasa-
ki bomb atomowych. Mimo że nigdy wcześniej żaden naród 
nie doświadczył takiej tragedii, nie znalazła ona wyrazu w ja-
pońskiej kulturze wysokiej; reprezentujący ją artyści rzadko 
podejmowali ten temat, ignorując niepokój, oburzenie i strach, 
jakie zapanowały po wybuchach. Zdaniem Murakamiego tyl-
ko rysownicy mangi i anime nie bali się poruszać opisywa-
nej kwestii. Co ważniejsze, mogli to robić, ponieważ działali 
w sferze popkultury, traktowanej przez polityków i elity arty-
styczne mniej poważnie i przez to nieobwarowanej nakazem 
kierowania się oficjalnymi „wytycznymi” dla sfery publicz-
nej – rzekomo niewzruszonej tym, co miało miejsce pod ko-
niec najkrwawszego konfliktu w historii ludzkości. Tworzenie 
w obrębie kultury pop dawało wolność i skutkowało brakiem 
nacisków ze strony politycznego establishmentu. Przywoływa-
ny naukowiec zauważył, że dzięki kreskówkom Japonia stała 
się pierwszym postapokaliptycznym społeczeństwem, ponie-
waż twórcy pop zainspirowani Hiroszimą i Nagasaki często 
przedstawiali fantastyczne krainy spustoszone w wyniku 
zniszczeń nuklearnych. Zdaniem Murakamiego źródłem popu-
larności animacji jest zareagowanie na traumy tkwiące głębo-
ko w społecznej tkance Japonii.

46 Zob. S. Nanda, R. L. Warms, Cultural Anthropology, Belmont: Wadsworth 
2007, s. 324.
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Jak stwierdził Kelts47, taka zdolność anime tłumaczy jego 
sukces również w innych państwach, składających się na coś, 
co wielu socjologów nazwało społeczeństwem ryzyka48, gdzie 
percepcja niebezpieczeństw czyhających na człowieka jest co-
raz większa. Chociaż dzisiaj – w porównaniu do poprzednich 
epok – zagrożeń jest stosunkowo niewiele, to jednak w prze-
ciwieństwie do naszych przodków bardzo się boimy. Paradok-
salnie, nasze obawy są wywołane przez media, które co rusz 
donoszą, że gdzieś na drugim krańcu świata tsunami spusto-
szyło miasta i wsie, wybuchła elektrownia atomowa, terroryści 
zabili niewinne ofiary, szaleje BSE czy SARS. Oczywiście, 
zasięg tych zjawisk nie zmienił się znacząco w porównaniu 
z przeszłością – mimo iż niebezpieczeństwa związane z opa-
nowywaniem atomu są relatywnie świeże, to choroby, przyro-
da i ekstremiści zabijali ludzi od zawsze. Świadomość ryzyka 
jest jednak większa, co ma związek ze wspomnianą już media-
tyzacją, a także coraz lepszym wyedukowaniem ludzi49. 

Kelts opisał Stany Zjednoczone, wskazując, że mamy 
tam obecnie do czynienia z nadmiarem traumy (trauma galo-
re). Składają się nań katastrofy ekologiczne (huragan Katrina), 
spadek urodzeń, wywołujący dyskusje dotyczące zwiększe-
nia imigracji mającej być zagrożeniem dla tożsamości naro-
dowej, rosnące niezadowolenie z systemu politycznego oraz 
niekończąca się wojna z bezosobowym, zdecentralizowanym 
wrogiem, czyli z terrorystami. Zdaniem Amerykanina boom 
japońskiej popkultury rozpoczął się w Stanach Zjednoczonych 
niedługo po wydarzeniach z 11 września 2001 roku, czyli po 

47 R. Kelts, dz. cyt., s. 27–30.
48 U. Beck, Społeczeństwo ryzyka: W drodze do innej nowoczesności, 

przeł. S. Cieśla, Warszawa: Scholar 2004.
49 Zob. T. Szlendak, Supermarketyzacja: Religia i obyczaje seksualne 

młodzieży w kulturze konsumpcyjnej, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu 
Wrocławskiego 2008, s. 58.
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zamachach islamistów w Nowym Jorku, w wyniku których 
śmierć poniosło około 3000 osób, a także zniszczone zostały 
dwa górujące nad miastem drapacze chmur. Zainteresowanie 
kreskówkami wynika z podniesienia poziomu odczuwalne-
go ryzyka – tak jak w Japonii, animacje stają się nadzieją na 
ucieczkę od rzeczywistości mogącej zaoferować jedynie ciągłe 
zamartwianie się, prowadzące zapewne do depresji.

Kelts zadał pytanie: dlaczego takich funkcji nie spełniają 
produkcje amerykańskie? Powód jest prosty – kultura popu-
larna ze Stanów jest o wiele bardziej od japońskiej cynicz-
na i operuje dużymi pokładami ironii, co nie sprzyja kojącej 
ucieczce, jako że wyrachowanie w tekstach czyni je nieau-
tentycznymi. Bohaterowie wielu przekazów zachowują się – 
zdaniem Keltsa – tak, jakby nie wierzyli w realność historii, 
w jakiej uczestniczą. Inaczej z obrazami japońskimi – wiele 
z nich jest bezpośrednim odbiciem ponowoczesnych lęków, 
gdyż ich fabuła rozgrywa się w fantastycznych światach przy-
szłości opanowanych przez skorumpowane korporacje i rządy 
oraz takich, gdzie terroryzm i wszelkiego rodzaju katastrofy 
(czy to naturalne, czy wynikające z działań człowieka) są na 
porządku dziennym. Wizje społeczeństw, w których władza 
chce manipulować jednostkami, aby wykorzystać je do wła-
snych, niecnych celów, trafiają do ludzi z racji analogii do ich 
codziennych obserwacji.

Anime wydaje się medium idealnie dopasowanym do 
współcześnie panujących, pełnych obawy nastrojów – nieprzy-
padkowo jedne z najpopularniejszych tytułów (Akira, Kōkaku 
kidōtai [Ghost in the Shell] czy Shin seiki evangerion [Neon 
Genesis Evangelion]) pokazują uniwersa, gdzie postęp tech-
nologiczny przyniósł człowiekowi więcej strat niż pożytku, 
doprowadzając ludzkość do stanu pogrążenia się w różnie 
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pojmowanej otchłani. Narracje tych tekstów przedstawiają ko-
niec cywilizacji, rozumiany jako zupełne zniszczenie wszyst-
kiego, co stworzył człowiek, lub jako rządy chciwych korpora-
cji przeprowadzających na całych społeczeństwach socjotech-
niczne manipulacje50.

50 Zob. S. Penicka-Smith, Cyborg Songs for an Existential Crisis, w: Anime 
and Philosophy, red. J. Steiff, T. D. Tamplin, Chicago–La Salle: Open Court 
Publishing Company 2010.
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Najbardziej zaangażowani konsumenci

Anime cieszy się ogromną popularnością w wielu zakątkach 
globu z powodów, które scharakteryzowane zostały w pierw-
szej części książki. Nie ulega wątpliwości, że coraz większa 
liczba konsumentów z chęcią zaopatruje się w kreskówki, jak 
również zainteresowana jest nabywaniem związanych z nimi 
towarów, na przykład gadżetów czy zabawek. Animacje daw-
no przestały już być sprawą niszową, co potwierdza istnienie 
szczególnie zaangażowanych odbiorców.

Najintensywniej „pochłaniają” anime fani, którzy są bar-
dzo istotni z perspektywy rozważań o japonizacji – stanowią 
oni awangardę zainteresowania tą formą rozrywki. To właśnie 
wśród owych wielbicieli cieszy się ona największym wzię-
ciem. Miłośnicy to również konsumenci najbardziej świadomi, 
bowiem potrafiący wskazać powody, jakie prowadzą ich ścież-
ką uwielbienia. 

Poza tym, jak już wspomniano, fani mogą okazać się waż-
ni z perspektywy japońskiego przemysłu kulturowego. Two-
rzą oni społeczność, która popularyzuje kreskówki na długo 
przedtem, zanim sprowadzone one zostaną przez pośredników 
współpracujących z Japończykami. Wielbiciele sami ściąga-
ją to, co lubią, czy to w postaci materialnej (DVD przysyła-
ne pocztą tradycyjną), czy cyfrowej (pobieranie z internetu); 
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kierują się przy tym ideałem jak najszerszego rozpropagowa-
nia i rozreklamowania tekstów. Miłośnicy przygotowują grunt 
dla przemysłu, są jego przedsionkiem – można ich nazwać pro-
rokami japonizacji, są odpowiedzialni za „nieoficjalną” (będą-
cą poza kontrolą korporacji) wędrówkę japońskiej popkultury 
po całej planecie. Kiedy w końcu do danego państwa docie-
rają animacje rozprowadzane przez lokalne przedsiębiorstwa, 
mogą one już czerpać ze swojej działalności spore zyski – en-
tuzjaści odpowiednio wcześniej zadziałali marketingowo.

Warto zatem zająć się bliżej fanami anime, tak zwanymi 
otaku, zaczynając przy tym od ogólnej charakterystyki wielbi-
ciela. Oczywiście, miłośnicy kreskówek są specyficzni, tworzą 
własną kulturę oraz podejmują konkretne aktywności – mimo 
to dużo łączy ich z innymi entuzjastami, to znaczy z fanami 
różnych tekstów kultury popularnej. Wiele zjawisk w jej obrę-
bie posiada oddanych wielbicieli. Często opisywanymi w lite-
raturze przykładami są miłośnicy cyklu o Harrym Potterze, ale 
też fani sagi Star Wars czy Star Trek.

Negatywny wizerunek fana

Miłośnik, wielbiciel, entuzjasta, amator, fanatyk… Określeń przy-
znawanych opisywanej tutaj grupie konsumentów powstała wiel-
ka liczba, ograniczona jedynie ludzką pomysłowością w tworze-
niu nazw. Ostatniej z wymienionych najbliżej jest etymologicznie 
do zaangażowanych nabywców. Według słownika Władysława 
Kopalińskiego1 fan jest skróconą formą od fanatyk – słowa wy-
wodzącego się z łacińskiego fanaticus, pierwotnie oznaczające-
go człowieka „należącego do świątyni”, „natchnionego przez 

1 W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i obcojęzycznych, Warszawa: 
MUZA S.A. 2003, s. 165.
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bogów”, ale również „ogarniętego szałem religijnym”2. Fanum, 
od którego powstała forma fanaticus, znaczy świątynia – z bie-
giem czasu akcent przesunął się z życia religijnego na świeckie 
i słowo „fanatyk” zaczęło oznaczać również człowieka „ze szcze-
gólną pasją oddającego się jakiemuś dziełu, niezwykle przywią-
zanego do jakiejś idei”3. Stąd już bliżej do fana, ale droga do usta-
lenia jasnej definicji jeszcze daleka. W rozumieniu potocznym 
widoczne jest negatywne nastawienie – funkcjonują nieprawdzi-
we i krzywdzące przekonania. Henry Jenkins4 w swojej książce 
Textual Poachers wymienił elementy składowe powszechnego 
obrazu miłośnika. Fan w oczach większości jest:

•	 pasywnym i nierozumnym konsumentem, który wyda 
ostatnie pieniądze na każdy przedmiot związany z jego hobby;

•	 człowiekiem tracącym czas na zdobywanie nikomu 
niepotrzebnej wiedzy, na przykład na zapamiętanie wszystkich 
szczegółów z ulubionego serialu, gdyż widział go setki razy;

•	 istotą przywiązaną do tej części kultury, która jest uzna-
wana za pozbawioną wartości i bezużyteczną (czyli popkultury);

•	 osobą niezdolną do normalnego życia w społeczeń-
stwie lub mającą z tym spore kłopoty ze względu na czas po-
święcany hobby;

•	 sfeminizowanym mężczyzną (w żadnym wypadku nie 
kobietą), dodatkowo aseksualnym;

•	 jednostką zdziecinniałą, niedojrzałą psychicznie bądź 
emocjonalnie;

•	 w związku z wszystkimi powyższymi elementami, 
wielbiciel nie jest w stanie oddzielić rzeczywistości od fikcji.

2 Zob. Z. Rysiewicz, Słownik wyrazów obcych, Warszawa: Państwowy 
Instytut Wydawniczy 1962, s. 207–208.

3 Tamże, s. 208.
4 H. Jenkins, Textual Poachers: Television Fans and Participatory Culture, 

London–New York: Routledge 1992, s. 10.
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Większość z przekonań wskazanych przez Jenkinsa jest 
nieprawdą5, jednakże moc ich oddziaływania, mimo rozdziału 
nauki od wiedzy potocznej, pozostaje widoczna również w so-
cjologii i antropologii6. Obecnie, w dobie internetu, negatywny 
obraz miłośnika nakłada się na niezbyt dobry wizerunek użyt-
kownika elektronicznej sieci spędzającego w niej dużo czasu 
i uczestniczącego w życiu sieciowych społeczności7.

Jolie Jenson8 za niezrozumienie kategorii fana obwinia 
stary porządek klasowy, zakładający przepaść między elitami 
i nizinami społecznymi. Autorka opisała, dlaczego wielbicie-
li traktuje się jako niebezpiecznych „innych”, którzy zostali 
odrzuceni przez osoby z wyżyn i nazwani przez nie mianem 
nawiedzonych jednostek (obsessed individual) lub rozhistery-
zowanego tłumu (hysterical crowd). Społecznie konstruowana 
kategoria normalności zaważyła na zdefiniowaniu miłośnika 

5 Zob. P. Siuda, Kultury prosumpcji: O niemożności powstania globalnych 
i ponadpaństwowych społeczności fanów, Warszawa: Instytut Dziennikarstwa 
UW, Oficyna Wydawnicza ASPRA JR 2012.

6 Zob. S. Hinerman, „I’ll Be Here With You”: Fans, Fantasy and the Figu-
re of Elvis, w: The Adoring Audience: Fan Culture and Popular Media, red. 
L. A. Lewis, London–New York: Routledge 1992, s. 107–134; H. Jenkins, Star 
Trek Rerun, Reread, Rewritten: Fan Writing as Textual Poaching, „Critical 
Studies in Mass Communications” 1988, nr 2, Vol. 5, s. 471; L. Kendall, Nerd 
nation: Images of nerds in US popular culture, „International Journal of Cul-
tural Studies” 1999, nr 2, Vol. 2; P. Siuda, Cierpliwość fana fantastyki: O tym, 
czy fan to marionetka czy partyzant, „Kultura i Społeczeństwo” 2010, nr 2; 
L. Thomas, Fans, Feminizm and Quality Media, London–New York: Routled-
ge 2002, s. 41; J. Tulloch, H. Jenkins, Science Fiction Audiences: Watching 
Doctor Who and Star Trek, London–New York: Routledge 1995, s. 14–18.

7 Zob. M. Castells, Galaktyka Internetu: Refleksje nad Internetem, 
biznesem i społeczeństwem, przeł. T. Hornowski, Poznań: Dom Wydawniczy 
Rebis 2003, s. 136.

8 J. Jenson, Fandom as Pathology: The Consequences of Characteriza-
tion, w: The Adoring Audience: Fan Culture and Popular Media, red. L. A. 
Lewis, London–New York: Routledge 1992; zob. też: P. Siuda, Cierpliwość…, 
dz. cyt.; J. Storey, Studia kulturowe i badania kultury popularnej: Teorie i me-
tody, przeł. J. Barański, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskie-
go 2003, s. 107–127.
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jako dewianta. Tym samym badacze, jeśli zajmowali się fa-
nami, traktowali ich wyłącznie jako zbiór cech do analizy – 
tymczasem punkt ciężkości powinien być położony gdzie in-
dziej, ogniskując uwagę na opisie doświadczenia wielbicieli 
rozumianego w ich własnych kategoriach. Różnica między 
zachowaniem miłośnika a postępowaniem kogoś znajdujące-
go się po drugiej stronie barykady (chociażby naukowca za-
fascynowanego Jamesem Joyce’em czy Marcelem Proustem) 
leży według Jenson wyłącznie w podziale na „nas” i na „nich”. 
Obraz fana został stworzony jako sugestywny nośnik i odbicie 
wszystkiego, co grozi „nam” ze strony współczesności.

Jeśli chodzi o przedstawione wyżej rozważania o dewia-
cyjności wielbicieli, zachować należy wiele ostrożności. Bada-
cze reprezentujący tego rodzaju poglądy są niewątpliwie w od-
wrocie. Obecnie można mówić o ewolucji badań nad miłośni-
kami i wyróżnić przy tym trzy paradygmaty badawcze, w tym 
ten określony mianem fali dewiacji9, której przedstawiciele 
stanowią dzisiaj zdecydowaną mniejszość, zostali bowiem wy-
parci przez akademików pozytywnie oceniających fanów. Choć 
z poglądami krytycznymi, pokazującymi entuzjastów w sposób 
opisany wyżej, dalej można się spotkać, lęk przed współczesno-
ścią nie oddziałuje już tak silnie. Zaangażowanie fanów przesta-
ło być traktowane jak patologia, nawet pomimo tego że zakłada 
ono niezwykle intensywne konsumowanie.

Kolekcjonerzy znaczeń

Fan nie jest typowym odbiorcą kultury popularnej – nie naby-
wa dóbr po to, aby wejść z nimi w jednorazowy kontakt, nie 
ogląda filmu czy serialu tylko raz, nie czyta książki, aby potem 

9 P. Siuda, Od dewiacji do głównego nurtu – ewolucja akademickiego 
spojrzenia na fanów, „Studia Medioznawcze” 2010, nr 3 (42).
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odłożyć ją na półkę. Z przedmiotem uwielbienia wiąże go silny 
związek emocjonalny, który nakazuje wielokrotnie powracać 
do tekstu10.

Wielbiciel nie jest zwykłym kolekcjonerem, gdyż dla 
tego ostatniego liczy się fakt posiadania, nie czyni on nicze-
go z elementami swojej kolekcji, lokuje je tylko w wyodręb-
nionym miejscu i podziwia. Miłośnik nigdy tak nie postępu-
je, lecz bawi się zbiorem w nieustannej grze tworzenia sen-
sów – kolekcja staje się fragmentem codzienności, tak samo 
nieodłącznym jak powietrze. Co więcej, zwykły zbiór kolek-
cjonerski z zasady jest zamknięty, kiedyś się kończy, można go 
uzupełnić (to jest zgromadzić wszystkie rzeczy danego rodza-
ju) i o nim zapomnieć, gdy nie ma już nic do dodania. Kolek-
cja fana ma natomiast charakter otwarty – musi taki mieć, bo-
wiem wielbiciela można określić mianem zbieracza znaczeń.

Potoczny pogląd o entuzjaście jako pasywnym konsu-
mencie nie da się obronić w kontekście bogactwa kultury 
tworzonej przez fanów, opartej na kolekcjonowanych zna-
czeniach. Można te znaczenia rozumieć jako nie tyle zawar-
te w konkretnym przekazie, lecz powstające na styku tekstu 
z odbiorcą. Można by nawet pokusić się o stwierdzenie, że 
przekazy istnieją wyłącznie w doświadczeniu ich konsu-
mentów – jest tyle odczytań kodu medialnego (kulturowego) 

10 Zob. J. Clarke, Affective Entertainment In „Once More With Feeling”: 
A Manifesto For Fandom, „Refractory: A Journal of Media Entertainment” 
2003, Vol. 2, [online:] http://blogs.arts.unimelb.edu.au/refractory/2003/03/18/
affective-entertainment-in-once-more-with-feeling-a-manifesto-for-fandom-
jamie-clarke/ [dostęp 10.11.2011]; R. J. Crisp, S. Heuston, M. J. Farr, R. N. Tur-
ner, Seeing Red or Feeling Blue: Differentiated Intergroup Emotions and In-
group Identification in Soccer Fans, „Group Processes Intergroup Relations” 
2007, nr 1, Vol. 10; L. Grossberg, Is there a Fan in the House?: The Affective 
Sensibility of Fandom, w: The Adoring Audience: Fan Culture and Popular Me-
dia, red. L. A. Lewis, London–New York: Routledge 1992; C. L. Harrington, 
D. D. Bielby, Soap Fans: Pursuing Pleasure and Making Meaning in Everyday 
Life, Philadelphia: Temple University Press 1995, s. 137.
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związanego z danym tekstem, ilu jest czytelników. Szczególny 
typ wrażliwości wielbiciela pozwala mu odczytywać bardzo 
specyficznie i w niezwykle różnorodny sposób, na przykład 
dokonując przesunięcia ważności elementów danej narracji. 
Pozwala to zwracać uwagę nie na te części fabuły, które ulo-
kowane są w centrum, ale na jej szczegóły i detale (egzempli-
fikacją może być zafascynowanie nie tyle głównymi, ale pe-
ryferyjnymi, epizodycznymi postaciami danego filmu, serialu 
czy książki)11. Jeśli chodzi o miłośnika, można mówić o wy-
jątkowych i niespotykanych odczytaniach. Henry Jenkins12, 
posługując się metaforą Michela de Certeau, określił tę cechę 
fanów jako kłusownictwo tekstu (textual poaching) – me-
dialni kłusownicy poruszają się między przekazami kultury 
popularnej, wygrzebując z nich fragmenty, które mogłyby im 
posłużyć do budowania własnej kultury. W przypadku wiel-
bicieli można mówić o skakaniu po znaczeniach i tworzeniu 
nowych na ich podstawie. Sensy są nadawane w społeczności 
miłośników bardziej w sposób zbiorowy niż indywidualny. 
Warto przy tym podkreślić, że celem dyskusji odbywającej się 
we wspólnocie, nie jest osiągnięcie konsensusu (w sprawie 
znaczeń), lecz rozmowa sama w sobie, nigdy niezamknięta 
przez jej uczestników, kontynuowana w każdym momencie.

11 Zob. P. Siuda, Fanfiction – przejaw medialnych fandomów, w: Człowiek 
a media: Obserwacje – wizje – obawy, red. W. Gruszczyński, A. Hebda, War-
szawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA JR 2007; Fani jako specyficzna subkul-
tura konsumpcji: Pomiędzy fanatyczną konsumpcją a oporem przeciwko kon-
sumeryzmowi, w: „Czas ukoi nas?”: Jakość życia i czas wolny we współcze-
snym społeczeństwie, red. W. Muszyński, Toruń: Wydawnictwo Adam Marsza-
łek 2008; Polski antyfan: Patrząc na fanizm, nie zapomnijmy o antyfanizmie, 
„Kultura Popularna” 2008, nr 3.

12 H. Jenkins, „Strangers No More, We Sing”: Filking and the Social Con-
struction of the Science Fiction Community, w: The Adoring Audience: Fan 
Culture and Popular Media, red. L. A. Lewis, London–New York: Routled-
ge 1992.
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Entuzjazm i wtórna produkcja

Fani są bardzo cenni dla rynku ze względu na swój zapał przy 
kupowaniu13 – gdy coś spełnia ich oczekiwania, ponieważ jest 
zgodne z wypracowanymi sensami, wówczas wielbiciele nabę-
dą wszystko. Dzięki ich przywiązaniu do tekstów kultury na-
pędzany jest konsumpcjonizm oraz rozwija się rynek, obejmu-
jący coraz większą liczbę towarów, w tym różnych gadżetów. 

Szczególna wrażliwość miłośników (wypracowywanie 
znaczeń), poza zwiększeniem ich wartości w oczach produ-
centów, ma również drugą stronę, nieco bardziej problema-
tyczną dla koncernów, gdyż pozostającą w jawnej sprzeczno-
ści z uznawanym przez nie prymatem praw autorskich. Entu-
zjaści są pełni twórczej energii – „emanacyjnej mocy pracy”, 
jak nazywa ją Thomas Lamarre14 – i skutecznie ową energię 
wykorzystują, produkując dobra na własny, wewnętrzny rynek 
i udostępniając je za darmo wśród „swoich”. Fan nie byłby 
sobą, gdyby nie tworzył – amatorska wytwórczość jest istotą 
jego działalności.

Francuz Michel de Certeau15 w książce L’invention du 
quotidien zauważył, że w procesie nabywania tekstów kultu-
rowych (badacz zajmował się przede wszystkim fikcją literac-
ką oraz dziennikarstwem gazetowym) dojść może do wtórnej 
produkcji. Podzielane przez kilkaset lat przekonanie o roz-
dzielności sztuki pisania od zdolności czytania zaowocowało 
traktowaniem czytelników jako pasywnych odbiorców jedynie 

13 Zob. K. Kitabayashi, The „Otaku” Group from a Business Perspective: 
Revaluation of Enthusiastic Consumers, „Nomura Research Institute Papers” 
2004, Vol. 84.

14 T. Lamarre, An introduction to otaku movement, „Enter Text” 2004, 
Vol. 1; The Anime Machine: A Media Theory of Animation, Minneapolis: 
University of Minnesota Press 2009.

15 M. de Certeau, L’invention du quotidien. 1. Arts de faire, Paris: 
Gallimard 1990.
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właściwej prawdy (czyli jedynej możliwej wiadomości za-
kodowanej w danym przekazie). Tymczasem konsumowanie 
i odczytywanie przekazów jest równoznaczne z konstruowa-
niem odrębnego świata, „ukrytej sceny”, miejsca, „do którego 
wchodzimy i które opuszczamy, kiedy chcemy”16. Czytelnicy 
są nomadami wyobrażającymi sobie to, co nie zostało napisa-
ne i „kradnącymi” elementy napisanego, by stworzyć coś wła-
snego. Myśl Michela de Certeau przeszła przez warsztat Johna 
Fiske’a17, który moc tkwiącą w każdym nabywcy popkultury 
zogniskował w postaci fana, szczególnie intensywnie zajmują-
cego się wtórną produkcją.

Anglik przedstawił18 typologię produktywności wiel-
bicieli, wyróżniając trzy jej rodzaje odpowiadające różnym 
poziomom zaangażowania. Pierwszy typ, produktywność 
semiotyczna (semiotic productivity), nie jest niczym szcze-
gólnym, w tym sensie, że charakteryzuje każdego człowieka. 
Osobliwość miłośników polega w tym przypadku na stawia-
niu odczytywania znaczeń i manipulacji nimi w centrum ich 
(fanów) świata. Druga kategoria produktywności – artykuło-
wana (enunciative productivity) – dotyczy życia w społeczno-
ści. Wypracowywane sensy są zawsze wypowiadane i współ-
dzielone z innymi ludźmi w trakcie toczących się dyskusji, 
przy czym członkowie fandomu czerpią z tego ogromną przy-
jemność. Generowanie i dzielenie się znaczeniami dotyczą-
cymi obiektu uwielbienia pozwala wielbicielom na konstytu-
owanie wokół procesu interpretowania różnych interakcji – na 

16 Tamże, s. 250–251.
17 Zob. J. Fiske, Television Culture, London: Routledge 1987; The Cultu-

ral Economy of Fandom, w: The Adoring Audience: Fan Culture and Popu-
lar Media, red. L. A. Lewis, London–New York: Routledge 1992; Reading the 
Popular, London–New York: Routledge 2003; Understanding Popular Cultu-
re, London–New York: Routledge 2005.

18 J. Fiske, The Cultural Economy…, dz. cyt.
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przykład organizowanie zlotów (tak zwanych konwentów) czy 
wszelkiego rodzaju akcji protestacyjnych (chociażby przeciw-
ko zdjęciu danego serialu z anteny)19.

Powstawanie różnych namacalnych tekstów jest wyni-
kiem produktywności trzeciego typu, to jest tekstualnej (te-
xtual productivity). Wyprodukowane dzieła cyrkulują w prze-
strzeni społecznej miłośników i są tak samo współdzielone jak 
znaczenia. Dla członków społeczności amatorskie dobra mają 
wielką wartość, niemierzalną w pieniądzu, a co więcej, czerpa-
nie korzyści materialnych z ich kreowania i rozpowszechnia-
nia stanowi pogwałcenie niepisanych norm; osoby, które tak 
czynią, są traktowane z głęboką nieufnością albo wyrzucane 
z grupy. Fani, mimo wydawania ogromnych sum na przedmiot 
zainteresowania, nie chcą zarabiać na swojej twórczości, która 
przybiera różne formy. Można wśród nich wyróżnić fan fiction, 
czyli opowieści literackie pisane na kanwie ulubionych histo-
rii20, fan art, to jest rysunki przedstawiające ulubione postacie 

19 Zob. M. C. Scardaville, Accidental Activists: Fan Activism in the Soap 
Opera Community, „American Behavioral Scientist” 2005, nr 7, Vol. 48.

20 Zob. W. Brooker, Using the Force: Creativity, Community and „Star 
Wars” Fans, New York–London: Continuum 2002, s. 129–171; K. Busse, My 
Life Is a WIP on My LJ: Slashing the Slasher and the Reality of Celebrity and 
Internet Performances, w: Fan Fiction and Fan Communities in the Age of the 
Internet, red. K. Hellekson, K. Busse, Jefferson–London: McFarland 2006; 
K. Chandler-Olcott, D. Mahar, Adolescents’ anime-inspired „fanfiction”: An 
exploration of Multiliteracies, „Journal of Adolescent & Adult Literacy” 2003, 
nr 7, Vol. 46; M. Cicioni, Male Pair-Bonds and Female Desire in Fan Slash 
Writing, w: Theorizing Fandom: Fans, Subculture and Identity, red. Ch. Har-
ris, A. Alexander, New Jersey: Hampton Press 1998; F. Dhaenens, S. van Bau-
wel, D. Biltereyst, Slashing the Fiction of Queer Theory : Slash Fiction, Queer 
Reading, and Transgressing the Boundaries of Screen Studies, Representa-
tions, and Audiences, „Journal of Communication Inquiry” 2008, nr 4, Vol. 32; 
R. C. Moore, All Shapes of Hunger: Teenagers and Fanfiction, „Voice of Youth 
Advocates” 2005, nr 1, Vol. 28; S. Pugh, The Democratic Genre: Fan Fiction 
in a literary context, Glasgow: Seren 2005; M. Stasi, The Toy Soldiers from Le-
eds: The Slash Palimpsest, w: Fan Fiction and Fan Communities in the Age of 
the Internet, red. K. Hellekson, K. Busse, Jefferson–London: McFarland 2006.
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lub motywy21, fan film, dzieła filmowe kręcone przez wielbi-
cieli22, fansuby, czyli napisy do filmów, i wiele innych typów 
działań23. Dzieła miłośników pomagają im tworzyć własną, 
bujną i tętniącą życiem kulturę i są przejawem manipulowa-
nia oryginalnymi narracjami, ich remiksowania i zmieniania. 
Przekształca się bohaterów, relacje między nimi, ale też sceny 
czy poszczególne motywy, tworząc za każdym razem nowe, 
bardziej odpowiadające odbiorcy.

Aby podsumować dotychczasowe rozważania, warto po-
wołać się na Henryego Jenkinsa24, według którego fani posia-
dają trzy cechy. Po pierwsze nigdy nie konsumują w samotno-
ści, lecz w zetknięciu z innymi wielbicielami – z nimi wciąż 
od nowa interpretują różne popdobra. Po drugie tworzą wokół 
siebie świat sztuki (art world), powołując do życia nowe teksty 
i nadając im sensy. W skład omawianego świata wchodzą jednak 
nie tylko wyprodukowane dobra, składa się nań również system 
norm, hierarchia wewnątrzgrupowa (związana z ciągłym pod-
wyższaniem fanowskiej pozycji społecznej), system oceny dzieł 

21 Zob. A. Czaplińska, P. Siuda, Fandomy jako element ruchu społeczne-
go „wolnej kultury”, czyli prawo autorskie a produktywność fanów, w: Homo 
Creator czy Homo Ludens? Twórcy – internauci – podróżnicy, red. W. Mu-
szyński, M. Sokołowski, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2008, s. 52.

22 Zob. F. Coppa, Women, „Star Trek”, and the early development of fan-
nish viding, „Transformative Works and Cultures” 2008, Vol. 1, [online:] 
http://journal.transformativeworks.org/index.php/twc/article/view/44 [dostęp 
19.02.2012]; K. Hill, „Easy to Associate Angst Lyrics with Buffy”: An Intro-
duction to a Participatory Fan Culture: „Buffy the Vampire Slayer” Vidders, 
Popular Music and the Internet, w: Buffy and Angel Conquer the Internet: Es-
says on Online Fandom, red. M. Kirby-Diaz, Jefferson–London: McFarland 
2009; L. E. Stein, „What you don’t know”: Supernatural fan vids and mil-
lennia theology, „Transformative Works and Cultures” 2010, Vol. 4, [online:] 
http://journal.transformativeworks.org/index.php/twc/article/view/192/158 
[dostęp 19.02.2012]; B. Szurik, Legiony Lucasa, w: Dawno temu w Galaktyce 
Popularnej, red. A. Jawłowski, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Pro-
fesjonalne 2010, s. 34–35.

23 Zob. P. Siuda, Kultury prosumpcji…, dz. cyt.
24 H. Jenkins, Textual Poachers…, dz. cyt., s. 209–213.
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oraz ich cyrkulacji we wspólnocie. Mówiąc krótko – miłośnik 
jest konsumentem produktywnym i entuzjastycznym, obdarzo-
nym szczególną wrażliwością pozwalającą mu na odczytywanie 
tekstów kulturowych w nadmiarze i żyjącym pełnią życia tylko 
w aktywnej społeczności ludzi jemu podobnych.

Internetowe społeczności fanów

Społeczności fanów oparte są na komunikacji internetowej, która 
powoduje, że wielbiciele funkcjonują niejako na przekór odległo-
ści przestrzennej – członkowie grup mogą mieszkać daleko od 
siebie. Miłośnicy uwolnili się od terytorium, w czym niebywałą 
rolę odegrała sieć umożliwiająca szybki kontakt między rozpro-
szonymi geograficznie jednostkami25. Fani często tworzą inter-
netowe (sieciowe) wspólnoty, czyli miejsca w cyberprzestrzeni, 
gdzie spotykają się ludzie wchodzący ze sobą w znaczące inte-
rakcje26. Dzięki takim społecznościom osoby z różnych części 
kraju (czy świata) mogą nawiązać relacje, przy czym ważne jest, 
żeby przejawiały one podobne zainteresowania, poglądy i pasje27. 

25 Zob. P. Siuda, Wpływ Internetu na rozwój fandomów, czyli o tym, jak 
elektroniczna sieć rozwija i popularyzuje społeczności fanów, w: Media i spo-
łeczeństwo. Nowe strategie komunikacyjne, red. M. Sokołowski, Toruń: Wy-
dawnictwo Adam Marszałek 2008.

26 Zob. H. Rheingold, The Virtual Community. Homesteading on the Elec-
tronic Frontier, Cambridge: MIT Press 1993.

27 Zob. K. Doktorowicz, Społeczności wirtualne – cyberprzestrzeń w po-
szukiwaniu utraconych więzi, w: Społeczeństwo informacyjne: Wizja czy 
rzeczywistość?, red. L. Haber, Kraków: Wydawnictwo AGH 2004; M. Kli-
mowicz, Społeczności sieciowe i Nasza-klasa.pl, „Kultura Popularna” 2008, 
nr 1; P. Norris, The Bridging and Bonding Role of Online Communities, w: 
Society Online: The Internet in Context, red. P. N. Howard, S. Jones, London: 
Sage Publications 2004; K. Stachura, Serwisy społecznościowe w perspekty-
wie światów społecznych, w: Media i społeczeństwo. Nowe strategie komu-
nikacyjne, red. M. Sokołowski, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2008; 
M. Szpunar, Społeczności wirtualne jako nowy typ społeczności – eksplikacja 
socjologiczna, „Studia Socjologiczne” 2004, nr 2.
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W oparciu o nie internauci podejmują najrozmaitsze interakcje, 
choć należy pamiętać o tym, że mianem wspólnoty internetowej 
nie można nazywać każdego bloga, czatu, forum czy portalu. 
Wyróżnić trzeba kryteria, które powinny być spełnione, jeśli 
chodzi o kategorię społeczności28. Przede wszystkim, mimo że 
konkretni uczestnicy mogą być częścią danej grupy przez różny 
okres, ona sama powinna istnieć długo – takie funkcjonowanie 
jest zapewnione przez rotację uczestników albo długotrwa-
łe przebywanie tych samych osób w elektronicznym miejscu. 
Dzięki kontynuacji jego istnienia można mówić o stabilnej toż-
samości członków wspólnoty.

Społeczności istniejące w sieci (i w niej uformowane) czę-
sto mają swoje odbicie poza internetem29, to znaczy ich członko-
wie spotykają się offline30 (tak dzieje się chociażby wśród fanów 
umawiających się drogą elektroniczną na zloty i inne spotkania 
towarzyskie). Grupy sieciowe to idealne zobrazowanie dawno 
już zauważonego przez socjologów odchodzenia w zapomnie-
nie wspólnoty totalnej i samowystarczalnej, do której przyna-
leży się automatycznie wskutek zamieszkiwania tego same-
go terytorium31. W społeczeństwie nowego typu – sieciowym 

28 Zob. Q. Jones, Virtual-Communities, Virtual Settlements & Cyber- 
-Archeology: A Theoretical Outline, „Journal of Computer-Mediated Communi-
cation” 1997, nr 3, Vol. 3, [online:] http://jcmc.indiana.edu/vol3/issue3/jones.html 
[dostęp 19.02.2012]; G. Z. Liu, Virtual Community Presence in Internet Relay 
Chatting, „Journal of Computer-Mediated Communication” 1999, nr 1, Vol. 5, 
[online:] http://jcmc.indiana.edu/vol5/issue1/liu.html [dostęp 25.08.2010]; P. Siu-
da, Kryteria wspólnotowości w Internecie, „Kultura i Edukacja” 2009, nr 4 (73).

29 Zob. P. Siuda, Społeczności wirtualne. O wspólnotowości w społeczeń-
stwie sieciowym, w: Oblicza Internetu. Internet w przestrzeni komunikacyjnej 
XXI wieku, red. M. Sokołowski, Elbląg: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodo-
wa w Elblągu 2006.

30 Możliwa jest także inna zależność – grupa najpierw istnieje w świecie 
pozasieciowym, a dopiero potem przenosi się do środowiska elektronicznego 
(stanowi ono zatem przedłużenie społeczności ukonstytuowanej realnie).

31 K. Sowa, Wstęp do socjologicznej teorii zrzeszeń, Warszawa: Państwowe 
Wydawnictwo Naukowe 1988, s. 19–25.
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– porzuca się stare definicje i mówi o społecznościach (w ogóle, 
nie tylko internetowych) jako „sieciach więzi międzyludzkich, 
które są źródłem życia towarzyskiego, wsparcia, informacji, 
poczucia przynależności i tożsamości”32. W takich kategoriach 
można rozpatrywać wszelkie wspólnoty wielbicieli, także te in-
ternetowe, będące miejscem, gdzie toczą się nieustające, żarliwe 
dyskusje nad danym tekstem kulturowym oraz gdzie miłośnicy 
dzielą się wytworami swojej tekstualnej produktywności. Elek-
troniczne grupy entuzjastów popularyzują fanizm, ponieważ 
zapewniają łatwe znalezienie innych osób podzielających pasje 
oraz nawiązanie z nimi kontaktu. Pokazują one również, że by-
cie fanem to zachowanie, z którym nie trzeba się kryć (co nie 
jest bez znaczenia, zwłaszcza w obliczu negatywnych stereoty-
pów opisywanych wcześniej).

Wspólnoty internetowe a inteligencja otwarta i kolektywna

Bez względu na przyjętą definicję inteligencji kwestia jej po-
chodzenia zawsze sprowadza się do jednego elementu – jest ona 
wytworem umysłu, przy czym można go rozumieć jako „skom-
plikowany, samowystarczalny i rządzący się pewnymi prawa-
mi system”33. W obręb takiej regułki da się zaliczyć bardzo 
wiele podmiotów; między innymi uznać można, że umysł po-
siadają internetowe wspólnoty wielbicieli. Przez sieć użytkow-
nicy uzyskują przecież dostęp do milionów innych miłośników 

32 M. Castells, dz. cyt., s. 147; zob. też: B. Wellman, M. Gulia, Net surfers 
don’t ride alone: Virtual community as Community, w: Communities in Cyber-
space, red. P. Kollack, M. Smith, London: Routledge 1999; B. Wellman, Phy-
sical place and cyber place: The rise of personalized networking, „Internatio-
nal Journal of Urban and Regional Research” 2001, nr 2, Vol. 25; B. Wellman, 
Little boxes, glocalization, and networked individualism, w: Digital Cities, 
red. M. Tanabe, P. van den Besselaar, T. Ishida, Berlin: Springer-Verlag 2002.

33 D. de Kerckhove, Inteligencja otwarta: narodziny społeczeństwa siecio-
wego, przeł. A. Hildbrandt, R. Glegoła, Warszawa: Mikom 2001, s. 17.
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jednoczących się w pracy polegającej na ciągłym tworzeniu 
coraz to nowszych znaczeń oraz amatorskich dzieł. Społecz-
ności fanów są przejawem czegoś, co Derrick de Kerckhove34 
nazwał inteligencją otwartą (connected intelligence). Różni się 
ona od inteligencji powstających przy pomocy innych mediów 
tym, że pozostaje w nieustannej gotowości do przyjmowania 
i generowania nowej wiedzy. Otwartość na tę ostatnią stanowi 
istotny element internetowych grup (wielbicieli), koncentrują 
i zwielokrotniają one bowiem ludzką energię i moce twórcze35, 
oferując nawiązanie kontaktu tym, którzy dotąd pozostawali od 
siebie odizolowani. Wspólnoty umożliwiają organizowanie się 
w doraźne zespoły pracujące nad rozwiązaniem określonych 
zadań (wspomniane wypracowywanie znaczeń oraz kreowa-
nie namacalnych dóbr). Kerckhove napisał, że „umysły w sieci 
są otwarte na siebie i zachowują się tak, jak ciekłe kryształy 
– są płynne, lecz zachowują określoną formę”36. Chociaż au-
tor opisał swoją ideę inteligencji otwartej niezwykle obrazowo, 
niewiele mówi ona o samym charakterze pracy wykonywanej 
dzięki połączeniu ludzi.

O wiele bardziej interesujące jest pojęcie inteligencji 
kolektywnej (zbiorowej), niebędącej tym samym co otwarta. 
O ile druga pozostaje nieodłącznie związana z internetem, tak 
pierwsza jest po prostu cechą ludzi jako istot społecznych – 
oczywiście cechą wyzwoloną i zwielokrotnioną przez elek-
troniczną pajęczynę. Mówiąc o inteligencji otwartej, ma się 
raczej na uwadze potencjał i możliwości; przy rozważaniach 
związanych z inteligencją kolektywną mowa jest o rzeczywi-
stej współpracy i jej widocznych efektach. Można wyróżnić 
dwa podejścia do inteligencji zbiorowej – pierwsze skierowane 

34 Tamże, s. 21.
35 Zob. tamże, s. 155.
36 Tamże, s 163.



Japonizacja. Anime i jego polscy fani

130

jest bardziej na jej aspekty pozainterntowe (choć również da 
się je zastosować do społeczności sieciowych), drugie zwra-
ca się w stronę elektronicznej pajęczyny, podkreślając jej rolę 
we wzbudzaniu i wzmacnianiu zespołowego funkcjonowania 
umysłów. Koncepcja inteligencji kolektywnej oddaje sposób 
funkcjonowania internetowych wspólnot fanów.

Niewidzialna rewolucja, czyli o rodzajach  
kolektywnej inteligencji

Dla Jeana Françoisa Noubela37 inteligencja zbiorowa nie stano-
wi niczego nowego w historii ludzkości. Pod powyższym po-
jęciem rozumie on „zdolność grup społecznych do współpracy 
w złożonym środowisku, aby osiągnąć wspólny cel”38. Idąc 
tym tropem, badacz rozróżnił kilka rodzajów omawianej inte-
ligencji: pierwotną, piramidalną oraz globalną. Pierwsza poja-
wia się w małych grupach i jest wyrazem istnienia wspólnoty 
jako polimorficznej całości związanej umową społeczną wokół 
obiektu łączącego. Niezwykle istotne są trzy cechy pierwotnej 
inteligencji kolektywnej: funkcjonowanie w przestrzeni ho-
loptycznej, struktura umożliwiająca proces społecznego ucze-
nia się oraz ekonomia daru, która zobowiązuje członka grupy 
do ofiarowania czegoś na rzecz społeczności, zanim osiągnie 
jakiekolwiek zyski z przynależności. Holoptycyzm oznacza 
strukturę wspólnoty umożliwiającą przezroczystość działań 
(ich widoczność dla każdej osoby niezależnie od pełnionej ro-
li)39. Drugi typ inteligencji (piramidalna) występuje w dużych 

37 Zob. J. F. Noubel, Collective Intelligence, The Invisible Revolution, 
2004, [online:] http://www.thetransitioner.org/Collective_Intelligence_Invisi-
ble_Revolution_JFNoubel.pdf [dostęp 19.02.2012]

38 Tamże, s. 19.
39 Zob. tamże, s. 8.
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strukturach o wysokim stopniu organizacji. Jej główne cechy 
to: ścisły podział pracy, istnienie autorytetu zajmującego się 
alokacją dóbr i określaniem zasad, ekonomia niedostatku od-
nosząca się do pieniądza jako dobra występującego w ograni-
czonej ilości oraz silne normy i standardy organizujące pracę. 
Z tego typu charakterystykami wiąże się główne ograniczenie, 
którym jest panoptyczna struktura, czyniąca większość ak-
tywności szeregowych członków niewidzialnymi dla reszty40.  
Jeśli spojrzeć na społeczności fanów, oczywiste jest, że kierują 
się one inteligencją pierwotną, a nie piramidalną; co więcej, 
dzisiaj ta pierwsza staje się coraz bardziej istotna, ponieważ 
zamienia się w nowy typ umysłowej działalności.

Obecnie obserwujemy przełom, który Noubel nazwał nie-
widzialną rewolucją – dzięki zaistnieniu inteligencji globalnej 
znoszone zostają ograniczenia kategorii piramidalnej i dlatego 
przestaje ona być ważna. Globalna inteligencja zbiorowa to 
ta, która powstaje wskutek wykorzystania nowych technologii 
telekomunikacyjnych i nakłada się na typ pierwotny. Katego-
ria pierwsza (pierwotna) zostaje dzięki inteligencji globalnej 
wzbogacona o cechy umożliwiające ludziom wykonywanie 
zadań dotąd uznawanych za niemożliwe. Nastawienie na sa-
morozwój i funkcjonowanie w informacyjnej rzeczywistości 
sieci, gdzie normy wyłaniają się spontanicznie w procesie co-
dziennego dialogu, pozwala na połączenie umysłów potrzebne 
do rozwiązywania niezwykle złożonych problemów w stosun-
kowo krótkim czasie. Dlatego właśnie globalna inteligencja 
kolektywna wyprzedza osiągnięciami inteligencję specjali-
stycznych zespołów profesjonalistów. Wyraźnym przykładem 
owego wyprzedzania jest ruch wolnego oprogramowania, 
a konkretniej porównanie tempa powstawania i modyfikacji 

40 Zob. tamże, s. 10–11.
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dwóch systemów operacyjnych, to jest korporacyjnego (czyli 
powstającego przez użycie inteligencji piramidalnej) Window-
sa i globalnie inteligentnego freesourcowego (od free source, 
czyli ruch wolnego oprogramowania) Linuksa41.

Co niezwykle istotne, w przypadku globalnej inteligen-
cji zbiorowej dalej obowiązuje ekonomia oparta na darze, 
jednak mamy do czynienia ze specyficzną walutą. Nie może 
nią być pieniądz, bowiem nośnik zapłaty i odwzajemniania 
musi spełniać zasady otwartości, wolności i powszechnej 
redystrybucji dokonującej się w czasie rzeczywistym, czy-
li musi być odpowiedzią na konkretne potrzeby kolektyw-
nej inteligencji42. Walutą wspólnot funkcjonujących w opi-
sywanych warunkach jest wiedza dzielona według zasady 
wzajemności43.

Codzienność społeczności wiedzy Pierre’a Lévy’ego

Nieco inaczej od Noubela inteligencję zbiorową rozumie Pier-
re Lévy44. Według niego szczególnie mocno uwidacznia się 
ona, jeśli chodzi o internetowe społeczności, które potrafią 
wykorzystać umiejętności wszystkich członków do osiągnię-
cia jakiegoś celu na zasadzie „nikt nie wie wszystkiego, każdy 
wie coś. Całą wiedzę ma ludzkość”45. Kolektywna inteligen-
cja „jest wszędzie obecna, nieustannie się rozwija, sama ko-
ordynuje w czasie rzeczywistym i przyczynia do efektywnej 

41 Zob. tamże, s. 16–18.
42 Zob. tamże, s. 26.
43 Zob. J. P. Bierówka, Internet jako źródło postaw prospołecznych, 

„Studia Socjologiczne” 2007, nr 3 (186).
44 P. Lévy, L’intelligence collective. Pour une anthropologie du cyberspace, 

Paris: Éditions La Découverte 1994.
45 Tamże, s. 29.
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mobilizacji zdolności”46. Opisywana forma ludzkiej działalno-
ści umysłowej wyraża się zdaniem Lévy’ego w zawiadywa-
niu wiedzą rozbitą na fragmenty (każdy uczestnik wspólnoty 
posiada jeden). Dzięki rozproszeniu wiedzy możliwe jest po-
wstanie nowych form uczestnictwa w podejmowaniu decyzji, 
opartych na wzajemnej produkcji i wymianie informacji w ko-
munikacyjnym modelu wielu-do-wielu47.

Dla Lévy’ego świat składa się z czterech przestrzeni, uło-
żonych jedna na drugiej i wzajemnie od siebie zależnych, to 
jest ziemi (gdzie położenie wyznaczane jest przez nasze imię 
i nazwisko), terytorium (z którym łączy nas adres), przestrzeni 
handlowej (tu istotny jest zawód) i przestrzeni wiedzy (miej-
sce jednostki determinują zdolności uczenia się i aktywnego 
uczestnictwa w przepływie wiedzy i umiejętności). Ostatnia 
przestrzeń jest szczególna ze względu na trzy elementy: szyb-
kość przemieszczania się informacji, ogromną liczbę osób 
biorącą udział w ich produkcji oraz narzędzia używane do ich 
kontrolowania, a nazywane przez autora technologiami kolek-
tywnej inteligencji. Jedną z nich jest internet, gdzie przestrzeń 
wiedzy przejawia się w postaci zbiorowej działalności umysło-
wej, powodującej, że ludzie stają się nomadami przemierzają-
cymi pejzaże sensu (metafora Lévy’ego)48.

W nowym typie przestrzeni powstają społeczności wie-
dzy, dla których zdobywanie, gromadzenie i dzielenie się infor-
macją stanowi dobro samo w sobie49. Wspólnoty te nigdy nie 
przestają się uczyć – ich rzeczywistość wyłania się w codzien-
nym i nieustającym dialogu oraz negocjowaniu i renegocjowa-
niu znaczeń. „Świat społeczności wiedzy nie jest ani stabilny, 

46 Tamże.
47 Zob. tamże, s. 111, 126.
48 Zob. tamże, s. 10–13, 21–26.
49 Zob. tamże, s. 62–63.
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ani obiektywny”50 – należy przy tym dokonać rozróżnienia mię-
dzy całokształtem informacji potencjalnie dostępnych dla danej 
wspólnoty (wiedza rozproszona, do której uzyskuje się dostęp, 
zadając pytanie konkretnym członkom posiadającym dane wia-
domości) a wiedzą wspólną dla wszystkich, czyli informacjami 
znanymi każdemu uczestnikowi grupy (wiedza współdzielona)51.

Lévy uważa, że społeczności opisywanego typu mogą 
zmienić postać konsumpcji, dlatego też histeryczna czasami re-
akcja korporacji na zawłaszczanie pewnych elementów kultury 
przyniesie więcej złego niż dobrego. „Pozbawiając kulturę wie-
dzy autonomii, pozbawia się przestrzeń konsumpcji niezwykłe-
go źródła energii”52. Co więcej, otwarty i dobrowolny charakter 
wspólnoty wiedzy może prowadzić do odnowy społeczeństwa 
demokratycznego, a sama inteligencja zbiorowa jest przez Fran-
cuza widziana jako nowa forma sprawowania władzy, obok pań-
stwa narodowego (w obrębie terytorium) i kapitalizmu towaro-
wego (zajmującego przestrzeń handlową)53.

Chociaż cechy kolektywnej inteligencji (agregowanie in-
formacji posiadanych przez wszystkich uczestników) czynią ją 
idealnym narzędziem do rozwiązywania nierozwiązywalnych 
– zdawałoby się – problemów, nie oznacza to automatycznie, 
że grupy wiedzy zawsze skupiają się na określonym zadaniu. 
W przypadku internetowych społeczności fanów54 zbiorowe 
działanie umysłów wyraża się w nieco inny sposób. Teoretycz-

50 Tamże, s. 190.
51 Zob. tamże, s. 203.
52 Tamże, s. 223.
53 Zob. tamże, s. 60–61.
54 Niewątpliwie są one (wspólnoty fanów) społecznościami wiedzy – były 

takimi nawet przed powstaniem elektronicznej pajęczyny (zob. H. Jenkins, In-
teractive Audiences? The „Collective Intelligence” of Media Fans, w: The 
New Media Book, red. D. Harries, London: British Film Institute 2002, [on-
line:] http://web.mit.edu/cms/People/henry3/collective%20intelligence.html 
[dostęp 19.02.2012]).
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nie ich zadaniem jest produkcja i rozpowszechnianie amator-
skich dzieł na wewnętrzny, niekomercyjny rynek wielbicieli. 
Praktycznie natomiast istnienie wspólnot wiedzy warunkowane 
jest przez samo zdobywanie i udoskonalanie informacji, a nie 
przez to, czemu owo gromadzenie służy. W przestrzeni wiedzy 
być zaznajomionym z danymi wiadomościami znaczy określać 
swoją tożsamość i umieszczać ją w odpowiedniej odległości 
względem innych. Inny „to ktoś, kto wie. I kto wie, jak dowie-
dzieć się tego, czego ja nie wiem”55. W społeczności wiedzy je-
steś tym, co wiesz. Użyteczność członków oceniana jest według 
ich przydatności w produkcji informacji.

55 P. Lévy, dz. cyt., s. 27.
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Fani anime

Fani anime pod pewnymi względami nie odbiegają od innych 
wielbicieli – konsumują bardzo dużo ulubionych tekstów, 
produkują amatorskie dzieła oraz konstytuują społeczności 
wiedzy występujące w elektronicznej pajęczynie. Mimo to 
uznać ich można za subgrupę miłośników charakteryzującą 
się właściwościami niespotykanymi u innych entuzjastów, na 
co wskazuje już specyficzna nazwa używana na określenie 
członków własnej wspólnoty. Chodzi o termin otaku, począt-
kowo wykorzystywany tylko przez fanów japońskich, obecnie 
– wraz z postępującą japonizacją – zapożyczony także przez 
wielbicieli z innych stron świata1. Wraz z rozpowszechnianiem 
się kreskówek ich miłośnicy, coraz bardziej świadomi tego, jak 
wygląda „oryginalna” kultura japońskich otaku, zaczęli przej-
mować od niej różne elementy.

Warto być świadomym, że fani z Japonii wiele zawdzię-
czają społecznościom wielbicieli powstającym od połowy lat 
sześćdziesiątych XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Jak 
już zostało pokazane w poprzedniej części książki, popkultura 

1 Warto pamiętać o kontrowersji związanej z pojęciem otaku. Jak wspo-
mniano już na początku tej książki, termin otaku ma dla fanów z Polski bardzo 
negatywny wydźwięk, co wynika z wciąż żywych w wyobraźni wielbicieli 
stereotypów wiążących się z omawianym słowem.
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japońska czerpała swoje inspiracje z amerykańskiej – podob-
nie było z zachowaniami konsumenckimi. Moda na bycie 
miłośnikiem przywędrowała ze Stanów Zjednoczonych, co 
oczywiście nie przeczy specyfice „oryginalnych” (japońskich) 
otaku, zafascynowanych konkretnym rodzajem tekstów oraz 
funkcjonujących w danym kraju. Kultura japońskich entuzja-
stów, w kontekście nawiązań japońskiej popkultury do stylu 
z Ameryki, może być w pewnym sensie uznana za importowa-
ną, a przynajmniej leżącą gdzieś na przecięciu kultur Japonii 
i Stanów. Anime, jak również zachowanie polegające na by-
ciu jego fanem to zjawiska do pewnego stopnia amerykańskie 
(inspirowane amerykańskością), zmodyfikowane przez japoń-
skość i eksportowane z azjatyckiego kraju do różnych miejsc 
planety. Wysyłane są one również do Stanów Zjednoczonych, 
gdzie zmieniają sposób tworzenia popproduktów (czerpanie 
z japońskiego stylu) i zachowania nabywcze (upodabnianie 
się zachodnich wielbicieli do japońskich otaku). Wspomina-
jąc o owym wpływie, należy zaznaczyć, że chociaż mówienie 
o tym, iż wielbiciele miłośników animacji wyglądają wszędzie 
tak samo, jest dużym uproszczeniem (zasadne jest wskaza-
nie lokalnego kolorytu fanów z danych regionów), to jednak 
u wielbicieli z odmiennych części globu dostrzec można wiele 
podobieństw.

Otaku

Wracając do pojęcia otaku, dokładny powód, dla którego japoń-
scy miłośnicy zaczęli go używać, jest dość niejasny – nie wiado-
mo również, kiedy się ono rozprzestrzeniło. Omawiany termin 
został po raz pierwszy przedstawiony szerszej opinii publicznej 
przez Akio Nakamoriego w 1983 roku na łamach czasopisma 
dla fanów „Manga Burikko” w serii artykułów pod wspólnym 
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tytułem Otaku no Kenkyu (Studia nad otaku). Część badaczy 
uważa, że nazwa ukuta została przez speców od reklamy; inni, 
iż jej źródeł szukać należy w formułce wypowiadanej przez 
różnego rodzaju kolekcjonerów zwracających się do siebie na-
wzajem z prośbą o zaprezentowanie zebranych dzieł. Najbar-
dziej wiarygodny scenariusz zakłada, że słowo wykorzystywane 
było najpierw przez twórców anime i mangi, a dopiero potem 
przyjęli go wielbiciele2. W wolnym tłumaczeniu pojęcie otaku 
oznacza „twój dom” i używane bywa jako zwrot grzecznościo-
wy służący do odnoszenia się do osób obcych (odpowiednik an-
gielskiego sir lub madam)3. Sprawa jest zresztą nieco bardziej 
skomplikowana, bowiem wykorzystanie tego terminu zależy od 
pozycji mówiącego. Obywatele Japonii posługują się różnymi 
słowami, aby zwracać się do osób o różnym statusie – inaczej 
wypada zagadnąć kogoś, kto jest niżej na drabinie społecznej, 
inaczej człowieka usytuowanego na niej na samej górze, dodat-
kowo zupełnie odmiennie zaczyna się rozmowę z przyjacielem, 
członkiem rodziny i kimś nieznanym. Otaku to dobry sposób 
rozpoczęcia interakcji z nieznajomym o nierozpoznanej jeszcze 
pozycji; ważne jest przy tym, że użycie tego słowa zakłada zasy-
gnalizowanie człowiekowi, z którym wchodzi się w kontakt, iż 
nie chce się z nim nawiązywać bliższych relacji. I właśnie w tym 
podkreślaniu dystansu trzeba widzieć przyczynę, dla której ota-
ku stało się wyrażeniem określającym miłośników. Jak już zo-
stało opisane, nierzadko są oni potocznie postrzegani jako dziw-
ni, pasywni, poddani obsesji, a przede wszystkim odizolowani 

2 Zob. V. Grassmuck, „I’m alone, but not lonely”: Japanese Otaku-Kids 
colonize the Realm of Information and Media, A Tale of Sex and Crime from 
a faraway Place, 1990, [online:] http://waste.informatik.hu-berlin.de/gras-
smuck/texts/otaku.e.html [dostęp 19.02.2012].

3 Zob. B. K. Taneska, Otaku – the living force of the social media ne-
twork, 2009, [online:] http://www.manovich.net/icam150_winter2008/Otaku.
pdf [dostęp 19.02.2012].
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od reszty społeczeństwa i niemogący nawiązać żadnych zna-
czących więzi międzyludzkich, żyjący w świecie fantazji, czyli 
siedzący w swoim domu, nawiązując do wspomnianego wyżej 
tłumaczenia otaku4.

Do utrwalenia tego typu stereotypów przyczyniło się 
niezwykle nagłośnione przez media wydarzenie z końca lat 
osiemdziesiątych XX wieku, związane z Tsutomu Miyazakim5. 
Ten 26-letni mężczyzna porwał, zgwałcił i zabił cztery młode 
dziewczynki. Kiedy policja aresztowała mordercę, dokonano 
rewizji jego mieszkania, gdzie znaleziono ogromną kolekcję 
kreskówek oraz komiksów, w tym pornograficznych. Miyaza-
ki był zatem fanem, dodatkowo stroniącym od towarzystwa 
innych wielbicieli. Japońskie media zajęły się tematem fani-
zmu przestępcy, rozsławiając przy tym termin otaku, i sko-
jarzyły osoby, które tak o sobie mówią, z najgorszym typem 
zwyrodnienia społecznego. Za socjopatię miłośników miała 
według dziennikarzy odpowiadać pasja – epatujące seksem 
anime i manga wypaczają i kierują na drogę złego postępowa-
nia. Zdaniem Sharon Kinselli6 przeciętni dorośli Japończycy 
chętnie poddali się takiemu sprawozdaniu, przyjmując za pew-
nik, że wskazane teksty popkulturowe deprawują młodzież. 

4 We współczesnej Japonii terminem otaku określa się nie tylko fanów 
anime, ale każdą grupę osób ponadprzeciętnie zafascynowanych jakimś zjawi-
skiem. Istnieją manga otaku (wielbiciele komiksów), pasokon otaku (miłośni-
cy komputerów osobistych), gemu otaku (gier komputerowych) czy wota ota-
ku, czyli ci, którzy uwielbieniem darzą idoli muzycznych lub aktorów. Wspo-
mnieć można także o innych grupach hobbystycznych, na przykład tetsududō 
otaku (zbierają miniaturki pociągów) czy gunji otaku (zajmują się kolekcjono-
waniem militariów) (zob. B. K. Taneska, dz. cyt., s. 3; I. Tsuji, Why study tra-
in otaku? A social history of imagination, w: Fandom Unbound: Otaku Cultu-
re in a Connected World, red. M. Ito, D. Okabe, I. Tsuji, New Haven–London: 
Yale University Press 2012).

5 Zob. S. Kinsella, Amateur manga subculture and the manga „otaku” 
panic, „Journal of Japanese Studies” 1998, nr 2, Vol. 24.

6 Tamże.



CZĘŚĆ II. Otaku, czyli o fanach

143

Bezkrytyczne uznanie tego faktu mogło być wynikiem obec-
nego w Japonii niepokoju dotyczącego zmian pokoleniowych 
polegających na zwiększającym się indywidualizmie młodych 
ludzi. Owe przekształcenia powodować miały upodabnianie 
się młodzieży do rówieśników z Europy czy Stanów Zjedno-
czonych i w związku z tym niepoddawanie się tak mocno idei 
kolektywizmu i obowiązku społecznego.

Warto zaznaczyć, że ukazany wyżej, charakterystyczny 
dla Japonii, wizerunek otaku współcześnie został mocno zła-
godzony (na pewno w Japonii – niekoniecznie musi tak być 
w innych częściach świata, na przykład przeprowadzone na 
potrzeby tej książki badania pokazały, że w Polsce fani dalej 
boją się używać terminu otaku, ponieważ nie chcą być posą-
dzeni o szaleństwo). Wraz z postępem technologicznym fani 
zaczęli być postrzegani bardziej jako propagatorzy nowych 
rozwiązań technicznych, ponieważ w intensywny sposób wy-
korzystują oni internet i różne gadżety high-tech. Ponadto, 
w miarę jak anime stawało się popularne globalnie, wielbi-
ciele zyskiwali prestiż jako nagłaśniający kreskówki i pro-
mujący Japonię. Zaczęto rozumować w sposób następujący: 
jeśli czymś interesują się w Europie i Stanach Zjednoczonych, 
to owo coś nie może mieć aż tak złego wpływu. Należy za-
ryzykować stwierdzenie, że dzisiaj bycie miłośnikiem jest 
nawet modne (w Japonii), tym bardziej że w stronę animacji 
zwracają się uznani artyści japońscy reprezentujący sferę tra-
dycyjnie rozumianej kultury wysokiej. Dobrym przykładem 
jest Takashi Murakami – jeden z najznakomitszych malarzy 
i rzeźbiarzy inspirujący się gatunkiem anime, wykorzystujący 
i przekształcający popularne motywy czy postacie z kreskó-
wek. Celem twórcy nie jest wyśmianie otaku, lecz pokazanie, 
że zajmują oni ważne miejsce w pejzażu japońskiej kultury, 
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mają mało wspólnego ze stereotypowym obrazem, natomiast 
stanowią niezwykle twórcze środowisko7. 

Obecnie fani są raczej chwaleni niż krytykowani – także 
przez dorosłych wcześniej widzących w animacjach zagroże-
nie. Zainteresowanie anime postrzega się w kategoriach pasji, 
którą lepiej jest mieć, niż nie mieć – nieposiadanie takowej pro-
wadzić może przecież do nudy, a ta do patologii i przestępstw. 
Otaku coraz częściej są traktowani nie jako wyobcowani de-
wianci, ale jako zdrowi i normalni obywatele, szczególnie moc-
no zaangażowani we własną kulturę8. Do rozpowszechnienia 
pozytywnego obrazu omawianej grupy przyczyniło się z pew-
nością wykorzystanie przez wielbicieli anime internetu, który 
pokazał, że kreskówkami zafascynowanych jest bardzo dużo 
osób, oraz pozwolił spopularyzować społeczność fanów. Stop-
niowo w mediach pojawiać zaczęły się przekazy lansujące by-
cie fanem, w tym szczególnie znaczący, bowiem bardzo głośny 
film Densha otoko (Train Man), prezentujący wielbicieli w po-
zytywnym świetle (wrażliwe i nieszkodliwe osoby kierujące się 
zainteresowaniami)9. Wszystko to spowodowało, że współcze-
śnie miłośników traktuje się jako ważny, mainstreamowy seg-
ment rynku – skoro fanów jest już tak wielu (chociaż nikt tak 
naprawdę nie wie ilu), można mówić o ich wejściu do głównego 
nurtu, w tym sensie, że stają się targetem wielu firm, dla entu-
zjastów układa się kampanie reklamowe, konstruuje ramówkę 
telewizyjną czy tworzy specjalne sklepy z animacjami.

7 Zob. A. Cruz, M. Matsui, D. Friis-Hansen, Takashi Murakami: The 
Meaning of the Nonsense of the Meaning, New York: Harry N. Abrams Inc. 
Publishers 1999.

8 Zob. L. Eng, Otak-who? Technoculture, youth, consumption, and re-
sistance. American representations of a Japanese youth subculture, 2002, 
[online:] http://www.cjas.org/~leng/otaku.pdf [dostęp 29.04.2010].

9 Zob. H. Azuma, Otaku: Japan’s database animals, Minneapolis: 
University of Minnesota Press 2009, s. 117.



CZĘŚĆ II. Otaku, czyli o fanach

145

Tworząca informacyjna elita

Lawrence Eng10 ukazał otaku jako wspólnotę niezwykle sta-
bilną, bowiem wyjątkowo skupioną na uwielbianym przed-
miocie. Podobnie widział ją Volter Grassmuck11, który odróż-
nił wielbicieli od internautów sportretowanych przez Sherry 
Turkle12 w książce Life on the Screen. O ile przeciętni użyt-
kownicy sieci mogą przyjmować wiele identyfikacji (na przy-
kład raz przedstawiają się jako mężczyźni, innym razem jako 
kobiety), otaku postępują inaczej. W sposób bezgraniczny po-
święcają się obiektowi pasji, co powoduje, że mają tylko jedną 
tożsamość – miłośnika.

Poza tym kierują się wartościami i normami odróżnia-
jącymi ich od innych fanów. Typowy przedstawiciel otaku to 
skrajny konsument anime, ale nabywanie przyjmuje u niego 
wyjątkową postać – w o wiele większym stopniu niż u in-
nych wielbicieli chodzi miłośnikowi kreskówek o pochłania-
nie informacji (a nie materialnych rzeczy, co oczywiście nie 
wyklucza istnienia stosów filmów na DVD znajdujących się 
w pokojach fanów czy ogromnej przestrzeni dysku twarde-
go zapełnionej przez animacje). Konsumowanie wiadomo-
ści przejawia się prowadzeniem bazy danych, która dotyczy 
ulubionego gatunku (bądź pojedynczego tekstu) i jest ka-
talogiem wszystkiego, co jego dotyczy. Etos społeczności 
zakłada przynależność do swoiście pojmowanej informacyj-
nej elity, dążącej do zdobycia wiadomości na temat przed-
miotu uwielbienia – chociażby tego, jakie anime planuje się 

10 Zob. L. Eng, dz. cyt.
11 Zob. V. Grassmuck, Man, Nation & Machine: The Otaku Answer to 

Pressing Problems of the Media Society, 2000, [online:] http://waste.informa-
tik.hu-berlin.de/grassmuck/Texts/otaku00_e.html [dostęp 19.02.2012].

12 S. Turkle, Life on the Screen. Identity in the Age of the Internet, New 
York: Touchstone 1997.
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stworzyć, kto będzie podkładał do niego głos (kto będzie se-
iyuu), czy będzie to pojedynczy film czy może serial, kto jest 
rysownikiem wszystkich odcinków danej serii, ile ona liczy 
epizodów i klatek, jakie postacie się w niej pojawiają, jaka 
jest biografia owych bohaterów (i wiele podobnych detali 
związanych z konkretnymi popdobrami). Przez informacje 
można również rozumieć wspomniane już owoce amator-
skiej produktywności oraz wiedzę, na przykład o tym, jak 
wykonać jakieś fanowskie dzieło (przykładowo napisać fan 
ficition, tak by było dobre, czy skonstruować napisy do danej 
kreskówki). Dla fana anime informacja ma szczególne zna-
czenie – każdy chce mieć do niej dostęp, ponieważ często 
ma ona dużą wartość w oczach innych. Wiadomość jest tym 
cenniejsza, im mniej osób o niej wie – ten, kto uzyskał in-
formację odmienną od do tej pory znanej, zyskuje większy 
prestiż, przy czym warto podkreślić, że ujawnianie nowych 
wiadomości powoduje ciągły wzrost ich liczby. Napływają-
ce informacje prowadzą do generowania kolejnych, których 
wspólnota jeszcze nie posiada13. Kluczowe jest oczywiście 
to, że wartość wiadomości nie jest ustalana odgórnie przez 
korporacje; to sami otaku w swojej „podziemnej”, oddolnej 
działalności ustalania znaczeń decydują, co jest istotne, a co 
nie, często zawłaszczając teksty popkulturowe.

Grassmuck14 w tego rodzaju postępowaniu wielbicieli 
widzi znak czasu, ponieważ przyszło nam żyć w społeczeń-
stwie ciągłego napływu nowych informacji – „atakują” nas 

13 Dobrym przykładem jest szeroko opisywana w następnej części książki 
zespołowa praca nad napisami do anime. Każdy z członków grupy przygoto-
wującej napisy posiada specyficzne umiejętności (to jest informacje). Napisy 
powstają w zespole przez połączenie wiadomości dostarczanych przez każde-
go z uczestników – w ten sposób wszyscy wnoszą rzadką wiedzę i doprowa-
dzają do wyprodukowania nowej informacji, jaką są napisy.

14 V. Grassmuck, Man, Nation…, dz. cyt.
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one zewsząd, wciskają się w każdą wolną chwilę, walczą 
o naszą uwagę. Jesteśmy przytłoczeni wiadomościami pły-
nącymi z popkultury, czyli czasopism, komputerów, książek, 
radia, telewizji, ale też z różnych instytucji (Kościół, szkoła, 
urzędy) oraz od bliższych i dalszych nam ludzi. Potwierdze-
niem tego jest fakt, że obecnie takie gazety jak na przykład 
„The New York Times” w ciągu tygodnia publikują więcej 
informacji, niż dostępnych było w ciągu całego życia słabo 
wykształconej osoby z Europy czy Stanów Zjednoczonych 
w XIX wieku15. Zalew informacji powoduje ciągłe poczucie 
nieodebrania wystarczającej ich ilości, odczucie, że powin-
niśmy jeszcze coś wiedzieć. Bycie otaku to sposób na pora-
dzenie sobie z takim stanem przez skupienie się na jednym, 
wybranym obszarze i poświęcanie się mu w sposób pełny, 
czyli tak, że nie można być informacyjnie niezaspokojonym. 
Jest to tworzenie porządku w świecie chaosu wiadomości, 
konstruowanie enklawy, w której można czuć się bezpiecz-
nie. Przy jej powstawaniu znaczącą rolę odgrywają narzę-
dzia użyteczności technologicznej, takie jak komputery, te-
lefonia komórkowa czy internet.

Transmisja informacji odbywa się w obrębie społecz-
ności – w internecie miłośnicy anime stanowią jedną z naj-
żywszych i najaktywniejszych wspólnot, a wiadomości 
przekazywane są innym entuzjastom szybko i efektywnie. 
Podobnie przesyłane są również amatorskie teksty, bowiem 
fani kreskówek nie tylko konsumują, ale w kooperacji two-
rzą i dystrybuują oddolne materiały. Tak jak i u innych wiel-
bicieli, aktywność ta jest przejawem wolności w kreowaniu 
znaczeń i reinterpretowaniu sensów nadanych oficjalnym 
popproduktom. Wiele z typów fanowskich dzieł zostało już 

15 Zob. tamże.
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wcześniej wspomnianych – otaku piszą, malują16, miksują 
filmy17. Jako osoby pasjonujące się konkretnym gatunkiem 
szczególnie intensywnie podejmują pewne typy twórczo-
ści, do których należą głównie cosplaying oraz fansub-
bing. Pierwsza aktywność polega na kreowaniu strojów 
mających upodobnić fanów do postaci z danego utworu18. 

16 Amatorskie obrazy przedstawiające bohaterów z anime znaleźć można 
na przykład w serwisach http://www.theotaku.com czy http://www.bleachexi-
le.com. Umieszczane na nich grafiki są przez fanów komentowane oraz oce-
niane.

17 Anime music video (AMV), czyli krótkie klipy tworzone przez podkłada-
nie muzyki do zmiksowanych fragmentów tekstu pierwotnego (zob. F. Coppa, 
Women, „Star Trek”, and the early development of fannish viding, „Trans-
formative Works and Cultures” 2008, Vol. 1, [online:] http://journal.transfor-
mativeworks.org/index.php/twc/article/view/44 [dostęp 19.02.2012]; K. Hill, 
„Easy to Associate Angst Lyrics with Buffy”: An Introduction to a Participa-
tory Fan Culture: „Buffy the Vampire Slayer” Vidders, Popular Music and the 
Internet, w: Buffy and Angel Conquer the Internet: Essays on Online Fandom, 
red. M. Kirby-Diaz, Jefferson–London: McFarland 2009; M. Ito, „As Long 
as It’s Not Linkin Park Z”: Popularity, Distinction, and Status in the AMV 
Subculture, w: Fandom Unbound: Otaku Culture in a Connected World, red. 
M. Ito, D. Okabe, I. Tsuji, New Haven–London: Yale University Press 2012; 
L. E. Stein, „What you don’t know”: Supernatural fan vids and millennia 
theology, „Transformative Works and Cultures” 2010, Vol. 4, [online:] http://
journal.transformativeworks.org/index.php/twc/article/view/192/158 [dostęp 
19.02.2012]). Można je znaleźć chociażby na stronie http://www.animemu-
sicvideos.org/.

18 Zob. D. Okabe, Cosplay, Learning, and Cultural Practice, w: Fandom 
Unbound: Otaku Culture in a Connected World, red. M. Ito, D. Okabe, I. Tsuji, 
New Haven–London: Yale University Press 2012; J. R. Taylor, Convention 
Cosplay: Subversive Potential in Anime Fandom, 2009, [online:] http://circle.
ubc.ca/handle/2429/7116 [dostęp 19.02.2012]. Zjawisko to znane jest także 
wśród miłośników tekstów science fiction (szturmowcy z filmu Gwiezdne woj-
ny) (zob. B. Szurik, Legiony Lucasa, w: Dawno temu w Galaktyce Popularnej, 
red. A. Jawłowski, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne 
2010). Do tej kategorii amatorskiej produkcji zaliczyć należy również feno-
men sobowtórów celebrytów, na przykład Króla Popu – Michaela Jacksona 
czy Króla Rocka – Elvisa Presleya (zob. E. Doss, Believing in Elvis: Popular 
Piety in Material Culture, w: Practicing Religion in the Age of the Media. 
Explorations in Media, Religion, and Culture, red. S. M. Hoover, L. S. Clark, 
New York: Columbia University Press 2002). Można jednak zaryzykować 
tezę, że to działalność fanów anime spopularyzowała tę formę produktywności 
(zob. J. R. Taylor, dz. cyt.).
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Fansubbing natomiast jest produkcją napisów do animacji; 
działalność ta omówiona zostanie szerzej w kolejnej czę-
ści książki, w momencie prezentowania monografii pol-
skich fansuberów (miłośników wykonujących napisy, czyli 
fansuby). Tutaj warto wspomnieć, że bynajmniej nie jest 
to zjawisko typowo polskie – grupy fansuberskie powstają 
w wielu krajach, przy czym anglojęzyczni entuzjaści tłu-
maczą bezpośrednio z japońskiego. Ze stworzonych przez 
nich fansubów mogą skorzystać wielbiciele z innych regio-
nów świata, choć oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, 
aby przekładali oni wprost z oryginału. Warto zaznaczyć, 
że zarówno cosplaying, jak i fansubbing to aktywności 
charakterystyczne dla miłośników spoza Japonii – druga 
z oczywistych względów, pierwsza natomiast w azjatyckim 
państwie co prawda występuje, ale nie jest tak popularna, 
jak gdzie indziej.

Otaku jako propagatorzy anime

Wizerunek otaku jako nieprzystosowanych do życia dzi-
waków zmienia się. Wraz z popularyzacją i rozprzestrze-
nianiem anime zaczynają oni być traktowani jako element 
codzienności oraz zdrowy przejaw posiadania pasji i kre-
atywnego podejścia do życia (choć, jak już zostało zazna-
czone, w Polsce fani sami postrzegają się jeszcze przez 
pryzmat owego negatywnego wizerunku). Coraz częściej 
pozytywnie nastawiony jest do wielbicieli także przemysł 
kulturowy. Wspomniano już o tym przy okazji omawiania 
podejścia do rysowanych przez miłośników amatorskich 
komiksów manga oraz faktu, że fani mają dla niejapońskie-
go przemysłu znaczenie, ponieważ są siłą popularyzującą 
kreskówki.
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Z punktu widzenia firm wielbiciele to partycypujący pro-
sumenci (prosumers)19, dzięki którym przewidywać można 
wzory konsumpcji oraz szacować, jak wyglądać ona będzie 
w przyszłości. Koncerny medialno-rozrywkowe zaczynają do-
ceniać wagę informacji gromadzonych w związku z działalno-
ścią miłośników, jak również produkty wychodzące spod ich 
ręki. Nastawiony na współkreację (co-creation) fan jest nie-
zwykle ważny20; to u niego odnotowuje się prosumpcję w naj-
czystszej postaci, można zaryzykować stwierdzenie, że jest 
on jej awangardą, trendsetterem wyznaczającym nowe ścieżki 
popkultury. Dziś nie stawia się już na pasywnych odbiorców, 
ale na tych, których określa się mianem dostarczycieli konten-
tu, przodowników Web 2.0, członków społeczności wirtualnej, 
konsumentów lojalnych czy inspirujących21. 

W obrębie przemysłu rozrywkowego coraz więcej firm 
stawia na współpracę z wielbicielami. R. M. Milner22 opisał 
przekształcenia firm dostrzegających, że miłośnicy są nie tylko 
doskonałymi konsumentami, ale też w pewnym sensie działają 
w branżach sprzedaży, promocji czy reklamy. Można na nich 
przenosić koszty związane z obsługą klientów, gdyż to właśnie 
oni najczęściej podejmują interakcje z innymi nabywcami da-
nego tekstu23. Tego rodzaju darmową pracę zilustrował Milner 
za pomocą entuzjastów gier komputerowych, krytykujących 

19 A. Toffler, Trzecia fala, przeł. E. Woydyłło, Warszawa: Państwowy 
Instytut Wydawniczy 1986.
20 A. Arvidsson, Brands: A critical perspective, „Journal of Consumer Culture” 
2005, nr 2, Vol. 5; S. Ford, Fanning the Audience’s Flames: Ten Ways to Em-
brace and Cultivate Fan Communities, 2006, [online:] http://convergencecul-
ture.org/research/c3_fanning_the_flames.pdf [dostęp 24.12.2010].

21 Zob. H. Jenkins, I want my Geek TV!, „Flow” 2005, Vol. 3, [online:] 
http://flowtv.org/2005/09/i-want-my-geek-tv/ [dostęp 19.02.2012].

22 R. M. Milner, Working for the text: Fan labor and the New Organization, 
„International Journal of Cultural Studies” 2009, nr 5, Vol. 12.

23 Zob. M. Andrejevic, Watching Television Without Pity: The Productivity 
of Online Fans, „Television & New Media” 2008, nr 1, Vol. 9.
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działania firm odpowiedzialnych za produkt, tworzących mo-
dyfikacje gier (mods), piszących przewodniki ukończenia za-
bawy24, czyli będących konsultantami i pomocnikami w spra-
wach technicznych. Fani gier komputerowych są także testera-
mi demonstracyjnych wersji programów25. 

Również otaku uznać można za nabywców wiodących, 
to jest najczęściej przejawiających cenione aktywności. Oczy-
wiście cały czas problematyczna pozostaje kwestia łamania 
przez wielbicieli praw autorskich – z tym procederem korpo-
racje dalej nie mogą się pogodzić i nierzadko postępują w sto-
sunku do miłośników dość restrykcyjnie26. Mimo to firmy 
dostrzegają, że entuzjaści, ze swoim nietypowym podejściem 
do własności intelektualnej, mogą być źródłem nie tyle strat, 
ile korzyści.

Doskonałym tego przykładem jest prosumpcja otaku 
polegająca na rozpropagowywaniu anime na całym świe-
cie. Praktycznie w każdym kraju (oczywiście poza Japonią), 
gdzie obecnie popularne są kreskówki, to fani przygotowali 
grunt pod wprowadzenie oficjalnego rynku. Działając w ob-
rębie niszowej i nieoficjalnej gospodarki, to jest nielegalnie, 

24 Zob. M. Consalvo, Zelda 64 and Video Game Fans: A Walkthrough 
of Games, Intertextuality, and Narrative, „Television & New Media” 2003, 
nr 3, Vol. 4.

25 Zob. H. Postigo, From „Pong” to „Planet Quake”: Post-Industrial 
Transition from Leisure to Work, „Information, Communication and Society” 
2003, nr 4, Vol. 6.

26 Zob. S. T. Brown, Harry Potter and the Fandom Menace, w: Consu-
mer Tribes, red. B. Cova, R. V. Kozinets, A. Shankar, London–New York: 
Butterworth–Heinemann 2007; R. M. Gill, Stalking the Fan: Locating Fan-
dom in Modern Life, 2004, [online:] https://dspace.stir.ac.uk/dspace/han-
dle/1893/1779 [dostęp 26.05.2010], s. 47; B. Gooch, The Communication of 
Fan Culture: The Impact of New Media on Science Fiction and Fantasy Fan-
dom, 2008, [online:] http://hdl.handle.net/1853/21818 [dostęp 28.04.2010], 
s. 27; H. Jenkins, Kultura konwergencji: zderzenie starych i nowych mediów, 
przeł. M. Bernatowicz, M. Filiciak, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie 
i Profesjonalne 2007, s. 180–186.
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sprowadzając (pocztą tradycyjną lub przy pomocy interne-
tu) animacje, pokazali, że istnieje na nie w danym państwie 
popyt. Ponadto spopularyzowali filmy animowane w pewnej 
grupie konsumentów, która po wprowadzeniu przez dystry-
butora licencjonowanych tytułów stała się pierwszym targe-
tem dla startującego biznesu. Jednym słowem, specyficzna 
amatorska (prosumencka) aktywność marketingowa wielbi-
cieli pomaga przedsiębiorstwom zainteresowanym sprzedażą 
jak największej liczby popdóbr. Taka sytuacja powtarza się 
praktycznie w każdym zakątku globu – najczęściej opisywa-
nym w literaturze przykładem są Stany Zjednoczone27.

W tym kraju miłośnicy zaczęli swoją działalność popu-
laryzatorską już w latach siedemdziesiątych XX wieku, kie-
dy to, niezależnie od ogromnych kosztów, z jakimi wiązało 
się posiadanie magnetowidów VCR, rozwinęli oddolną sieć 
wymiany kaset. Funkcjonowała ona na następującej zasa-
dzie: ten, kto dysponował oryginałem japońskim, przegrywał 
go na inną kasetę28, przesyłał ją pocztą do kolejnego entuzja-
sty, który robił kopię kopii i wysyłał ją dalej itd. Pierwszym 
formalnie ukonstytuowanym fanklubem zajmującym się taką 
działalnością był Cartoon/Fantasy Organization powstały 
w 1977 roku29. To właśnie członkowie tej organizacji rozpo-
częli inny zwyczaj, równie mocno promujący anime. Cho-
dzi o prezentowanie kreskówek podczas konwentów fanów 

27 Zob. L. Eng, Strategies of Engagement: Discovering, Defining, and De-
scribing Otaku Culture in the United States, w: Fandom Unbound: Otaku Cul-
ture in a Connected World, red. M. Ito, D. Okabe, I. Tsuji, New Haven–Lon-
don: Yale University Press 2012.

28 A było to łatwe w związku z tym, że Stany Zjednoczone i Japonia opiera-
ły się na dystrybucji tych samych formatów video – NTSC. Inny system (PAL) 
obowiązywał w Europie.

29 Zob. J. H. Bennett, A Preliminary History of American Anime Fandom, 
University of Texas at Arlington 2009, [online:] http://a-kon.com/bm/bm~doc/
prelim_history.pdf [dostęp 19.02.2012], s. 23.
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science fiction. W 1978 roku odbył się WesternCon XXIII, 
gdzie praktyka ta pojawiła się po raz pierwszy – warto za-
znaczyć, że ponieważ nie istniały oficjalnie wydane angloję-
zyczne wersje, zwykle znajdować się musiał na sali ktoś, kto 
wiedział, o czym jest dany film (znał język japoński) i głośno 
komentując, informował o tym zgromadzonych widzów. 

Jak podał Jason H. Bennett30, za pierwszy fansub stwo-
rzony w obrębie społeczności amerykańskich wielbicie-
li uznano dzieło Roya Blacka – żołnierza stacjonującego 
w bazie wojskowej Stanów Zjednoczonych w Japonii. Black, 
członek jednego z klubów anime w Stanach, dokonał rzeczy 
bardzo trudnej, bowiem za pomocą specjalistycznego sprzętu 
dodał napisy po angielsku na taśmie wideo z filmem w języku 
japońskim. Kasetę przesłał do Ameryki, gdzie zapoczątkował 
podobny proceder wśród innych miłośników. Dodać trzeba, 
że wymiana napisów stworzonych przez entuzjastów od po-
czątku miała charakter niekomercyjny i polegała na zasadzie 
zwanej „od fanów dla fanów” (by fans for fans). Nie czerpiąc 
z konstruowania fansubów zysków, wielbiciele kierowali się 
oczywiście chęcią rozpropagowania niedostępnych popdóbr. 
Do dzisiaj obowiązuje reguła, że w momencie, kiedy dany 
tekst jest sprowadzany do Stanów Zjednoczonych oficjalny-
mi ścieżkami, zaprzestaje się (a przynajmniej powinno się 
zaprzestać) albo nie podejmuje pracy nad napisami do niego. 
Wyjątkiem może być słaba jakość profesjonalnego przekładu 
lub wypuszczanie zglokalizowanych (to jest zmienionych) 
popproduktów. Miłośnicy chcą oglądać oryginały, tak jak one 
wyglądają w Japonii, a także pragną wiernego ich przetłuma-
czenia – niezaspokojenie tych żądań usprawiedliwia podję-
cie nielegalnych (z punktu widzenia przemysłu) aktywności, 

30 Tamże.
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czyli tworzenia i dystrybuowania fansubów (firmy zajmujące 
się legalną dystrybucją zrozumiały to dość szybko – obecnie 
zabiegi glokalizacyjne są rzadkością).

W latach siedemdziesiątych istnienia wspomnianych 
wyżej praktyk popularyzujących kreskówki świadome były 
japońskie firmy, które często nieoficjalnie sponsorowały 
obecność fanów na zlotach. Wytwórnie działały tu właśnie 
w duchu prosumpcji, dostrzegając, że wielbiciele mogą stać 
się marketingowcami amatorami. Szybko jednak porzucono 
takie podejście, kiedy okazało się, iż folgowanie miłośnikom 
bezkarnie łamiącym prawa autorskie może być niekorzystne 
dla wizerunku Japończyków w kontaktach z Amerykanami. 
Azjatyccy biznesmeni obawiali się, że podczas negocjacji 
będą postrzegani jako ci, którzy nie umieli wyegzekwować 
od konsumentów przestrzegania prawa, a więc słabi oraz ła-
twi do oszukania właśnie w kontekście własności intelek-
tualnej. W rezultacie większość firm japońskich całkowicie 
zrezygnowała z pomysłów penetrowania rynku amerykań-
skiego31. Obecnie wiadomo, że był to błąd, ponieważ eksplo-
zja popularności anime w latach dziewiećdziesiątych i chęć 
nagłego wkroczenia do Stanów Zjednoczonych spowodowa-
ła zawieranie niezbyt korzystnych dla Japończyków umów 
z dystrybutorami.

Na fali wspomnianej popularności wspólnota otaku 
w Stanach Zjednoczonych znacząco się rozrosła. A-kon, 
jeden z największych obecnie konwentów w tym kraju (or-
ganizowany już tylko dla miłośników kreskówek, a nie na 
doczepkę do zlotu sci-fi), kiedy odbył się po raz pierwszy 
w 1990 roku, skupił tylko 380 osób – dla porównania w 2006 

31 Zob. S. Leonard, Progress against the law: Anime and fandom, with the 
key to the globalization of culture, „International Journal of Cultural Studies” 
2005, nr 3, Vol. 8.
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roku przybyło nań, bagatela, 10 771 entuzjastów. Nowe tech-
nologie komunikacyjne, na czele z internetem, przyczyniły 
się do popularyzacji społeczności oraz ułatwiły amatorską 
produktywność, w tym konstruowanie fansubów. Dzisiaj, 
dzięki specjalistycznemu oprogramowaniu, robi się je łatwiej 
i szybciej, niż gdy przygotowywano je dla kaset VHS. Grup 
fansuberskich, konwentów, wspólnot sieciowych, elektro-
nicznych (internetowych) fanzinów, serwisów WWW prze-
znaczonych do prezentowania opowiadań, grafik czy filmów 
stworzonych przez wielbicieli istnieje już dzisiaj w Ameryce 
tak wiele, że wymienienie i opisanie wszystkich przekracza 
możliwości tego opracowania.

Tak duże zainteresowanie japońskimi animacjami spo-
wodowało, że przedsiębiorcy ze Stanów Zjednoczonych 
zrozumieli, iż na anime można zarobić ogromne pieniądze 
– zaczęto wykupywać od Japończyków licencje i dystrybu-
ować ich filmy, zgarniając większą część zysków. Azjatyccy 
biznesmeni, którzy na początku (w latach siedemdziesią-
tych) byli żywo zainteresowani współpracą z miłośnikami 
oraz bezpośrednią sprzedażą swoich popproduktów, później 
wycofali się, ignorując to, co działo się w Ameryce. Jak już 
wspomniano, nie było to słuszne posunięcie – samodzielne 
wkroczenie na amerykańską scenę i jej rozbudowanie przy 
użyciu istniejącej bazy fanowskiej okazać mogłoby się ko-
rzystniejsze32. Tymczasem skorzystali przede wszystkim 
amerykańscy dystrybutorzy, co nie oznacza, że Japończykom 
licencjonowanie się nie opłaca. Obecnie ich gospodarka kra-
ju zyskuje na sprzedaży kreskówek więcej niż na eksporcie 
samochodów czy stali, czyli jeszcze do niedawna głównych 
produktów napędzających ekonomię33. To właśnie fani byli 

32 Tamże, s. 295–298.
33 Tamże.
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(i dalej są) aktywistami, którzy pomogli rozpropagować ani-
macje tak, że ten segment rynku rozrósł się obecnie w Sta-
nach Zjednoczonych do niebotycznych rozmiarów i przynosi 
krociowe zyski. Bez zaangażowania wielbicieli oraz bez od-
dolnej dystrybucji przez nich podjętej sukces anime nigdy by 
się nie zdarzył.
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Otaku jako wyraz postmodernizmu 

Hiroki Azuma1 to autor książki o fanach anime zatytułowanej 
Otaku: Japan’s Database Animals. Badacz ten to znany w Ja-
ponii filozof postmodernista; jeśli dodamy do tego fakt, że 
Azuma interesuje się japońską popkulturą w najróżniejszych 
jej przejawach, jasne stanie się, dlaczego w dorobku owego 
myśliciela pojawiła się pozycja traktująca o otaku i ukazująca 
ich właśnie z perspektywy postmodernistycznej. Analizując 
wielbicieli, naukowiec odniósł się do fundamentalnych reguł 
rządzących dzisiejszym życiem społecznym – fani są dla nie-
go odbiciem współczesnej kondycji człowieka, zmagającego 
się z nową, postindustrialną rzeczywistością. Dzieło ma dwa 
zadania – wyjaśnić zjawisko otaku przez pryzmat codzienno-
ści i jednocześnie, przez opis entuzjastów, lepiej zobrazować 
postmodernistyczny moment dziejów.

Ten ostatni pozwala wyjaśnić, dlaczego charakterystycz-
ny dla fanów kreskówek sposób funkcjonowania nie ogranicza 
się jedynie do Japonii. Późna nowoczesność rozwija się także 
na innych obszarach planety i z tego właśnie powodu otaku są 
zjawiskiem światowym. Produkty kultury pop z azjatyckiego 
kraju sprzedają się tak dobrze jak nigdy ze względu na ów 

1 H. Azuma, Otaku: Japan’s database animals, Minneapolis: University 
of Minnesota Press 2009.
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postmodernistyczny „postęp”, przy czym warto zaznaczyć, że 
kulturę wielbicieli można uznać tylko za jeden z wielu jego 
przejawów.

Azuma opisał powszechne wśród Japończyków przeko-
nanie, że popprodukty z ich ojczyzny pełnią szczególną rolę 
dla kształtującego się obecnie porządku. Do dominacji takiego 
poglądu przyczyniły się nastroje panujące w japońskim spo-
łeczeństwie mniej więcej od połowy lat osiemdziesiątych XX 
wieku. Media, politycy i ludzie kultury promowali wówczas 
tezę, że wielką zaletą Japonii jest znikome (a przynajmniej 
mniejsze niż w Europie czy Stanach Zjednoczonych) obcią-
żenie modernizmem. Kraj Kwitnącej Wiśni nigdy się nim po-
ważnie nie skalał, a w jego dziejach zauważyć można niemal 
natychmiastowe przejście od okresu przedindustrialnego do 
postindustrialnego, z pustką ziejącą w miejscu, gdzie znaleźć 
się powinien industrializm. Niepełna do lat osiemdziesiątych 
modernizacja kraju postrzegana była do tego czasu jako wada, 
ale później okazała się ona zaletą, gdyż Japonia – wolna od ob-
ciążeń i hamujących industrialnych sił – przeskoczyć mogła od 
razu do pełnego postmodernizmu2.

W ten sposób omawiany kraj jawił się w oczach opinii pu-
blicznej jako zdolny do przyjęcia w XXI wieku roli lidera pro-
mującego technologiczny postęp oraz towarzyszący mu kon-
sumeryzm. Nastroje takie sięgnęły zenitu na początku ostatniej 
dekady XX wieku, kiedy trawione kryzysem Stany Zjednoczo-
ne zdawały się pełnić na światowej arenie ekonomicznej rolę 
znacznie mniejszą niż azjatyckie państwo, które praktycznie 
z dnia na dzień stało się gospodarczą potęgą. Zdaniem Azumy 
zaprezentowany obraz kultywowany był głównie pod wpły-
wem ukrytego kompleksu wobec Stanów Zjednoczonych, 

2 Zob. tamże, s. 16–17.



CZĘŚĆ II. Otaku, czyli o fanach

161

powstałego po klęsce wojennej i mogącego wreszcie zostać, 
wraz z nadejściem prosperity, zneutralizowanym. Wszystko 
zgodnie z wyobrażeniem, że teraz to „my”, Japończycy, poko-
naliśmy naszego wcześniejszego pogromcę, i przekonaniem, 
że w gruncie rzeczy nie wypada mówić o „inwazji” Amery-
kanów na Japonię, a raczej rozważyć postępującą japonizację 
USA. Taki właśnie pogląd uczynił możliwą rzeczywistą eks-
pansję japońskiej popkultury, ponieważ Japończycy uwierzyli 
w swoją kulturową siłę. Co równie istotne, owa wiara pozwo-
liła zapomnieć o jakichkolwiek powiązaniach kultury popular-
nej Japonii z popkulturą ze Stanów Zjednoczonych.

Dobre samopoczucie obywateli wyspiarskiego państwa 
zachwiało się w połowie lat dziewięćdziesiątych wraz z nadej-
ściem kryzysu ekonomicznego, serią klęsk żywiołowych (trzę-
sienia ziemi), epidemią nieletniej prostytucji (Enjo-kōsai, czyli 
szeroko dyskutowane zjawisko analogiczne do polskich gale-
rianek) oraz zamachem terrorystycznym sekty Aum Shinrikyō 
(jej członkowie rozpylili w tokijskim metrze w marcu 1995 
roku gaz sarin, w wyniku czego zmarło 12 osób, a 6 tysięcy 
poniosło trwały uszczerbek na zdrowiu). Chociaż Japończycy 
stracili wiarę w swoją wszechmoc, to jednak nie zaprzepaścili 
jej, jeśli chodzi o filmy animowane, tym bardziej że w latach 
dziewiećdziesiątych branża japońskiej popkultury nastawiła 
się na eksport swoich produktów, a co więcej, wysyłane w świat 
teksty zaczęły odnosić niespotykane do tej pory sukcesy.

Trzy pokolenia otaku

W książce Otaku: Japan’s Database Animals Azuma obalił ste-
reotypowe myślenie o fanach anime. Po pierwsze zwykło się kul-
turę przez nich tworzoną utożsamiać z kulturą młodzieżową, co 
nie do końca jest prawdziwe, ponieważ można wśród wielbicieli 
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znaleźć osoby dorosłe – co więcej, ludzie między trzydziestym 
i czterdziestym rokiem życia wydają na kreskówki (i pokrewne 
produkty) najwięcej pieniędzy. Po drugie fanizm wcale nie jest 
zjawiskiem niszowym, o czym zaświadcza znaczna liczba ma-
gazynów ilustrowanych dostępnych na rynku i skierowanych do 
miłośników, jak również serwisów internetowych dla nich prze-
znaczonych. Choć Azuma nie podał źródła swojej wiedzy, stwier-
dził, że w Japonii jest kilkaset tysięcy fanów, przy czym chodziło 
mu o tych najbardziej zagorzałych konsumentów, tworzących 
amatorskie teksty, uczestniczących w konwentach, przygotowu-
jących kostiumy swoich ulubionych postaci itd. (jeśli za otaku 
uznać ludzi, którzy „tylko oglądają”, liczba wielbicieli wzrasta 
gwałtownie)3. Po trzecie badacz rozprawił się z szeroko już opi-
sanym wcześniej obrazem miłośnika jako dewianta niezdolnego 
do formowania więzi społecznych z innymi. Taki wizerunek to, 
zdaniem Azumy, wynik działania medialnego mechanizmu styg-
matyzacji (casus morderstwa Tsutomu Miyazakiego)4.

Jak już wspomniano, zdaniem japońskiego autora mamy 
w wypadku fanów do czynienia z nowym typem osób, które 
w sposób najpełniejszy i najwyraźniejszy reagują na warunki 
późnonowoczesne. Kultura otaku jest odbiciem postmoder-
nizmu współczesnego społeczeństwa, a jej historia pokazuje 
zachodzącą transformację. Co ciekawe, nie dotyczy to wszyst-
kich wielbicieli, ich społeczny świat zróżnicowany jest tak, że 
wyróżnić można trzy pokolenia miłośników5. Pierwsze stano-
wią osoby urodzone około 1960 roku i rozpoczynające swoje 
zainteresowanie od takich kreskówek, jak Uchūsenkan Yamato 
(Space Battleship Yamato) z 1974 roku czy Kidō senshi Gan-
damu (Mobile Suit Gundam) z 1979. Generację drugą stanowią 

3 Zob. tamże, s. 3–4.
4 Zob. tamże, s. 4.
5 Zob. tamże, s. 6.
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ci, którzy przyszli na świat blisko 1970 roku – w swoich latach 
młodzieńczych obcowali oni już z o wiele bardziej dojrzałymi 
tekstami, wyprodukowanymi przez przedstawicieli poprzed-
niego pokolenia. Trzecia wreszcie generacja to ludzie urodzeni 
dekadę później i będący w liceum w momencie, kiedy tryumfy 
święcił serial Shin seiki evangelion (Neon Genesis Evangelion), 
czyli animacja, której przypisuje się zwabienie w sidła kultury 
otaku wielu nowych fanów. Przedstawiciele każdego z pokoleń 
są nieco inni – na przykład ostatnie jest w porównaniu z pierw-
szym mocniej „informacyjne” (to znaczy opiera się na komuni-
kacji sieciowej), jak również zaangażowane w gatunek horroru, 
a nie w filmy science fiction. Jak łatwo się domyślić, rozważania 
Azumy skoncentrowały się wokół trzeciej generacji i to jej do-
tyczą wszystkie sformułowane w omawianej książce tezy.

Kołowrót symulakrów

Otaku (z trzeciej generacji) odwzorowują postmodernistyczny 
moment z kilku powodów. Jeden z nich wiąże się ze scharaktery-
zowaną już oddolną twórczością wielbicieli opartą na oryginal-
nych popproduktach. Działalność taka ma duże znaczenie z per-
spektywy oficjalnego rynku, jest jego kołem zamachowym – to 
wśród amatorów rodzą się rysownicze talenty, przez przerabia-
nie oryginałów wyrabiają oni swoje umiejętności, które potem 
wykorzystają, pracując dla gigantów z branży pop (wspomniane 
już zjawisko dōjinshi). Tekstualna kreatywność jest ważną czę-
ścią nie tylko samej kultury fanów, ale i japońskiej popkultury 
w ogóle, co nadaje zjawisku otaku znamiona postmodernistycz-
ne. Jeden z czołowych przedstawicieli tego nurtu myśli społecz-
nej – Jean Baudrillard6 – przewidywał przecież, że w przyszłości 

6 J. Baudrillard, Symulakry i symulacja, przeł. S. Królak, Warszawa: Sic! 2005.
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(czyli w czasie gdy postindustrializm osiągnie swój szczyt) dzia-
łanie przemysłu kulturowego w znacznej mierze opierać się bę-
dzie na zaniku dystynkcji między oryginalnymi tworami a ich 
kopiami. Na znaczeniu zyskują formy pośrednie, niebędące ani 
oryginałami, ani ich kopiami, czyli po prostu symulakra. 

Azuma wskazał, że rynek anime to przestrzeń ciągłych 
zmian – oryginał nigdy nie jest oryginałem, bo może zostać do-
wolnie zmieniony przez miłośnika; kopia fanowska nie do końca 
jest takową, gdyż może się okazać, iż ktoś, kto ją stworzył, lada 
moment stanie się profesjonalnym rysownikiem i przeniesie 
swoje pomysły na szczebel produkcji oficjalnej. Nawet jeśli za-
cznie działać w tej ostatniej sferze, okazjonalnie zdecydować się 
może na wykonanie czegoś w obrębie oddolnego fanowskiego 
obiegu. Znane są przypadki artystów, którzy przerabiając własne 
dzieła, tworzyli dedykowane im fanziny (gazetki amatorskie). 
Ponadto produkty oficjalne też opierają się na innych, istnie-
jących już, „oryginalnych” obrazach i to w stopniu niezwykle 
znaczącym – ekstensywne zapożyczenia to znak rozpoznawczy 
wielu filmów i serii. Wszystko to powoduje, że kultura otaku 
zanurza się w ciągłym kołowrocie symulakrów, tak charakte-
rystycznym dla postmodernistycznej chwili społecznej7. Zda-
niem Azumy symulakrum poprzedzone jest innym symulakrum 
i zwiastuje nadejście kolejnego symulakrum; z tego cyklu nie 
ma wyjścia, kultura fana to kultura nieustannego imitowania8.

7 Poglądy tego typu korespondują z doniesieniami zachodnich badaczy 
zajmujących się fanami (zachodnimi) i podkreślających, iż obszar amator-
skiej działalności to sfera ciągłej, nieustającej, niezamkniętej pracy (work 
in progress), ewoluującej w zależności od tego, jacy wielbiciele się nią ak-
tualnie zajmują. Można już nawet mówić o śmierci autora, bowiem wska-
zywanie jednego, definitywnego twórcy danego dzieła przestaje mieć sens 
(zob. F. Coppa, A Brief History of Media Fandom, w: Fan Fiction and Fan 
Communities in the Age of the Internet, red. K. Hellekson, K. Busse, Jeffer-
son–London: McFarland 2006).

8 H. Azuma, dz. cyt., s. 25–26.



CZĘŚĆ II. Otaku, czyli o fanach

165

Kolejną cechą wielbicieli stanowiącą o ich późnonowocze-
snym znamieniu jest oparcie się na fikcyjnych światach ukazywa-
nych przez teksty pop. Chodzi o to, że narracje w nich zawarte sta-
nowią podstawę życia społecznego miłośników – to na ich bazie 
formują się interakcje oraz wspólnoty. Według Azumy tak warun-
kowana towarzyskość jest nie tyle przejawem patologii i oderwa-
nia od rzeczywistości, ile próbą specyficznej kompensacji. Jeśli 
żyje się w społeczeństwie, gdzie socjalizacja nie może opierać się 
na czymś innym niż popkultura, ta ostatnia staje się równie dobrą 
alternatywą dla owego oparcia. W przeszłości były nim wielkie 
narracje, czyli na przykład projekty religijne, polityczne (podkre-
ślające ideę państwa narodowego albo jakąś ideologię – kapita-
lizm, komunizm, liberalizm), jak również intelektualne (na przy-
kład zakładające wiarę w humanizm czy rozum). Jak zauważył 
wybitny francuski filozof Jean-François Lyotard9, wraz z nadej-
ściem postmodernizmu tego rodzaju całościowe „przedsięwzię-
cia”, mające za zadanie skonsolidować i zintegrować członków 
społeczeństwa, straciły na znaczeniu. Czas wielkich narracji do-
biegł końca. Dziś mamy do czynienia z równoczesnym funkcjo-
nowaniem wielu mniejszych projektów tożsamościowych, zastę-
pujących utratę jednego, naczelnego standardu wyznaczającego 
normy i wartości, jakimi należy się kierować. Zjawisko otaku 
to właśnie egzemplifikacja próby znalezienia sobie stylu życia 
w świecie, gdzie nie ma nadrzędnych zasad.

Baza danych

Dwie wspomniane wyżej charakterystyki fanów anime są pod-
stawą, na której Azuma dokonał szeregu operacji intelektual-
nych, wysnuwając dalsze wnioski na temat wielbicieli i ich 

9 J.-F. Lyotard, Kondycja ponowoczesna: raport o stanie wiedzy, przeł. 
M. Kowalska, J. Migasiński, Warszawa: Aletheia 1997.
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postmodernizmu10. Badacz nie uważa wcale, że popprodukty 
w sposób bezpośredni stają się dla miłośników zastępstwem 
wielkiej narracji. Nie mamy do czynienia z sytuacją, kiedy kre-
skówki – rozumiane jako gatunek w ogóle albo jako poszcze-
gólne teksty (na przykład seriale) – funkcjonują w taki sam 
sposób jak wielka narracja. Oczywiście, determinują one styl 
bytowania, ale odbiegają od starych narracji, przede wszyst-
kim dlatego że są ciągiem następujących po sobie symulakrów. 
Nawet jeśli uznać, że rzeczywiście sprzedaje się ludziom nad-
rzędny system (narrację ostateczną), przyjąć trzeba, że robi się 
to w kawałkach – aby pochłonąć całość, należałoby zaopatrzyć 
się w każdy film i odcinek z danej serii, jak również każdy 
amatorski produkt z nią związany, a dodatkowo skonsumować 
wszystkie fanowskie oddolne dzieła oraz produkty okołoaudio-
wizualne (na przykład gadżety, kubki, maskotki, t-shirty itd.). 
Postępować należałoby zatem na zasadzie składania wielkiej 
narracji z szeregu małych, które dodatkowo można by samemu 
tworzyć (przez amatorską wytwórczość). 

Ponieważ każdy fan składa ową wielką narrację sam, prze-
czy tak naprawdę temu, że mamy do czynienia z jakąkolwiek 
wielką narracją. Istnieje raczej baza danych (database), skąd 
wielbiciele wyciągają i po swojemu odczytują to, co ich inte-
resuje11. Kierujące ludzkim zachowaniem motywy tworzy się 
w samym momencie wybierania i nadawania sensów elemen-
tom konstytuującym życie społeczne. Poszczególni miłośnicy 
mogą konsumować dowolny fragment danego tekstu, zagłę-
bić się w oglądanie tylko jakiegoś wybranego serialu albo po-
rzucić telewizor lub ekran monitora i oddać kolekcjonowaniu 

10 Zob. H. Azuma, dz. cyt., s. 30–47.
11 Warto wspomnieć, że taki stan charakterystyczny jest dla postmoder-

nistycznego momentu w ogóle – wielkie narracje zastępowane są dziś przez 
wielkie bazy danych.
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figurek przedstawiających bohaterów. Istnienie bazy danych 
jest w pełni kompatybilne ze wspomnianym już kołowrotem 
symulakrów i zanikiem podziału na oryginał i kopie. W opi-
sywanym systemie właściwie nie ma różnicy, czy konkretny 
popprodukt jest pierwszym czy drugim – z database czerpać 
można wszystko, jeśli tylko odpowiada to przyjętemu sposo-
bowi owego pobierania.

W tym miejscu warto odwołać się do przytaczanego już 
podziału na trzy pokolenia otaku i zaznaczyć, że w przypadku 
ostatniego baza danych spełnia swoją rolę inaczej niż niegdy-
siejsza wielka narracja. Bynajmniej nie chodzi entuzjastom 
o znalezienie odpowiedzi na fundamentalne pytanie o sens 
bycia; konsumpcja, która jest wynikiem przefiltrowywania 
popdóbr, determinuje aktywności i styl życia, ale nie ma na 
celu udzielać ostatecznych wyjaśnień. Dzisiejsza generacja 
fanów już ich zresztą nie szuka – wielbiciele postrzegają swo-
ją pasję (i świat) w kategoriach pojedynczych, oderwanych od 
siebie informacji znajdujących się w bazie i nie potrzebna jest 
im głębia zrozumienia, jaką zapewniały kiedyś wielkie nar-
racje. Takie nastawienie miłośników pozwala zrozumieć, dla-
czego angażują się oni tylko w pewne części proponowanych 
tekstów czy wybrane elementy gatunku anime.

Moe

Dobrą egzemplifikacją opierania się konsumpcji fanów na 
bazie danych jest zafascynowanie specyficznym typem posta-
ci pojawiających się w wielu różnych kreskówkach. Chodzi 
o chara-moe, czyli odczuwanie moe (pociągu, fascynacji) do 
bohaterów spełniających określone wymogi. U wielbicieli moe 
zainteresowanie tekstami nie wynika z chęci kompleksowego 
poznania danego świata przedstawionego – zainteresowanie to 
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ma miejsce tylko dlatego, że w danej serii czy filmie pojawia 
się protagonista, do którego czuje się moe. Otaku kierujący się 
takimi wytycznymi kupują więc wszystkie popprodukty wią-
żące się z omawianymi postaciami, przy czym animacja ma tu 
takie samo znaczenie jak na przykład kubek czy t-shirt z wi-
zerunkiem bohatera. Przykładem są moe girls, czyli rysowane 
w odpowiedni sposób żeńskie postacie – ich atrybuty decydu-
jące o moe (moe yōso – moe elements) to: duże i luźne skarpety, 
kocie uszy, mundurek służącej, ogon, sterczące i zielone (albo 
innego dziwnego koloru) włosy, specyficzny sposób mówienia 
czy chodzenia oraz stereotypowe zachowania (elementy te nie 
muszą występować wszystkie naraz)12.

Interesującą egzemplifikacją łączenia wymienionych 
cech w sposób mający wzbudzić natychmiastowe zafascy-
nowanie jest plastikowa figurka stworzona w 1998 roku 
i nazywana Di Gi Charat lub Digiko. Co ciekawe, dopiero 
w oparciu o ten produkt stworzono kreskówkę – dodawać 
nie trzeba, że jej fabuła pełniła marginalną rolę, liczyła się 
tylko obecność Di Gi Charat i pokrewnych bohaterów. Jak 
zauważył Azuma13, producenci coraz mocniej nastawieni 
są na ulokowanie w danym tekście postaci zaprojektowa-
nych tak, aby rodziły moe. Przejawia się to tym, że naj-
pierw powołuje się do życia bohaterów, a dopiero potem 
animacje, w których można ich zobaczyć (czyli tak jak 
w wypadku Digiko), oraz tym, iż często różne dzieła tej sa-
mej marki łączą tylko poszczególni protagoniści. Oni sami 
są zresztą coraz bardziej do siebie podobni, nawet jeśli cho-
dzi o anime pozornie do siebie nieprzystające (chociażby 

12 Entuzjaści dziewczęcych postaci scharakteryzowanego typu mogą się 
napić kawy czy zjeść słodkości w specjalnych kawiarniach (maid cafes), gdzie 
gości obsługują kelnerki przebrane za moe girls.

13 Zob. H. Azuma, dz. cyt., s. 46–49.



CZĘŚĆ II. Otaku, czyli o fanach

169

romans i science fiction), co jest kolejnym dowodem na to, 
że w wypadku kreskówek mamy do czynienia z niekończą-
cym się korowodem symulakrów.

Atrybuty moe wiązać się mogą nie tylko z postaciami, ale 
i motywami fabuły (nieuleczalna choroba protagonisty, samot-
na dziewczyna, odrzucony przez rówieśników chłopak itd.). 
Miłośników moe przyciąga kompilacja schematów z bazy da-
nych – kolejne dzieła scalają je w różnych proporcjach i w ten 
sposób wywołują moe. Jego źródłem może być też pewna 
tematyka animacji, skonstruowana tak, że podobać się będą 
wszystkie filmy i seriale o danej problematyce.

Podsumowując, anime wywołującym moe nie rządzi 
jakaś wielka, nadrzędna narracja, liczą się raczej bohate-
rowie, co powoduje, że otaku moe poruszają się z łatwością 
między popproduktami takimi jak teksty rysunkowe i całą 
resztą dodatków – figurkami, gadżetami, komiksami, książ-
kami itp. Wszystkie z wymienionych dóbr są symulakrami, 
które łączy baza danych, będąca podstawą i źródłem wspól-
nych dla tych symulakrów elementów charakterystycznych. 
Ponadto same postacie również są symulakrami konstytu-
owanymi z konkretnych cech moe, zaczerpniętych z bazy. 
Mamy do czynienia ze swoistą relacją symulakrów i data- 
base. Druga spełnia dla pierwszych bardzo ważną rolę po-
rządkującą; efektywne funkcjonowanie symulakrów, ich 
ocena oraz wyłuskanie mniej i bardziej wartościowych opie-
ra się na bazie. Sposób, w jaki się z niej czerpie, pozwala na 
dokonanie takowej ewaluacji – docenia się produkcje, w któ-
rych kompilowanie różnych fragmentów jest opanowane do 
perfekcji. Mamy zatem do czynienia nie tyle z opozycją orygi-
nał vs kopia, ile z przeciwieństwem symulakrum kontra baza 
danych. Dlatego też na kopię patrzy się nie pod względem 
odbiegania (bądź nieodbiegania) od oficjalnego tekstu, ale 
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przez pryzmat dystansu od bazy (im mniejszy, tym lepiej)14.  
Oczywiście bazę danych należy rozumieć wysoce metafo-
rycznie, nie jako istniejący na papierze czy w postaci pliku 
komputerowego rejestr pozwalający przechowywać i wywo-
ływać poszukiwane informacje. Database to pojęcie mające 
wskazać potęgę obowiązującej dzisiaj wielkiej nienarracji 
(grand nonnarrative), która w przeciwieństwie do wielkich 
narracji, dominujących w czasach modernizmu, nie niesie ze 
sobą żadnych porządkujących ludzkie życie ideologii.

Krytyka Azumy

Na zakończenie warto wyjaśnić pewne aspekty opisanych 
wcześniej propozycji Azumy, zwracając jedocześnie uwagę 
na ich nietrafność. Pomysł Japończyka, jakoby o konsumpcji 
fanów moe decydowała odpowiednia kompilacja elementów 
zaczerpniętych z bazy, jest w istocie bardzo ciekawy. Współ-
gra on z obrazem otaku jako zafascynowanych gromadzeniem 
informacji. Wydaje się jednak, że spojrzenie Azumy jest wy-
brakowane; choć autor zwraca uwagę na konstruowanie przez 
miłośników własnych sensów, to jednak można to odebrać 

14 Dowodem na to, że opozycja symulakrum vs baza staje się coraz waż-
niejsza, jest dla Azumy ewolucja amatorskiej twórczości otaku. Kiedyś 
oparta ona była na autorstwie w o wiele większym stopniu niż obecnie, a to 
dlatego, że fani nie dysponowali technologiami, które ułatwiały produkcję. 
Na przykład, aby wykonać fanzin (fanowską gazetkę), należało się nieźle 
natrudzić, bowiem każda ilustracja w nim zawarta musiała być narysowa-
na odręcznie (i w ten sposób miała znanego z imienia i nazwiska autora). 
Dzisiaj, w epoce cyfrowych narzędzi, wystarczy przekopiować odpowied-
nie grafiki, przy czym może to zrobić niemal każdy, kto dysponuje wiedzą 
o tym, jak funkcjonują pewne programy. Współcześnie maleje popularność 
opowiadań miłośników, rośnie natomiast znaczenie grafik oraz filmików 
skleconych z wyciętych fragmentów anime i okraszonych wybraną przez 
entuzjastę muzyką. Jak przekonamy się w następnej części książki, także 
w wypadku pracy nad napisami do kreskówek coraz trudniej jest mówić 
o pojedynczym twórcy – fansuby powstają w zespołach.
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jako krytykę. Ma im za złe, że nabywają tylko fragmenty 
(moe), a nie skupiają się na całościach, którym – zdaniem 
Azumy – łatwiej byłoby nadawać znaczenia. Pochłaniając ca-
łości, otaku moe staliby się mniej bierni, a bardziej zdystan-
sowani i wolni.

Analizując fanów moe, Azuma odwołuje się do poglą-
dów francuskiego filozofa Alexandre’a Kojève’a, nawiązują-
cego do koncepcji Hegla dotyczącej końca historii. Tezy nie-
mieckiego myśliciela przedstawiały modernizm jako zwień-
czenie ludzkich dążności do osiągnięcia absolutnej wiedzy, 
wolności oraz ukonstytuowania społeczeństwa obywatelskie-
go. To na modernizmie urwać się miały dzieje, gdyż człowiek 
wreszcie zasłużył, aby nazwać go właśnie „człowiekiem”, 
czyli jednostką spełnioną wskutek zrealizowania wspomnia-
nych celów. Kojève zrewidował te poglądy i zauważył, że he-
glowski koniec przyniósł ze sobą nie tyle człowieczeństwo, 
ile dwa różniące się od siebie tryby bytowania – amerykań-
skie zezwierzęcenie15 oraz japoński snobizm. Pierwszy wiąże 
się z konsumeryzmem promowanym przez styl życia charak-
terystyczny dla mieszkańców Stanów Zjednoczonych. Nie są 
oni „ludźmi”, gdyż bycie nimi to ciągłe przeciwstawianie się 
warunkom, w jakich się funkcjonuje, to nieustające zmagania 
z naturą. „Zwierzęta” zwykle żyją z tą ostatnią w harmonii 
i dlatego sposób bytowania przeciętnego Amerykanina, po-
legający na ciągłym nabywaniu produktów zaspokajających 
konsumenckie potrzeby i poddaniu się sezonowym waha-
niom mody kształtowanej odgórnie (czy to przez media, czy 

15 Metafora zwierzęcia ukazującego – na zasadzie kontrastu – czym nie 
są jednostki ludzkie, to częsty motyw pojawiający się w rozważaniach filo-
zofów (wystarczy przytoczyć psa Arystotelesa, jaszczurkę Heideggera czy 
lwa Wittgensteina). Zwierzętom brakuje tego czegoś, co czyni nas ludźmi 
– języka, wiedzy, świadomości, wyobraźni itd.
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przez producentów), jest zezwierzęceniem16. Inaczej w Ja-
ponii, gdzie kulturę cechuje snobizm, definiowany jako za-
przeczanie obowiązującym normom bez sformułowania za-
sadniczych powodów owego sprzeciwu. Można powiedzieć, 
że w tym kraju mamy do czynienia z rytualnym nonkonfor-
mizmem – dla Kojève’a najlepszym przykładem snobistycz-
nego zachowania było seppuku, czyli rytualne samobójstwo; 
wspominał on również kulturę Edo. Dlaczego zatem Japoń-
czycy nie są „ludźmi”? Przede wszystkim z tego względu, 
że ich snobizm, mimo że przeciwny aktualnej kondycji by-
towania, w żaden sposób nie wywołuje zmiany społecznej 
i nie wzbudza dążenia do uzyskania wskazanych przez Hegla 
wartości.

W kontekście wyżej wspomnianych koncepcji Azuma 
skrytykował fanów skupiających się na moe. Uważa ich za ze-
zwierzęconych17, ponieważ przyjmują oni jedynie rolę konsu-
mentów, którym żadne własne sensy nie są potrzebne – liczy 
się przecież tylko odpowiednia kombinacja elementów moe. 
Jeśli producent dostarcza je w odpowiedniej formie, wszyst-
ko jest w jak najlepszym porządku. Nabywanie opierające się 
na wyciąganych z bazy danych częściach składowych czyni 
z wielbicieli moe „zwierzęta” zaspokajające swoje potrze-
by, gdy tylko napotykają uwielbiane fragmenty. Miłośnicy 

16 Konsumpcjonizm rozprzestrzeniający się ze Stanów ma zdaniem 
Kojève’a jeszcze jedną odczłowieczającą cechę związaną z tym, że bycie 
„człowiekiem” to realizowanie pożądań, a nie proste zaspokajanie potrzeb. 
Pożądania różnią się od tych ostatnich, ponieważ do ich spełniania koniecz-
ne są inne osoby. Dzisiejsze zezwierzęcenie polega na tym, iż w coraz więk-
szym stopniu pożądania realizujemy jak potrzeby – na przykład żądze sek-
sualne zaspokajane są za pomocą seksprzemysłu (pornografia), a nie przez 
wchodzenie w kontakt z innymi.

17 Zob. H. Azuma, Database Animals, w: Fandom Unbound: Otaku Cultu-
re in a Connected World, red. M. Ito, D. Okabe, I. Tsuji, New Haven–London: 
Yale University Press 2012.
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zwracający na nie mniejszą uwagę mogą być uznani za przeja-
wiających snobizm – pochłaniając popprodukty, fani (nie moe) 
czynią to wbrew producentom, bowiem konstruują z tekstów 
własne znaczenia. W tym sensie pogląd o snobizmie jest od-
powiednikiem wspomnianych już twierdzeń, jakoby konsump-
cja wielbicieli była w opozycji do działań korporacji, właśnie 
wskutek nadawania sensów.

Niezrozumiałe jest, dlaczego Azuma przydaje status sno-
bów fanom, którzy nie kierują się moe, a tym, którzy podążają 
za atrakcyjnymi elementami, już nie. Takie różnicowanie jest 
podparte tylko teoretycznym spekulowaniem – jeśli spojrzeć 
na sprawozdania z badań społeczności wielbicieli, okazuje się, 
że nie ma różnicy, czy miłośnicy interesują się konkretnym 
typem postaci, motywów lub tematów czy też podziwiają ga-
tunek anime jako całość. Wszyscy bez wyjątku dyskutują nad 
tym, co obejrzeli, tworzą na podstawie tego amatorskie dzieła, 
interpretują to coś na własny sposób, czyli jednym słowem: 
nadają znaczenia. Przyjmują one często formy będące nie do 
pomyślenia z perspektywy oficjalnego rynku – kształtowanie 
sensów jest specyficznym nonkonformizmem. Wszyscy fani są 
snobami, a nie „zwierzętami”.

Klaryfikacji wymaga ponadto sąd związany z upadkiem 
prymatu wielkich narracji – trzeba mieć na uwadze, że osła-
bienie oddziaływania jednej z nich, to jest nacjonalizmu (ide-
ologii narodowej), nie może być rozumiane jako powstanie 
postmodernistycznego chaosu, w przypadku którego ludzie nie 
zwracają najmniejszej uwagi na tożsamości narodowe. O ile 
można mówić o osłabieniu sensotwórczej roli nacjonalizmu, 
tak nie zanikają identyfikacje narodowe. Inaczej nie można by 
mówić o japonizacji w jakimkolwiek innym sensie, jak tyl-
ko ekonomicznym. Chociaż zjawisko to faktycznie ma istot-
ne podłoże gospodarcze, to jednak musi być ono kojarzone 
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z uwarunkowaniami państwowymi, jest również związane 
z tożsamością narodową. Mimo że kultura otaku jest transna-
rodowa, można do niej zaliczyć ludzi z różnych stron świa-
ta, to jednak wśród wielbicieli identyfikacje regionalne wcale 
nie zanikają. Jak pokażemy w dalszej części książki, elementy 
kontekstowe determinują różnice między miłośnikami.

Ponadto japońskość to rzecz istotna dla fanów – wśród 
otaku spoza Japonii jest ona często stawiana na piedestale, 
z nią wiązana jest niecodzienność anime. Można zaryzyko-
wać stwierdzenie, że dzięki eksportowi popproduktów Japonia 
wzmacnia swoją narodowość, ponieważ produkowana jest ona 
przez zewnętrznych odbiorców, wiążących inność kreskówek 
właśnie z omawianym krajem.

Niewątpliwie anime „tworzy” japońskość wszędzie na 
świecie, „kreuje” też japońską tożsamość wielbicieli we wła-
snym kraju. Jeśli na całym globie miłośnicy dyskutują, czy są 
tacy sami jak entuzjaści z azjatyckiego państwa, jeśli porów-
nują swoje praktyki i zwyczaje oraz intensywność pasji, to siłą 
rzeczy wzmacniają poczucie narodowej identyfikacji w cen-
tralnym dla anime miejscu. Moc owej tożsamości potęgowana 
jest zresztą nie tylko wśród otaku. Całe społeczeństwo japoń-
skie czerpie przecież dumę z tego, że teksty z wyspiarskiego 
kraju tak dobrze odbierane są gdzie indziej. W Japonii dostrze-
ga się japońskość kreskówek, ich nawiązywanie do tradycji 
czy podejmowanie stricte narodowych tematów – zwykle nie 
widzi się inspiracji amerykańskich, ale nie ma to najmniejsze-
go znaczenia, jeśli tylko odświeżane są nacjonalistyczne róż-
nice i identyfikacje.

Oczywiście jest sporo racji w tym, że wchodząc do świa-
towego obiegu, animacje stają się produktem, który rozpuszcza 
kulturowe (narodowe) dystynkcje. Skoro producenci ze Stanów 
Zjednoczonych zawłaszczają japoński styl, tak że wzorowane 
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są na nim dzieła hollywoodzkie, to można mówić o zaniku kul-
turowo-narodowego rozróżniania. Dzisiaj jednak cały czas spe-
cyficzny sposób rysowania anime kojarzy się właśnie z Japonią 
i nie liczy się tutaj, gdzie coś zostało zrobione. Jeśli konsument 
zobaczy kreskę konkretnego rodzaju, wielkie oczy postaci czy 
ich smukłe figury, z dużym prawdopodobieństwem natychmiast 
wykrzyknie: „O! Japońskie anime!”.

Azuma stara się od wielkiej narracji, jaką jest narodo-
wość, uciec za bardzo. Nie dostrzega, że już sam pogląd, ja-
koby japońskie społeczeństwo inaczej podjęło postmodernizm 
niż kraje zachodnie (wspomniany wcześniej przeskok przez 
epokę industrialną), jest zwracaniem się właśnie w stronę kate-
gorii, które tak intensywnie chce się odrzucić. Także w postno-
woczesności istnieją ramy społeczne wyznaczające nasze poj-
mowanie świata – i chociaż nacjonalizm i narodowość nie od-
działują już tak silnie jak kiedyś, to jednak nie można całkowi-
cie usunąć ich z pola widzenia.

Anime a japońskość

Autorzy rozważań o fanach rzadko kiedy podejmują kwe-
stie narodowościowe. Tymczasem w przypadku otaku wydaje 
się to szczególnie istotnym zagadnieniem, przede wszystkim 
w kontekście japonizacji rozumianej jako rozprzestrzenianie się 
i wzrost popularności anime. Jak podkreślone zostało wcześniej, 
pochodzenie kreskówek jest istotne, jeśli rozpatruje się popula-
ryzację japońskiej popkultury nie tylko w kontekście gospodar-
czej dominacji Japonii, ale także siły tego państwa jako kształ-
tującego i wzmacniającego narodowe identyfikacje. Warto zająć 
się tą kwestią bliżej, zaczynając od uwagi, że część badaczy 
zdaje się nie dostrzegać wspomnianej roli animacji, twierdząc, 
że źródło ich pochodzenia nie jest zbyt istotne.
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Susan J. Napier18 zauważyła, że narodowa tożsamość 
oraz postrzeganie narodowych różnic nie są aktywowane przy 
odczytywaniu tekstów anime przez niejapońskich wielbicieli. 
Oczywiście, liczy się niecodzienność konsumowanych pop-
produktów, ale postrzega się ją nie tyle w kategoriach japoń-
skości, ile egzotyki. Pociągające jest nabywanie i fascynowa-
nie się czymś innym, niż doświadczyć można na rodzimym 
podwórku. Opisane w pierwszej części różnice powodują, że 
kreskówki cieszą się popularnością, ale nie ma tak naprawdę 
znaczenia, czy pochodzą one z tego czy innego kraju. Głów-
nym dowodem na poparcie tej tezy był dla autorki fakt, że 
niektórzy badani przez nią miłośnicy – z listy dyskusyjnej 
poświęconej twórczości Hayao Miyazakiego – nie wiedzieli, 
co oznacza pojęcie otaku. Dla trzydziestu procent responden-
tów nie miało ono żadnego znaczenia – albo mylnie je cha-
rakteryzowali, albo nawet nie próbowali. Ponadto entuzjaści 
bezpośrednio zapytani o to, co pociąga ich w japońskich ani-
macjach, tylko sporadycznie odpowiadali, iż jest to kulturowe 
pochodzenie popdóbr.

Poglądy podobne do tych przedstawianych przez Napier 
znaleźć można także w analizach innych badaczy. Annalee 
Newitz19 donosiła, że przebadani przez nią studenci zafa-
scynowani anime rzadko kiedy dyskutowali o japońskim 
rodowodzie kreskówek. Anne Allison20 w artykule A Chal-
lenge to Hollywood? zgodziła się z rozważaniami Napier, 

18 S. Napier, Anime from Akira to Princess Mononoke: Experiencing 
Contemporary Japaneses Animation, New York: Palgrave Macmillan 2001, 
s. 253–256.

19 A. Newitz, Anime Otaku: Japanese Animation Fans Outside Japan, 
„Bad Subjects” 1994, Vol. 13, [online:] http://bad.eserver.org/issues/1994/13/
newitz.html [dostęp 19.02.2012].

20 A. Allison, A Challenge to Hollywood? Japanese Character Goods Hit 
the US in Japanese Studies, „Japanese Studies” 2000, nr 1, Vol. 20.
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przytaczając swoje rozmowy z fanami Bishōjo Senshi Sērā 
Mūn (Sailor Moon) niezwracającymi uwagi na japońskość 
odbieranego tekstu. Jeśli już pojawiała się ona w ich wypo-
wiedziach, to w postaci lakonicznych stwierdzeń typu: „faj-
nie, że te postacie były japońskie”, „zmęczyło mnie patrzenie 
na japońskie znaczki”.

Przedstawione tezy nie są jednak trafne. Podkreślanie 
nieistotności animacji dla kształtowania tożsamości narodo-
wych jest mijaniem się z prawdą, nie mówiąc już o tym, że 
prawie wszyscy wielbiciele – z tych badanych przez wspo-
mnianych wyżej naukowców – wiedzieli, skąd anime pocho-
dzi (u Napier siedemdziesiąt procent zdawało sobie sprawę, co 
oznacza otaku); generalnie miłośnicy identyfikują kreskówki 
jako japońskie oraz wyrabiają sobie na podstawie oglądanych 
filmów i serii pogląd na temat omawianego kraju21. Skąd zatem 
takie, a nie inne wnioski z prezentowanych badań? Trudności, 
które można zidentyfikować, są różnego rodzaju22. Przedsta-
wione wyżej dociekania były bardzo mocno deklaratywne. 
Błędem było bezpośrednie pytanie respondentów o przyczy-
ny zainteresowania, ponieważ niewskazywanie japońskości 
wcale nie musiało świadczyć o braku jej znaczenia, ale o jej 
niewyartykułowaniu23. Należałoby wyodrębnić szereg wskaź-
ników, które miałyby świadczyć o nieistotności japońskości, 
i zbadać, czy owe indykatory występowały. 

21 Nie ma w tym momencie znaczenia, że obraz tego państwa może być 
niepełny czy zniekształcony – ważne jest, że traktuje się anime w kategoriach 
japońskości.

22 Zob. M. Hills, Transcultural otaku: Japanese representations of fan-
dom and representations of Japan in anime/manga fan cultures, 2002, [onli-
ne:] http://web.mit.edu/cms/Events/mit2/Abstracts/MattHillspaper.pdf [dostęp 
19.02.2012].

23 O tym, że japońskość się liczy, świadczyć może to, iż zaabsorbowanie 
anime często uruchamia fascynację innymi formami japońskiej popkultury, na 
przykład grami komputerowymi, literaturą czy muzyką.
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Żadna z wymienionych badaczek nie zadała sobie tru-
du, aby zastanowić się, co tak naprawdę stanowi o japońsko-
ści kreskówek. Mogą one przecież mieć dla wielbicieli duże 
znacznie, lecz nierozpoznawalne od razu. Dodatkowo różne 
elementy decydujące o japońskości wcale nie muszą być jako 
takie definiowane. Często występujący w animacjach motyw 
technologicznego postępu, na pierwszy rzut oka niekojarzo-
ny z azjatyckim krajem, u miłośników podtrzymuje obraz 
kultury japońskiej jako zimnej, bezosobowej, stawiającej na 
powierzchowne kontakty, sztywne hierarchie i mechanizmy 
relacji międzyludzkich24. Błędem jest popełnione przez Napier 
rozdzielenie inności od japońskości – ta pierwsza jest z drugą 
związana niezwykle silnie.

Kolejnym argumentem pozwalającym odrzucić tezę, ja-
koby japońskość miała małe znaczenie, są aktywności fanów 
występujące powszechnie, ale dziwnym trafem nieopisane 
przez Napier, Newitz czy Allison. Chodzi o działania wielbi-
cieli świadczące o ich żywym zainteresowaniu japońską kul-
turą, mające ich do niej przybliżyć oraz rozszerzyć wiedzę na 
jej temat. Na szczęście wielu innych badaczy dostrzegło, że 
Japonia, jako źródło popproduktów ulubionego rodzaju, jest 
traktowana w kategoriach Mekki. Anime wywołuje wśród 
wielu miłośników fascynację państwem, z którego pochodzi. 
Fani pytają z żałością i ubolewaniem, dlaczego nie urodzi-
li się w Japonii25, podejmują się przy tym zdobywania o niej 
informacji, to jest uczęszczają na kursy języka japońskiego26, 

24 Zob. M. Hills, dz. cyt.
25 Zob. F. L. Schodt, Dreamland Japan: writings on modern manga, New 

York: Stone Bridge Press 1996, s. 331–332.
26 Na potwierdzenie przytacza się różne dane, na przykład że liczba Ame-

rykanów uczących się języka japońskiego zwiększyła się ze 127 tysięcy 
w 1997 roku do około 3 milionów w roku 2006, przy czym rośnie popular-
ność kursów oferujących lekcje języka potocznego, a nie biznesowego (zob. 
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podczas studiów wybierają przedmioty fakultatywne traktują-
ce o japońskiej kulturze, a jeśli nie podjęli jeszcze nauki na 
uczelni wyższej, decydują się na studiowanie Japanese stu-
dies27. Oczywiście czynią tak tylko niektórzy wielbiciele, nie-
mniej jednak wszyscy chcą zdobyć jakąś wiedzę o Japonii, po-
nieważ owa wiedza przyczynić się może do zwiększenia pre-
stiżu w społeczności (miłośnicy, którzy znają język japoński, 
znajdują się szczególnie wysoko w hierarchii wspólnoty), jak 
również do pogłębienia doświadczeń odbiorczych. Owa inten-
syfikacja odbioru następuje również w związku z tym, że zna-
jąc język i kulturę, jest się w stanie „wyłapać” wiele niuansów 
narracji (aluzje, humor, kontekst itp.) niedostępnych dla osób 
niemających opisywanej wiedzy. To właśnie chęć poznania 
szczegółów leży u podstaw preferowania przez fanów spoza 
Japonii napisów, a nie wersji dubbingowanych. Kiedy wielbi-
ciele tworzą fansuby, zamiast czekać na wydania z podłożo-
nym dźwiękiem, kierują się chęcią szybszego dostępu do dane-
go popproduktu, ale również szukają czystszej, bo nieskażonej 
zachodnim nalotem, japońskiej popkultury28. Miłośnicy czu-
ją, że coś się traci, kiedy ogląda się teksty przetłumaczone na 
zlecenie wydawców, i dlatego amatorsko tworzą napisy, przy 
okazji ucząc się języka czy kultury. W przypadku angielskoję-
zycznych grup fansuberów tłumaczy się japoński oryginał, na-
tomiast jeśli chodzi o społeczności z innych państw, częste jest 

R. Kelts, Japanamerica: How Japanese Pop Culture Has Invaded the U.S., 
New York: Palgrave Macmillan 2006, s. 179).

27 Zob. J. Ch. Davies, Japanese Animation in America and its Fans, 2008, 
[online:] http://ir.library.oregonstate.edu/xmlui/bitstream/handle/1957/8736/
thesis.pdf [dostęp 19.02.2012], s. 88; A. Manion, Discovering Japan: Anime 
and Learning Japanese Culture, University of Southern California 2005.

28 Opisywani w kolejnej części polscy fansuberzy oceniają wykonane 
przez siebie napisy w kategoriach jak najlepszego odwzorowania pierwowzoru 
– im lepiej oddaje się japońskość tekstu, jego specyficzny klimat, tym fansuby 
są uznane za jakościowo lepsze.
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przekładanie w oparciu o wcześniejsze napisy amerykańskie 
lub brytyjskie. Nawet jednak w tym drugim wypadku człon-
kowie zespołu porównują tłumaczenie angielskie z japońskim 
oryginałem lub dyskutują nad elementami japońskiej kultury, 
aby lepiej oddać je w przekładzie29.

Powody, dla których fani uczą się o Japonii, często są 
mniej instrumentalne, a wynikają bardziej z autotelicznej po-
trzeby zapoznania się z omawianym krajem30. Część wielbi-
cieli czyta książki czy ogląda filmy dokumentne o nim trak-
tujące, a także odkłada pieniądze na wymarzoną wycieczkę 
do ojczyzny ulubionych tekstów. To ostatnie zjawisko można 
potraktować w kategoriach pielgrzymki do miejsca ważnego 
z perspektywy zafascynowania kreskówkami31. Nie trzeba 
jednak aż takiego poświęcenia, aby dowiedzieć się czegoś 
o azjatyckim państwie. Wystarczy pojechać na jeden z wielu 
konwentów, gdzie organizuje się prelekcje na tematy związane 

29 Zaryzykować można stwierdzenie, że skoro fani nietłumacze potrafią to 
ocenić, dosyć dobra musi być wśród nich znajomość jezyka japońskiego (zob. 
A. Manion, dz. cyt.).

30 Zaznaczyć należy, że potęgę anime jako gatunku zdolnego wzbudzić 
fascynację Japonią u obcokrajowców stara się wykorzystać nawet rząd wy-
spiarskiego kraju. Przykładem jest opisywana przez Craiga Norrisa (The Glo-
bal Flow of Manga and Anime: The Past, Present and Future, 2002, [online:] 
http://arts.monash.edu.au/lcl/conferences/cultural-flows/cfpapers/cf-conf-pa-
per-norris.pdf [dostęp 19.02.2012], s. 5) akcja mająca zachęcić do studiowania 
na znajdujących się w owym państwie uczelniach. W celu dotarcia do młodych 
Australijczyków rząd zlecił zaprojektowanie plakatu (rozprowadzanego potem 
w australijskich szkołach) przedstawiającego jednego z pionierów japońskiego 
rysunku, Osamu Tezukę, na tle animowanych postaci, które stworzył. Uzasad-
niając taki, a nie inny dobór grafiki, stwierdzono, że plakat będzie wzbudzał 
zainteresowanie Japonią o wiele bardziej, niż gdyby ukazywał na przykład 
element tradycyjnej architektury japońskiej.

31 Zob. A. Manion, dz. cyt.; A. Saarela, Current Issues Between Japan and 
Finland, Tokyo: Embassy of Finland 2007, [online:] http://www.finland.or.jp/
netcomm/news/ShowArticle.asp?intNWSAID=61355&intToPrint=1&LA-
N=EN [dostęp 19.02.2012]; P. Siuda, Pielgrzymki fanów: Podróże w prze-
strzeni geograficznej czy podróże symboliczne?, „Studia Medioznawcze” 
2011, nr 4 (47).
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z Japonią (historia, kuchnia, polityka, sprawy społeczne tego 
kraju itd.). Podczas zjazdów serwuje się japońskie potrawy, 
a także prezentuje inne niż animacje formy japońskiej popkul-
tury, na przykład wyświetla filmy fabularne czy zaprasza japoń-
skich muzyków, aktorów i innych przedstawicieli przemysłu 
rozrywkowego (nie wspominając oczywiście o rysownikach)32.

Jak widać, anime jako produkt pochodzący z Japonii, sta-
ło się niemożliwe do oddzielania od japońskości konsumowa-
nej przez odbiorców spoza omawianego kraju. Wydaje się to 
czymś naturalnym z punktu widzenia konieczności porządko-
wania świata w oparciu o trwałe punkty odniesienia, a tym na-
rodowość z pewnością jest. Podobnie do miłośników postępują 
zresztą dziennikarze zajmujący się kulturą. Anne Manion33 do-
wiodła, że w doniesieniach amerykańskich żurnalistów japoń-
skość kreskówek gra nadrzędną rolę w ich opisywaniu. W re-
cenzjach oraz sprawozdaniach mówiących o nowościach ryn-
kowych animacje albo są chwalone za nawiązania do kultury 
azjatyckiego państwa, albo wyraźnie kontrastowane z dobrami 
zachodnimi, przy czym jeśli są do tych ostatnich zbyt podobne, 
jest to postrzegane jako wada.

Transnarodowość i lokalność w jednym

Wskazać trzeba jeszcze jeden powód, dla którego katego-
ria narodowości jest ważna. Chodzi o wpływ narodowego 
kontekstu na zjawisko fanizmu. Oczywiście należy zazna-
czyć, że żadna tożsamość narodowa nie wypiera całkowi-
cie wspólnej identyfikacji fanowskiej. Wielbiciele z różnych 
stron świata mają ze sobą wiele wspólnego – podejmują po-
dobne aktywności oraz traktują swoje pasje w zbliżonych 

32 Zob. A. Manion, dz. cyt., s. 13.
33 Tamże.
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kategoriach. W tym sensie fanizm jest zjawiskiem ponad-
państwowym czy transnarodowym, występującym w takiej 
samej formie w wielu częściach planety. Nie jest jednak tak, 
że lokalne uwarunkowania kontekstowe nie mają żadnego 
znaczenia dla kształtu opisywanego fenomenu – regionalna 
kultura, a także czynniki gospodarcze czy polityczne deter-
minują kształt fandomów anime oraz powodują występowa-
nie obserwowalnych różnic w zachowaniach miłośników. 
W wielu miejscach globu można mówić o lokalnym kolory-
cie wspólnot entuzjastów34.

Dobrym tego przykładem są amerykańscy fani anime, 
różniący się od japońskich w kilku kwestiach. Nie mogą 
oni chociażby zdecydować się odnośnie do zastosowania 
terminu otaku – podczas gdy w Japonii raczej nie budzi on 
szerszych dyskusji, w Stanach Zjednoczonych konkretni 
wielbiciele mają odmienne poglądy na jego temat35 (podob-
nie jest zresztą w Polsce, o czym była już mowa). Niektó-
rzy uważają, że należy się tego słowa wystrzegać ze wzglę-
du na negatywne konotacje i utożsamianie z opisywanym 
już incydentem związanym z morderstwami Miyazakiego. 
Używanie omawianej nazwy ma być postrzeganiem siebie 
w kategoriach nieprzystosowanych dewiantów oraz ko-
munikowaniem owej nieżyciowości otoczeniu. Miłośnicy 
forsujący taki pogląd twierdzą, że należy być świadomym 

34 Zob. D. J. Park, S. Deshpande, B. Cova, S. Pace, Seeking communi-
ty through battle: understanding the meaning of consumption processes for 
warhammer gamers’ communities across borders, w: Consumer Tribes, red. 
B. Cova, R. V. Kozinets, A. Shankar, London–New York: Butterworth–Heine-
mann 2007; P. Siuda, Kultury prosumpcji: O niemożności powstania global-
nych i ponadpaństwowych społeczności fanów, Warszawa: Instytut Dzienni-
karstwa UW, Oficyna Wydawnicza ASPRA JR 2012.

35 Zob. L. Eng, Otak-who? Technoculture, youth, consumption, and re-
sistance. American representations of a Japanese youth subculture, 2002, 
[online:] http://www.cjas.org/~leng/otaku.pdf [dostęp 29.04.2010], s. 15–16.
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rzeczywistego pochodzenia pojęcia. Zupełnie inaczej przed-
stawiają sprawę ci mający pozytywny stosunek do wyraże-
nia otaku i przyjmujący go chętnie w imię odróżniania się od 
reszty odbiorców. Owi entuzjaści zaznaczają, iż należy mieć 
świadomość historycznych naleciałości terminu, ale można 
go przywłaszczyć i używać tak, jak się chce, także w sposób 
zwracający uwagę na pozytywne cechy fana36. W opisanych 
dywagacjach nie mamy do czynienia z przykładem odrzu-
cania japońskiego znaczenia – zachodzi tu lokalne dopaso-
wanie elementu kultury wspólnej wszystkim wielbicielom. 
W swoich próbach wypracowania własnego znaczenia roz-
trząsanego słowa Amerykanie kierują się tym, jak postrze-
gani będą przez obywateli Stanów Zjednoczonych niebędą-
cych miłośnikami anime.

Wyraźniejszą egzemplifikacją różnic między fana-
mi ze Stanów Zjednoczonych i Japonii są praktyki narosłe 
wokół cosplaying, czyli przygotowywania strojów ulu-
bionych postaci37. Chodzi głównie o to, że w Ameryce za-
bawa ta ma charakter bardziej publiczny – na konwentach 
spotkać można przebranych wielbicieli poruszających 
się po całym terenie imprezy, nierzadko nawet wycho-
dzących w kostiumach na miasto. W Japonii cosplaying 
ma charakter utajony (podejmuje go także zdecydowanie 
mniej osób niż w USA) – na zlotach stroje można prezen-
tować tylko w wyznaczonych do tego miejscach, nie ma  

36 Posługiwanie się wyrazem otaku jako przejawem czegoś pozytywne-
go jest zresztą coraz łatwiejsze, szczególnie ze względu na dobrą atmosferę, 
jaka obecnie panuje wokół nerds lub geeks, czyli osób pochłoniętych techno-
logiami komputerowymi. Ów dobry klimat wynika między innymi z rozgło-
su i szacunku osiągniętego przez różnych komputerowych maniaków, na przy-
kład Stevea Jobsa czy Marka Zuckerberga.

37 Zob. T. Winge, Costuming the Imagination: Origins of Anime and Man-
ga Cosplay, w: Mechademia 1: Emerging Worlds of Anime and Manga, red. 
F. Lunning, Minneapolis: University of Minnesota Press 2006.
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także mowy o pokazywaniu się w nich poza zjazdem38. 
Kelts39, opisując wspomniane odmienności, porównał prze-
bieranie się do praktyk narosłych wokół karaoke. Tak samo 
jak w cosplaying w Japonii karaoke ma charakter bardziej 
prywatny, jest rozrywką dla znajomych osób spotykających 
się w klubie i śpiewających we własnym gronie. W Stanach 
przyjmuje natomiast formę otwartego przedstawienia, w któ-
rym wziąć może udział każdy, kto znajduje się w pubie i ma 
na to ochotę w danej chwili.

Jak widać, da się zaobserwować różnice w praktykach 
otaku z różnych rejonów świata. Jeszcze raz wypada jed-
nak powtórzyć, że są oni tak naprawdę bardzo podobni. Nie 
powinno to dziwić, zwłaszcza jeśli uznać, iż globalizacja 
determinująca japonizację to proces nie tyle jednostron-
ny, ile przebiegający w przestrzeni przepływów (space of 
flows)40. Kultura miłośników musi być transnarodowa, sko-
ro uformowała się wokół tekstów wiele zawdzięczających 
globalnym transferom kulturowym. Jak zostało pokazane, 
animacje to produkt mający źródło w tradycyjnej kulturze 
japońskiej, ale też czerpiący z napływającej amerykańskiej 
popkultury. Nie inaczej jest z fanami, których zaistnienie 
w Japonii było wynikiem oddziaływania zarówno czynni-
ków lokalnych, jak i związanych z „inwazją” konsumery-
zmu made in USA.

38 Zob. K. Morikawa, Otaku and the City: The Rebirth of Akihabara, w: 
Fandom Unbound: Otaku Culture in a Connected World, red. M. Ito, D. Oka-
be, I. Tsuji, New Haven–London: Yale University Press 2012; H. Tamagawa, 
Comic Market as Space for Self- Expression in Otaku Culture, w: Fandom 
Unbound: Otaku Culture in a Connected World, red. M. Ito, D. Okabe, I. Tsuji, 
New Haven–London: Yale University Press 2012.

39 Zob. R. Kelts, dz. cyt., s. 148–149.
40 M. Castells, An Introduction to the Information Age, w: The Information 

Society Reader, red. F. Webster, R. Blom, E. Karvonen, H. Melin, K. Norden-
streng, E. Puoskari, London–New York: Routledge 2004.
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W następnej części zaprezentowana zostanie wspólna 
wszystkim otaku kultura (jej polski wymiar). Będzie to tak 
naprawdę wycinek owej kultury dotyczący najbardziej twór-
czych wielbicieli, czyli tych wykonujących napisy do filmów 
i serii. W fansuberach znaleźć można wiele ukazanych już 
charakterystyk miłośników – są oni niezwykle kreatywni, 
bardzo wyraźnie rysuje się u nich opisywane wcześniej dą-
żenie do gromadzenia informacji. Jak każda grupa fanow-
ska, tak i oni stanowią społeczności wiedzy funkcjonujące 
w oparciu o zasady kultury daru i kolektywnej inteligencji. 
Przedstawiony w następnej kolejności opis fansuberskiego 
fragmentu kultury otaku skonstruowany został na podsta-
wie monografii polskiego światka amatorskich tłumaczy. 
Niech to czytelnika nie zmyli. Choć we wspólnocie tej wy-
różnić można typowo polskie elementy, podobnie funkcjonu-
ją oddolni tłumacze kreskówek na całym świecie. Wszędzie 
są oni doskonałym motorem popularyzacji anime i właśnie 
dlatego przyczyniają się do japonizacji.
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Skąd się wzięli polscy fansuberzy?

Pierwsze doświadczenia ze światem anime wynieśli z wczesne-
go dzieciństwa, kiedy to z zapałem oglądali w telewizji (głównie 
na kanałach Polonia 1 i Polsat) „bajki”, które pamiętają do dziś: 
Tōshō Daimosu (Generał Daimos), Yattāman, potem Bishōjo 
senshi Sērā Mūn (Czarodziejka z Księżyca) czy Yaiba, nie wspo-
minając już o Mitsubachi Māya no bōken (Pszczółka Maja). 
Świadomość tego, co podziwiają, była u nich żadna, to znaczy 
zupełnie nie wiedzieli, że owo coś jest japońskie. Różnica pomię-
dzy tego typu kreskówkami a serwowanymi na innych kanałach 
produkcjami rodem ze Stanów Zjednoczonych czy nawet pol-
ską animacją była jednak widoczna na pierwszy rzut oka. Może 
trudno było dzieciom określić w sposób precyzyjny, na czym ta 
odmienność polegała, ale istniała bezsprzecznie, przyciągając 
widownię małych, acz mocno zaangażowanych istot.

Dwadzieścia lat później (czyli obecnie) ci sami ludzie 
dbają o to, aby emisja anime trwała nieprzerwanie na ich wła-
snych zasadach, w sposób, jaki sobie zażyczyli; wtedy gdy 
mają na to ochotę; serii, które chcą oglądać sami lub pragną 
pokazać innym. Jedynymi ograniczeniami są czas i ochota – 
nawet początkowy brak odpowiednich umiejętności nie sta-
nowi przeszkody zdolnej ich powstrzymać. Zgodnie z zasadą 
„dla chcącego nic trudnego” wszystkiego można się nauczyć 
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samemu, przy wsparciu społeczności zawsze gotowej do po-
mocy. Polscy fansuberzy niestrudzenie tłumaczą, edytują, 
kodują anime, włączając je w sieciowy, niekomercyjny obieg 
dóbr i usług z szarej strefy internetu.

Zetknięcie z kreskówkami w dzieciństwie oczywiście 
nie oznaczało dla nich od razu początku wielkiej fascynacji, 
trwającej bez przerwy aż do dnia dzisiejszego. Trochę czasu 
upłynęło, zanim dzieci podrosły i dowiedziały się, czym tak 
naprawdę japońskie animacje są, oraz zdecydowały, czy warto 
się nimi interesować. Zazwyczaj główna rola „oświeciciela” 
przypadała komuś z kręgu znajomych, kto przypadkiem wie-
dział i raczył się swoją wiedzą podzielić:

Koledzy z klasy ciągle gadali o anime, ale na początku 
myślałem sobie, kurcze przecież nie będę oglądał w tym 
wieku tych „bajek”. Tak, myślałem o anime jak o bajkach 
mając przed oczami Czarodziejkę z Księżyca, czy Zorro, 
natomiast po obejrzeniu serii poleconej przez kolegów, 
mój pogląd diametralnie się zmienił (05MM)1.

Czasem niebanalny wpływ na wzrost zainteresowania 
anime miało odpowiednie środowisko, w którym znaleźli się 
w pewnym momencie swojego życia, na przykład krąg graczy 
Role Playing Games (RPG), fanów fantastyki lub komiksu, 
tłumaczy „zwykłych” filmów (czyli fabularnych). Specyfika 
tego typu grup zainteresowań kształtowała określone nastawie-
nie względem animacji w ogóle. Nierzadko również grupy te 
miały ścisłe powiązania ze światem kreskówek rodem z Japo-
nii (pierwsze zjazdy wielbicieli anime odbywały się jako część 

1 Dane ankietowanych fanów są zakodowane według prostego klucza (za-
sady jego użycia wyjaśniono w aneksie). We wszystkich cytatach zachowuje 
się oryginalną pisownię i nie poprawia błędów językowych – rozmowy były 
toczone przy użyciu komunikatorów internetowych.
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zjazdów miłośników fantastyki; nie bez znaczenia pozostaje też 
działalność Sekcji 9 Śląskiego Klubu Fantastyki). Obejrzenie 
jakiegoś znanego, kultowego tytułu, w rodzaju Kōkaku kidōtai 
(Ghost in the Shell), owocowało w takiej sytuacji zdaniem so-
bie sprawy, że anime jako gatunek woli się o wiele bardziej niż 
jakiś inny rodzaj popproduktów. Jeśli na warunki sprzyjające 
rozwojowi hobby nałożył się fakt podłączenia do internetu, na-
stępował skok na głęboką wodę, ku silnemu, emocjonalnemu 
przywiązaniu – elektroniczna pajęczyna ułatwiła dostęp do 
tego, co dotąd stanowiło raczej dobro rzadkie, i uczyniła możli-
wym kontakt z fanami z różnych zakątków Polski. Krótko mó-
wiąc, dla ludzi dotąd oddzielonych od japońskich kreskówek, 
„skarbnica się otworzyła” (36MG). Jak sami oceniają to po kil-
ku latach, znaczenie sieci było ogromne:

To był boom na ściąganie filmów, po prostu otchłań, Eldo-
rado (35MM). 

Jak rodzice założyli Internet, to się człowiek trochę poobi-
jał po sieci. Pogrzebał, znalazł, że to się anime nazywa. 
Zaczęło się coś ściągać odrobinę, założyło grupę ze znajo-
mym […] (19MO).

Po przejściu do tej fazy zainteresowania niemalże nikt już 
nie ważył się nazwać anime „bajkami”, co wiązało się z prze-
łamaniem stereotypowej wizji animacji, traktowanej jako roz-
rywka przeznaczona wyłącznie dla dzieci. Transformacja z fa-
nów-widzów w fanów-tłumaczy następowała gdzieś pomiędzy 
czytaniem pierwszego pisma dla miłośników anime (maga-
zyn ten zatytułowany był wdzięcznie „Kawaii”), rozmowami 
z przyjaciółmi podzielającymi zainteresowania i surfowaniem 
po internecie, gdzie można było znaleźć strony z polskimi 
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tłumaczeniami japońskich kreskówek. „To był naprawdę nowy 
świat” (30MF), w którym wiele spraw stawało się możliwe 
i taki, który rządził się swoimi prawami.

Słownik terminów

Aby umożliwić swobodne poruszanie się po świecie fansube-
rów bez konieczności ciągłego potykania o dalsze wyjaśnienia, 
na początku warto przedstawić klucz niezbędny do zrozu-
mienia podstawowych elementów rzeczywistości opisywanej 
grupy. Ów klucz ma postać zestawu terminów, którymi na co 
dzień posługują się uczestnicy światka (jak sami o nim mówią) 
polskich tłumaczy anime. Dla nich są to pojęcia oczywiste, dla 
kogoś z zewnątrz niekoniecznie.

Fansub – z angielskiego, złożenie słowa fan i skrótu od 
subtitles (napisy pod filmem); fanowskie napisy, fanowskie 
tłumaczenie, czyli po prostu przekład filmu (w tym wypadku 
anime) dokonany przez wielbicieli, obecnie rozpowszechniany 
za pośrednictwem internetu, w wersji cyfrowej (digisuby). Ze 
względu na postać i specyfikę można wyróżnić dwa rodzaje fan-
subów: softsuby i hardsuby – podział ma podobny charakter jak 
różnica między software a hardware w przypadku komputerów.

Softsub – fansub składający się tylko z napisów (są one 
ulokowane w oddzielnym pliku); można je dowolnie włączać 
lub wyłączać w odtwarzaczu multimedialnym. Istnieją różne 
formaty napisów, różniące się między sobą stopniem zaawanso-
wania efektów pokazywanych na ekranie oraz wymagające od 
wykonawców różnego stopnia wtajemniczenia. W kolejności od 
najprostszych do najbardziej skomplikowanych wyróżnić moż-
na następujące formaty: TMP, SRT, MicroDVD, SAA/ASS.

Hardsub – fansub, w którym napisy są na stałe „wto-
pione” (wrenderowane) w obraz i rozpowszechniane wraz 
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z filmem. Wymaga o wiele większej pracy niż softsub i nieco 
innych umiejętności, ale efekt jest wart zachodu, bowiem przy-
gotowane napisy spełniają najbardziej wyrafinowane oczeki-
wania. Hardsuby anime zwykle charakteryzują się świetną 
jakością obrazu i dźwięku oraz różnymi efektami towarzyszą-
cymi ukazywaniu się napisów na ekranie. Co ciekawe, wizja 
tego, co jeszcze jest softsubem, i tego, co jest już hardsubem, 
różni się w zależności od specyfiki pracy fansubera. Dla hard-
suberów plik z filmem w formacie MKV, w którym oglądający 
nie tylko może sobie wybrać wersję dźwięku (ścieżkę orygi-
nalną, japońską, lub angielską), lecz również włączyć i wyłą-
czyć napisy według uznania, jest softsubem. Dla softsuberów 
ten sam plik będzie stanowił przykład hardsuba, zapewne dla-
tego, że napisy nie są oddzielone od filmu (na tej zasadzie, że 
w jednym pliku znajduje się obraz, a w drugim napisy).

Skanlacja – z angielskiego scanlation; mangowy (ko-
miksowy) odpowiednik fansuba (mimo że opisywana jest 
społeczność osób przygotowujących napisy do filmów, to jed-
nak warto wyjaśnić i to pojęcie), tłumaczenie mangi dokonane 
przez fanów, udostępniane w sieci w postaci skanów mang, 
w których oryginalne kwestie w dymkach zastępowane są 
przekładem w rodzimym języku2. 

Fansuber – też: fansubber; twórca fansubów, czyli oso-
ba tłumacząca filmy (tu: anime). Może to robić sam (przynaj-
mniej teoretycznie) lub w grupie fansuberskiej.

Timing – jedna z profesji fansubera; polega na dopaso-
waniu napisów do ścieżki dźwiękowej oraz scen z filmu, dzięki 
czemu pojawiają się one na ekranie w odpowiednich momen-
tach, dokładnie wtedy, kiedy trzeba.

2 Zob. D. Deppey, Scanlation Nation: Amateur Manga Translators Tell 
Their Stories, „The Comics Journal” 2005, nr 269, [online:] http://archives.tcj.
com/269/n_scan.html [dostęp 19.02.2012].
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Korekta – jedna z profesji fansubera; niezbędny element 
pracy nad każdym fansubem: po przetłumaczeniu filmu prze-
kład oddaje się w ręce osoby, która sprawdza błędy ortogra-
ficzne, interpunkcyjne i stylistyczne oraz w razie potrzeby po-
prawia napisy tak, aby całość była zgodna z regułami języka 
polskiego i pasowała do filmu.

Kodowanie – jedna z profesji fansubera; przygotowanie 
pliku hardsuba w taki sposób, aby zmaksymalizować jakość 
obrazu i dźwięku, a zminimalizować rozmiar pliku.

Efekty – jedna z profesji fansubera; praca wykonywana 
albo w programie Adobe After Effects, albo poprzez pisanie 
skryptów dla formatu ASS, polegająca na przygotowaniu od-
powiednich efektów pojawiania się napisów na ekranie (na 
przykład opadanie, zanikanie, obracanie tekstu itp.).

Typesetting – jedna z profesji fansubera; wybór typu 
czcionek użytych w fansubie i ich wyglądu.

Opening – piosenka rozpoczynająca odcinek anime 
(czołówka serii).

Ending – piosenka kończąca odcinek anime.
Karaoke – jedna z profesji fansubera; polega na przygo-

towaniu tłumaczenia tekstu japońskiego pojawiającego się na 
ekranie w trakcie openingu i endingu, tak aby było wiadomo, 
co śpiewać w danym momencie. Napisy do karaoke pojawiają 
się zwykle u góry ekranu, przy czym śpiewana właśnie sylaba 
jest w jakiś sposób wyróżniona.

Quality control – jedna z profesji fansubera; kontro-
la jakości, czyli ostateczna weryfikacja tego, czy fansub nie 
zawiera błędów technicznych i translacyjnych oraz czy może 
ujrzeć światło dzienne (jest ładny wizualnie i porządnie wy-
konany).

Wersja raw – z angielskiego: surowa; plik wideo po-
zbawiony tłumaczenia (napisów czy dubbingu), z oryginalną 



CZĘŚĆ III. Polscy fansuberzy anime

197

ścieżką dźwiękową (japońską). Stanowi podstawę pracy fan-
subera. Część anglojęzycznych grup fansuberskich zajmuje 
się wydawaniem rawów w takiej formie, aby inni fansuberzy 
mogli z nich korzystać.

Komentarz – charakterystyczny element fansuberskie-
go świata, związany z oceną fansubów. Każde tłumaczenie 
umieszczone w internecie może zostać ocenione przez ko-
mentarze, których system obejmuje szeroki wachlarz możli-
wości wypowiadania się na temat danego fansuba: od krytyki 
mniej lub bardziej konstruktywnej, przez zwykłe wskazanie 
błędów, ogólną ocenę pracy, aż po wyrazy uznania czy zwy-
czajne „dziękuję”.

Forum – sieciowe miejsce wymiany informacji i poglą-
dów. Każda większa strona internetowa poświęcona anime, 
w tym szczególnie ANSI i ANFO (skróty wyjaśnione niżej), 
posiada swoje forum. Aby w pełni cieszyć się forumowym 
życiem, wymagana jest rejestracja użytkownika, przy której 
podaje się wybrany przez siebie nick (przydomek), pod jakim 
ma się zamiar pojawić w społeczności.

Post – pojedyncza porcja informacji (na przykład wy-
powiedź na określony temat) wysłana jednorazowo na forum 
przez użytkownika.

ANSI – strona internetowa AnimeSub.info (http://www.ani-
mesub.info), serwis oraz forum poświęcone softsubom. Najwięk-
sze elektroniczne miejsce tego typu w Polsce, odwiedzane dzien-
nie przez ponad 12 000 użytkowników z różnych stron świata. 
Odpowiada za rozpowszechnianie napisów do anime, analogicz-
nie do nieistniejących już serwisów Napisy.org i Napisy.info; kon-
tynuacja strony z napisami do filmów zwanej Sezamkiem.

ANFO – strona internetowa (wraz z forum) Anfo.pl 
(http://www.anfo.pl), posiadała około 4200 zarejestrowa-
nych użytkowników i odpowiadała za rozpowszechnianie 
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hardsubów. Serwis istniał od 2003 roku, lecz w grudniu 
2008 zakończył swoją działalność ze względu na spory 
pomiędzy administratorami forum. Zarówno z ANSI, jak 
i z ANFO związana jest (w wypadku tej drugiej była) ich 
własna specyfika, niekoniecznie dostrzegalna na pierwszy 
rzut oka, ale wyłaniająca się spomiędzy postów na forum. 
Dotyczy ona nie tylko innego technicznego charakteru obu 
miejsc, ale przede wszystkim sposobu traktowania innych 
użytkowników (szczególnie nowych), charakteru odpowia-
dania (bądź nie) na pytania czy też po prostu ogółu foru-
mowego życia społeczności. Światek ANFO był przy tym 
bardziej hermetyczny i jednocześnie nastawiony na efekt 
fansuberskiej pracy. Jak mówili sami użytkownicy, ANFO 
„to  jakby odizolowane środowisko. Tam każdy wie, na co 
daną osobę stać” (27ML).

„Dziadkowie fansubingu” (19MO), czyli od kaset do plików

Idea fansubingu oraz fundamentalne zasady nim rządzące 
przywędrowały ze Stanów Zjednoczonych – anglojęzyczne 
źródła nurtu fanowskich tłumaczeń są widoczne na każdym 
kroku w nazewnictwie kwestii technicznych i w slangu, któ-
rym posługują się Polacy. Jak zostało już pokazane, początki 
fansubingu sięgają lat osiemdziesiątych XX wieku, kiedy to 
wielbiciele ze Stanów Zjednoczonych prowadzili akcję roz-
powszechniania anime na kasetach wideo, aby zwiększyć 
dostęp do dobra, którego w ich kraju po prostu brakowało. 
Dla przypomnienia wspomnieć trzeba, że w kręgach osób 
spotykających się na konwentach normą było wysyłanie 
pocztą czystych kaset i czekanie na zwrot z nagranymi kre-
skówkami, początkowo bez napisów, po japońsku, a po pew-
nym czasie ze stworzonymi przez fanów napisami. Jakość 
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kopii po wielokrotnym przegrywaniu pozostawiała wiele do 
życzenia, ale mimo to akcja spełniała swoją funkcję: zaraża-
ła zainteresowaniem wciąż nowych odbiorców3.

Mniej więcej piętnaście lat temu fansubing w Polsce 
też wyglądał zupełnie inaczej. Pierwsze napisy wykony-
wało się dzięki urządzeniu zwanemu „genlock” na kompu-
terze Amiga 500 i rozpowszechniało na kasetach. Ludzi, 
którzy się tym zajmowali, było najwyżej kilkunastu; wszy-
scy się znali i wspólnie zdobywali narzędzia konieczne do 
fansubingu, jak również uczyli się ich obsługi, rozwiązu-
jąc napotkane po drodze problemy – jednym słowem, byli 
pionierami. Obecnie wszystko, co jest potrzebne, znajduje 
się w sieci w postaci łatwo dostępnej wiedzy. W przeszło-
ści trzeba było sobie radzić inaczej. Na konwentach twórcy 
napisów wymieniali się spostrzeżeniami, pytaniami i pro-
blemami. Pisali do siebie listy, choć na odpowiedź trzeba 
było czasem czekać kilka tygodni. Spośród tych pierwszych 
fansuberów kilku ostało się do dzisiaj – sami mówią o sobie 
„fansuberzy z pierwszej fali”. Wraz z rozprzestrzenieniem 
się internetu i epoką Div-X sytuacja w środowisku zmieniła 
się diametralnie – w chwili obecnej fansuby wypuszczane są 
w różnych formatach, przy wykorzystaniu różnych kodeków 
i w wyniku intensywnej współpracy wielu osób, co znacznie 
ułatwia życie konsumentom i zwiększa zakres obiegu ani-
me. Fenomen grup fansuberskich, powstających jak grzyby 
po deszczu i często równie szybko upadających, pojawił się 
w drugiej połowie pierwszego dziesięciolecia XXI wieku. 
Na samym początku nowego stulecia działały cztery grupy, 
choć są i tacy, którzy twierdzą, że była tylko jedna. Według 

3 Zob. S. Leonard, Progress against the law: Anime and fandom, with the 
key to the globalization of culture, „International Journal of Cultural Studies” 
2005, nr 3, Vol. 8.
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danych serwisu ANFO (z 28 kwietnia 2008 roku) w latach 
2003–2008 w Polsce istniało w sumie około dziewięćdzie-
sięciu zespołów zajmujących się hardsubami (przy czym li-
sta dotyczy również pojedynczych osób robiących wszystko 
samemu i określanych jako Samodzielne Jednostki Subują-
ce; indeks nie uwzględnia natomiast grup odpowiedzialnych 
za softsuby).

Czas poświęcany „subtytlom”4…

…bywa różny. Fansuber pracuje nad anime wtedy, gdy ma na 
to czas i ochotę, tłumaczy głównie z angielskiego (z już istnie-
jących napisów stworzonych przez fanów anglojęzycznych), 
ale uczy się japońskiego, dzięki czemu może od czasu do cza-
su zweryfikować angielskie napisy. Dobra znajomość języka 
japońskiego jest zjawiskiem rzadkim w polskim światku (choć 
bardzo pożądanym), ale się zdarza. Jeden z badanych od same-
go początku swojej przygody z fansubingiem korzystał z ory-
ginału – najpierw z zaskakującym uporem przekładał odcinki 
ze słownikiem w ręku (przełożenie na język polski jednego 
epizodu anime zajmowało mu nawet miesiąc), a ostatecznie 
skończył studia licencjackie z filologii japońskiej i obecnie ra-
dzi sobie bez takiego wsparcia. Średnio tłumaczenie jednego 
dwudziestopięciominutowego odcinka zajmuje około trzech 
godzin. Timing zależny jest od wprawy – trwa od trzydziestu 
minut do dwóch godzin, napisy do korekty można sobie wy-
drukować, nosić ze sobą i poprawiać w pracy (lub w szkole) 
w wolnej chwili. Z kodowaniem i efektami jest nieco więcej 
zachodu, bywa i tak, że efekt pojawiający się na ekranie przez 
raptem dwie minuty to wynik sześciogodzinnej wytężonej 

4 „Subtytle” to wyrażenie funkcjonujące w społeczności fanów i oznacza-
jące napisy.
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pracy. Przygotowanie wersji raw zajmuje dobę, kontrola ja-
kości – godzinę, dwie. Jest oczywiste, że czas przeznaczony 
na subowanie równie dobrze mógłby zostać wykorzystany na 
coś innego, na przykład naukę, pracę, odpoczynek – ale nie 
jest. Fansubera popycha do przodu silna determinacja, która 
sprawia, że tworzy on sobie dodatkowy etat pracy na własne 
życzenie i to pracy – wydawałoby się – pozbawionej nagrody. 
Amatorski producent napisów bynajmniej nie traktuje subo-
wania jako męczarni.

Obraz przeciętniaka z nieprzeciętnej społeczności

Fani zaczynają poświęcać swój czas i energię na fansubing 
zwykle około osiemnastego roku życia, chociaż są i tacy, któ-
rzy zabierali się za pierwsze napisy jako czternastolatkowie. 
Średnia wieku wśród badanych wyniosła dwadzieścia cztery 
lata, ale zdarzali się również fansuberzy mocno po trzydzie-
stce. Przeciętny fansuber interesuje się nie tylko anime, ale 
również kulturą (w tym językiem) Japonii, skończył dwadzie-
ścia lat jakiś czas temu i jest mężczyzną. Co ciekawe, wbrew 
powszechnie krążącej opinii, wielbiciel (niebędący fansube-
rem) japońskich kreskówek wcale nie musi być przedstawicie-
lem płci męskiej. Ogromna różnorodność gatunkowa animacji 
oferuje interesujące treści każdej osobie, niezależnie od płci, 
wieku czy statusu społecznego. Dlatego też na forach interne-
towych poświęconych anime spotkać można zarówno kobiety, 
jak i mężczyzn; proporcje zmieniają się jedynie w przypadku 
konkretnych tytułów, należących odpowiednio do shōjo (ga-
tunku dla dziewcząt) czy shōnen (dla chłopców). Tymczasem 
w fansuberskim światku kobiet jest niewiele, a jeśli są, ich 
role w procesie tworzenia napisów są zwykle odmienne od 
męskich. W ciągu prawie trzech lat spędzonych z fansuberami 
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podczas badań nie zdarzyło się spotkać kobiety-kodera. Przy-
padek fansubera płci żeńskiej zajmującego się tworzeniem 
efektów i typesettingiem zanotowano jeden. Te kobiety, które 
były respondentkami w badaniach, zajmowały się „miękki-
mi” częściami fansuberskiego chleba, czyli zwykle tłumacze-
niem lub korektą.

Skąd bierze się powyższa tendencja? Wyjaśnienie nie 
jest wcale skomplikowane, lecz bliskie odpowiedzi na pyta-
nie, dlaczego na kierunkach technicznych, matematycznych 
i informatycznych tak mało jest studentek. Z jakich powodów 
mamy raczej inżynierów, informatyków, elektryków oraz 
przedszkolanki, nauczycielki i pielęgniarki? Chodzi oczywi-
ście o różnice w rozkładzie żeńskich i męskich ról społecz-
nych. Powstanie tych różnic tłumaczy się zwykle, zwracając 
uwagę na znaczenie wczesnej socjalizacji dzieci do pełnie-
nia określonych zadań w społeczeństwie. Społeczna wiara 
w istnienie różnic funkcjonuje i będzie funkcjonować na 
zasadzie samospełniającego się proroctwa. W czym dobre 
są przedstawicielki płci pięknej? Oczywiście – odpowiedź 
nasuwa się natychmiast – w przedmiotach humanistycznych. 
W czym dobrzy są natomiast reprezentanci płci brzydszej? 
Mamy tendencję do równie szybkiego wyrokowania, że 
w przedmiotach ścisłych. Wskutek wygaszania zachowań 
społecznie niewłaściwych i nagradzania zgodnych z oczeki-
waniami, dziewczynki i chłopcy od wczesnych lat uczą się, 
w czym są dobrzy i co powinni robić w przyszłości. Według 
Ruth Harley5 już pięcioletnie dzieci doskonale znają podział 
między rolami typowo męskimi a typowo żeńskimi. Istnie-
jące w świadomości społecznej stereotypy dotyczące kobiet 
i mężczyzn znacząco wpływają na odtwarzanie struktury 

5 Zob. E. Aronson, Człowiek – istota społeczna, przeł. J. Radzicki, War-
szawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2009, s. 239.
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społecznej w takiej, a nie innej postaci. Znamienny jest fakt, 
że różnice w osiągnięciach dzieci obu płci uwidaczniają się 
dopiero w szkołach ponadpodstawowych – odmienna socja-
lizacja tworzy dwa typy doskonałości: w przypadku kobiet 
związane z życiem rodzinnym, w przypadku mężczyzn 
z sukcesem zawodowym6. Jeśli ten ostatni w danym okresie 
historycznym wiąże się z „oswajaniem” informacji, kierunki 
ścisłe zapełniają się studentami płci męskiej.

Niemalże połowa fansuberów uczestniczących w bada-
niach miała lub ma jakiś związek z techniczną stroną życia, 
szczególnie z informatyką. Trudno stwierdzić, co było pierw-
sze: czy wybrali daną pracę lub studia, ponieważ posiedli 
pewną wiedzę ścisłą, zajmując się fansubingiem, czy zajęli 
się nim, bo ową wiedzę już posiadali (podobny problem po-
jawia się w przypadku fansuberów, którzy studiują japonisty-
kę i z tłumaczeniami wiążą swoją przyszłość, zamierzając na 
przykład zabrać się za przekładanie beletrystyki albo już pra-
cując jako zawodowi tłumacze)? Niezależnie od odpowiedzi 
na to pytanie, niezaprzeczalny pozostaje fakt związku między 
zajmowaniem się napisami do anime i technicznymi umiejęt-
nościami. Warto przy tym zwrócić uwagę na to, że w społecz-
ności fanów kreskówek fansuberzy stanowią pewnego typu 
elitę – to właśnie w tej podgrupie wielbicieli zdobywa się wie-
dzę i żongluje nią w największym zakresie.

Fan to nie ja

W trakcie zagłębiania się w świat fansuberów, wchodzenia 
coraz dalej i dalej w rzeczywistość znaczeń, zetknięto się 

6 E. Mandal, Podmiotowe i interpersonalne konsekwencje stereotypów 
związanych z płcią, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2000, 
s. 63–65.
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z bardzo interesującym zachowaniem. Prowadzona spokoj-
nie i leniwie rozmowa przybierać potrafiła nagle zupełnie 
nieoczekiwany obrót:

Badacz: Kim według ciebie jest prawdziwy fan?
06MK: Co ja mogę powiedzieć na to pytanie? Ja sam 
uwielbiam anime, często je oglądam, interesuję się tym, 
ale siebie jakoś za fana nie uważam jakiegoś.
Badacz: Czemu nie? Przecież robisz napisy.
06MK: Nie wiem. Pewnie nim jestem, ale jakoś się nie 
uważam za fana.
Badacz: Można robić napisy i nie być fanem?
06MK: Hm. No dobra, […] jestem fanem. Ale nie mam 
na tym bzika takiego, jak niektórzy. No na ANSI jest paru 
takich, co się chwalą, że jak nie obejrzą jakiegoś odcinka 
anime w przeciągu 24 godzin to chorzy są. Nałogowcy tak 
zwani, hehe, cosplayerzy niektórzy hehe.

Fansuber to człowiek, który z definicji jest fanem, po-
nieważ zajmuje się fansubami, to jest napisami wykonany-
mi przez wielbiciela, ponadto spełnia wskazane wcześniej 
kryteria fanizmu (emocjonalne przywiązanie, odczytywa-
nie znaczeń w nadmiarze i produktywność). Tymczasem 
zamiast z dumą przyznawać się do swojej tożsamości, sta-
nowczo jej zaprzecza, a przyparty do muru wskazuje innych 
jako punkt odniesienia. Zastrzega sobie tym samym prawo 
do stopniowania intensywności bycia miłośnikiem, odsuwa-
jąc daleko od siebie to, czego się obawia: rys szaleństwa, 
jaki tkwi w ludziach twierdzących, że są entuzjastami. Jeśli 
chodzi o badania, okazało się, iż fansuberów reagujących 
nerwowo na określenie „prawdziwy fan” było dość dużo. 
Część bardzo mocno broniło się przed zaszufladkowaniem: 
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Bo zwykle tacy, którzy określają się tym mianem, są po-
rąbani. Hmm, no nawiedzeni, uważający, że zawsze naj-
prawdziwsze i najbliższe prawdy są ich słowa. […] Tego 
typu ludzie (32MA). 

Wielbiciel widziany w takim świetle do tego stopnia po-
święca się swoim zainteresowaniom, że rozmyciu ulega grani-
ca między rzeczywistym i nierzeczywistym: 

Ludzie powinni oddzielić hobby od życia, bo czasami za-
tracają się w tych relacjach (25ML). 

Zachowanie tego typu traktowane jest jako wysoce nie-
właściwe, niepokojące, niosące w sobie znamię fanatyzmu, 
a absolutnie nikt spośród miłośników nie chce być uznawa-
ny za fanatyka.

Pytanie o „prawdziwego fana” miało posłużyć zdoby-
ciu wiedzy na temat zachowań pożądanych i niepożądanych 
w społeczności, przy czym użycie przymiotnika „prawdzi-
wy” miało wzmocnić skrajność reakcji, co niewątpliwie zo-
stało zaobserwowane. Przy okazji wyszło na jaw, jak silny 
jest jeszcze wpływ obiegowych opinii na temat wielbicieli, 
scharakteryzowanych w drugiej części książki. Władza ste-
reotypu, o którym pisał Henry Jenkins w Textual Poachers7, 
sięga również w głąb samej wspólnoty entuzjastów. Jakkol-
wiek stereotyp – jak by to ujął Walter Lippman8 – jest tylko 
zieloną szybą wystawową, przez którą widzimy wyłącznie 
określone elementy i wyłącznie w jednym świetle9, ludzie 

7 H. Jenkins, Textual Poachers: Television Fans and Participatory Cultu-
re, London–New York: Routledge 1992.

8 Zob. W. Lippman, Public Opinion, New York: Reada Classic 2010, s. 49.
9 Zob. E. Mandal, dz. cyt., s. 13.
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używają go do redukcji złożoności świata z bardzo prostej 
przyczyny. Ludzki mózg nie jest w stanie inaczej organizo-
wać rzeczywistości, jak tylko przez nakładanie nań owych 
„uproszczonych i niedokładnych […], odpornych na zmiany 
[…] obrazów w naszej głowie”10. Stereotyp jest pewnego ro-
dzaju wiedzą i jako schemat poznawczy pozwala na łatwiej-
sze życie w społeczeństwie, o ile nie umożliwia go w ogóle11. 
Dlatego nawet sami fani szukają przykładów zachowań po-
twierdzających obiegową opinię na temat wielbiciela, a nie 
znajdując ich u siebie, wypatrują rysów szaleństwa u innych. 
Paradoks tego typu zachowania polega na dopuszczeniu do 
siebie myśli o występowaniu nienormalnych (będących prze-
jawem odstępstwa od normy) zachowań w fanowskim śro-
dowisku przy jednoczesnych próbach obrony swojego hobby 
przed wpływem negatywnych przekonań. Powszechne jest 
w związku z tym stawianie czoła prześmiewczym uwagom, 
mającym za zadanie zdyskredytować nieodpowiednie (zda-
niem innych) zafascynowanie. Stereotypowe spostrzeżenia 
dotyczące wielbicieli mają czasami poważne konsekwencje, 
z wyrzuceniem z pracy włącznie – jak było to w przypadku 
01MB, któremu pracodawca jasno powiedział, że nie potrze-
buje „niepoważnych” pracowników, cieszących oko równie 
dziecinnymi „bajkami”.

Wytrawnie przy swoim hobby w obliczu takich konse-
kwencji świadczy o stopniu zaangażowania:

Prawdziwy fan to ten, który nie wstydzi się powiedzieć, 
że uwielbia oglądać anime, słucha muzyki metalowej czy 
innej. Wiem z własnego doświadczenia, że ludzie czasami 

10 Tamże.
11 Zob. B. Wojciszke, Człowiek wśród ludzi: Zarys psychologii społecznej, 

Warszawa: Scholar 2002, s. 57.
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nie potrafią zrozumieć jak dorosły/a mężczyzna/kobieta 
może oglądać bajeczki dla dzieci. Albo przezwiska w sty-
lu pan-hentai [hentai, czyli kreskówki pornograficzne – 
przyp. aut.]. Oglądam anime, bo to lubię i nie obchodzi 
mnie zdanie innych. Jedni zbierają znaczki, inni kapsle od 
butelek. Myślę, że to polskie stereotypy, archetypy powo-
dują, że wszystko co inne jest złe, ale co tam. Uwielbiam 
oglądać anime i tego nie zmienię (03MG). 

Ani na oglądaniu, ani na lubieniu sprawa się wszakże nie 
kończy. Trzeba wiedzieć, co się ubóstwia, a przede wszystkim 
trzeba być na bieżąco. Fan jako „osoba, która o danej rzeczy wie 
wszystko” (17MQ), cały wolny czas poświęca na rozwój swoich 
zainteresowań. Przykładowo kolekcja wielbiciela może obejmo-
wać ponad tysiąc trzysta pozycji anime, co zajmuje mniej więcej 
czterysta płyt DVD i kilka dysków twardych o pojemności kil-
kuset gigabajtów. Przy tym zarówno ogromna wiedza o swoim 
hobby, jak i zbiory nigdy nie są pełne. Bycie miłośnikiem pocią-
ga za sobą nieustanny rozwój:

Prawdziwy fan nie stoi w miejscu, ale idzie naprzód (24FB).

Informacje, które wielbiciel posiada, nakładają na niego 
obowiązek uczestnictwa w życiu społeczności – miłośnik po-
winien być osobą aktywną w fandomie, przy czym nie musi 
sam tworzyć napisów, ale przynajmniej komentować to, co 
się ukazuje. Ponadto fan uczestniczy w zjazdach i podejmuje 
wiele innych aktywności. Krótko mówiąc, jest osobą, „która 
wspiera, a nie niszczy” (29MK) – kupuje anime na DVD, 
aby pomagać rynkowi w rozwoju, ale również wspiera in-
nych wielbicieli. Jest dla nich zawsze uprzejmy i „nigdy nie 
oleje tych, którzy chcą poznać jego pasję. Trzeba się dzielić, 
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a nie chować pod łóżko” (10MR). Utożsamianie miłośnika 
z tym, kto się dzieli, jest powszechne – mówi się, że en-
tuzjasta przekazuje wiedzę, umiejętności i same kreskówki. 
Logiczną konsekwencją byłoby pojmowanie fansubera jako 
tego, kto tłumaczy dla innych, aby podzielić się dobrem, do 
którego on sam ma łatwy dostęp, a inni niekoniecznie. Jest 
to jednak tylko połowa prawdy – sprawa motywów kieru-
jących fansuberskim światkiem okazuje się nieco bardziej 
skomplikowana.

Robię to tylko dla siebie

W zasadzie prędzej czy później w życiu każdego fana anime, 
który trafia na ANSI czy ANFO, przychodzi taki moment, że 
zaczyna myśleć o tłumaczeniu (choć oczywiście nie wszyscy 
podejmują się robienia fansubów):

Jest to kolejny etap w tym hobby […]. Czasem samo oglą-
danie anime nie wystarcza, trzeba pójść dalej (24FB).

Początki są podobne dla wszystkich – pewnego dnia po 
prostu odkrywa się, że brakuje polskich napisów do ulubionego 
filmu lub serialu, który chce się pokazać komuś, kto nie zna an-
gielskiego lub japońskiego. Nawet jeśli takowe napisy istnieją, 
może się zdarzyć, że fan nie jest zadowolony z ich jakości i de-
cyduje się dokonać poprawek oraz nadać im nowy kształt.

Nawet jeśli potraktować kreskówki jako oczywisty zapal-
nik uruchamiający machinę fansubingu, musi istnieć coś jeszcze, 
co z jednych czyni fansuberów, a z innych nie. To coś zawiera się 
gdzieś między uznaniem dobra wspólnego i własną satysfakcją 
– napięcie między „ja” a „oni” widoczne jest niemalże w każdej 
rozmowie amatorskich tłumaczy, trwale wyznaczając środowisku 



CZĘŚĆ III. Polscy fansuberzy anime

209

taki, a nie inny kształt. Z jednej strony fansuber wyraźnie widzi, 
że to, co robi, czyni tylko przez wzgląd na własną osobę, z drugiej 
strony stawia na szali wagę przymusu dzielenia się swoimi umie-
jętnościami z innymi członkami społeczności: 

Widzisz, subki robi się dla siebie lub dla sławy. Jak ktoś 
robi dla sławy, to jeszcze pół biedy, bo będzie się starał ro-
bić dobrze. Jak ktoś robi dla siebie, to będzie robił, jak mu 
się podoba (10MR). 

Warto zauważyć, że „robienie dla siebie” i „robienie dla 
sławy” wcale się wzajemnie nie wyklucza, bowiem zdobywa-
jąc wysoką pozycję we wspólnocie, osiąga się zadowolenie 
płynące z dobrze wykonanego zadania:

Dodane na stronę subtytle to jest jakiś sukces. Osiągnięty 
cel w życiu. To się ceni (34MO). 

„Jakiś sukces”, ale jaki konkretnie? Fansuberzy lokują się 
wysoko w fandomowej hierarchii, ponieważ ich działalność 
jest dla społeczności niezwykle przydatna. Przez udostępnia-
nie napisów w rodzimym języku zwiększają dostęp do anime 
i rozszerzają horyzonty, czyli – krótko mówiąc – „robią po-
żytek” (01MB). Dlatego też translatorskie zajęcie, choć bywa 
trudne, jawi się fanom jako coś niezwykle pozytywnego: 

Myślę, że każdy chce mieć swój własny wkład w tworze-
nie polskich fansubów. Nawet jeśli nie tworzy subów, to 
udziela się na forum, ocenia napisy innych (03MG). 

Wielbiciel tłumacz wychodzi ponad anonimowy tłum 
i staje się rozpoznawalnym członkiem wspólnoty. Udaje mu 
się zaistnieć w internetowej rzeczywistości, gdzie ten, o kim 
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się nie mówi, pozostaje nieznanym i w pewnym sensie mar-
twym, bowiem niedającym znaków sieciowego życia. „To tak, 
jak umieszczanie zdjęć na Gronie”12 (35MM), które jest samo 
w sobie nagradzające:

Teraz, gdy o tym myślę, to wciągnąłem się w tłumaczenie, 
bo innym się to podobało, a ja zbierałem dobre opinie, co 
w jakiś sposób mnie dowartościowało (16MD). 

Owo wzmacnianie poczucia własnej wartości potrafi 
przyjmować różne postaci, przy czym czasami ma tak głębo-
kie znaczenie, że zmienia zupełnie definicję rzeczywistości: 

Ratowałem się od złego samopoczucia tłumaczeniem na-
pisów. […] Wiem, że niektórzy ratują w ten sposób własne 
życie (w tym sensie, że im się to życie rozmienia na drob-
ne, a subtytle wnoszą do niego nieodzowny element synte-
zy). […] kiedy nie tłumaczę, to się znów pogrążam, a kie-
dy tłumaczę, to się wydobywam (34MO).

Będąc w 100% szczerym […] chciałem znaleźć jakiś sens, 
może nie życia, ale… (29MK). 

Obraz społeczności, jaki wyłania się dotychczas, poka-
zuje, iż „mówienie, że napisy robi się dla siebie […] jest kom-
pletną bzdurą [choć jak widać było wyżej, nie jest to »bzdu-
rą«, gdy mowa o podnoszeniu swojej pozycji w społeczności 
– przyp. aut.]. Samemu to sobie można z przyjemnością po 
angielsku obejrzeć” (20MR). Fansuber nie ogląda raczej pol-
skich wersji (z napisami), chyba że ma ochotę je ocenić albo 

12 Grono.net to popularny polski serwis internetowy typu social networ-
king, który umożliwiał założenie profilu oraz gromadzenie wokół niego inter-
netowych znajomych. 
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wyszły spod jego ręki. Tłumaczy zatem dla siebie (podwyż-
szenie statusu w fandomie), ale sam z tego, co wykonał, nie 
korzysta – jego wytworów używają inni, owa bezkształtna 
masa odbiorców pozbawionych imion i pobierających suby 
z internetu:

Wielu ludzi z anfo mówi, że robią suby dla własnej satys-
fakcji, dla siebie, a udostępniają przy okazji. Ja w to nie 
wierzę (14MZ).

Dobro fanowskiej społeczności postawione na pierw-
szym miejscu nakłada na fansubera poczucie obowiązku. Pra-
cuje wówczas według reguły „niech to idzie w świat” (36MG). 
Każdy z tłumaczy amatorów korzystał kiedyś z przekładów, 
które otrzymał w darze od innych. Teraz, aby się odwdzię-
czyć, sam tłumaczy, puszczając przeciw-dar w krąg wymiany 
i pozwalając owemu kręgu trwać.

Przeanalizujmy następujące wypowiedzi:

Jest w tłumaczach coś takiego… Nie wiem, jak to na-
zwać… Bo nie chodzi o potrzebę akceptacji przez innych 
czy pochwał, tylko robisz coś dla innych i cieszy cię to, że 
inni korzystają z twojej pracy. […] Ja mam to z programa-
mi komputerowymi. Piszę program i widzę, że inni go uży-
wają (35MM). 

Ja mam w sobie coś z altruisty. Ot, taki rodzaj pracy spo-
łecznej. Choć przykre, jak sub ściągnie kilkaset osób, a ko-
mentarzy zero… Po prostu robię to dla ludzi, choć nie 
można mieć po nich zbyt wielkich oczekiwań (19MO). 

Mimo pięknych deklaracji, pomiędzy słowami po-
jawia się zawsze owa reszta, czyli masa ludzi pobierająca 
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napisy – wspominana jest jako gorsza kategoria odbiorców, 
która nie zajmuje się przekładami, bo nie posiada wiedzy 
potrzebnej do tworzenia fansubów, na przykład nie zna ję-
zyka angielskiego lub japońskiego, nie potrafi obsługiwać 
konkretnych programów albo po prostu jest leniwa. Fan-
suberzy nigdy nie wyrażają się o nietłumaczących w spo-
sób negatywny – wybierają określenia możliwie łagodzące 
negatywne opinie i starają się uniknąć postawienia siebie 
w wyraźnej opozycji.

Podsumowując – sprzeczność („ja” kontra „oni”) kie-
rująca motywacjami fansuberów staje się zupełnie zrozu-
miała, jeśli spojrzy się na nią przez pryzmat wspomnianych 
w poprzedniej części kultury daru i kolektywnej inteligencji. 
Prestiż dawania oraz uznanie wynikające z wykonanej pracy 
przestają być sobie przeciwstawne jako kategorie nakładają-
ce się na siebie w środowisku opartym na obydwu (to znaczy 
i na kulturze daru, i na kolektywnej inteligencji). Warto za-
znaczyć, że niezależnie od pozornego jedynie przeciwieństwa 
jednostki i wspólnoty fansubing jest traktowany przez tłuma-
czy jako sztuka, w którą wkłada się serce, i jako bardzo dobra 
zabawa.

Czynnik zabawowy

Charakterystyczną kwestią dla społeczności fansuberów, obok 
napięcia „ja” kontra „oni”, jest tarcie na płaszczyźnie zabawa 
vs praca. Ta ostatnia, wykonywana przez wielbicieli tłumaczy, 
pozostaje poza nurtem pracy komercyjnej, to znaczy nie oferu-
je wynagrodzenia w pieniądzu, nie jest też wynikiem przymu-
su okoliczności, a jej produkt, zamiast docierać do masowego 
odbiorcy, jest włączany w ściśle wewnętrzny obieg dóbr. Jako 
taka zmienia swoje oblicze, by stać się nie-pracą – zajęciem co 
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prawda męczącym, ale dostarczającym przyjemności, czyli de 
facto rozpatrywanym w kategoriach zabawy.

Johan Huizinga13 uznawał zabawę za zajęcie kulturotwór-
cze – starsze od kultury i bynajmniej nie typowo ludzkie. We-
dług niego zabawa o charakterze społecznym (a taka właśnie 
jest w wypadku podjętych tutaj rozważań najważniejsza) po-
siada następujące cechy formalne:

•	 jest swobodnym działaniem, nienakazanym przez ni-
kogo, wolnym w swojej istocie;

•	 nie należy do zwykłego czy właściwego życia, istnieje 
poza nim, gdyż dokonywana jest dla samej siebie, czyli dla 
zadowolenia, jakie ze sobą niesie;

•	 dzieje się w określonym miejscu, w którym panuje ład 
i porządek reguł znanych wszystkim uczestnikom;

•	 ma określony czas trwania, jest skończona i powta-
rzalna (jako wyłom w normalnym trybie życia, nie może go 
monopolizować);

•	 kierują nią ściśle określone reguły gry – nie wolno ich 
łamać, a przy tym różnią się one od zasad codzienności, zawie-
szonych na czas zabawy;

•	 zawiera w sobie element napięcia (na przykład pod-
czas zabawy polegającej na graniu w grę planszową nie wia-
domo, jak potoczy się rozgrywka i kto wygra).

Fansubing, traktowany przez fanów jako zajęcie, które 
ma wartość samo w sobie, jako dostarczyciel przyjemności, 
jest właśnie zabawą. Tłumaczenia dokonuje się w zasadzie 
w internecie, czyli określonym miejscu (choć elektronicz-
nym), jest ono również powtarzane, w tym sensie, że zaczy-
na się i kończy wraz z daną serią (dokonujący przekładów 

13 J. Huizinga, Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, przeł. M. Kurec-
ka, W. Wirpsza, Warszawa: Aletheia 2010.
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pracują systematycznie nad każdym kolejnym odcinkiem), 
wyklucza ponadto czerpanie materialnych profitów, nie na-
leży do sfery codziennej praktyki (praca, szkoła, rodzina), 
niesie ze sobą napięcie oczekiwania na komentarze innych, 
wreszcie pozostaje w gestii wolnego wyboru oraz rządzą 
nim swoiste reguły. Z tego właśnie względu fanusberzy wy-
głaszają opinie tego rodzaju:

Jak dla mnie, to one [fansuby – przyp. aut.] w ogóle nie 
musiałyby oglądać światła dziennego […]. W tej mojej 
grupie fajne było to, że faktycznie olewaliśmy, czy ktoś to 
ściągnie, czy nie (36MG). 

[…] to jest zabawa. Już nie chodzi o to, że nie ma anime po 
polsku albo jest, ale drogie. Chodzi o satysfakcję (10MR). 

Przyjemności czerpanej z przygotowywania napisów 
towarzyszy interesujące i głębokie przekonanie, że w zaba-
wie nie jest się niczym skrępowanym – zasadą jest to, iż 
nie ma żadnych zasad. Bliższe spojrzenie na pojawiające się 
w tym światku konflikty pokazuje, że reguły jednak istnieją 
i mają się całkiem dobrze – wyraźne jest natomiast przeko-
nanie części fansuberów o ich braku.

Można powiedzieć, iż zabawowość tworzenia stawia 
osoby wykonujące napisy poza zewnętrznymi dogmatami (za-
kładającymi, że trzeba czekać na oficjalną, przełożoną przez 
dystrybutora wersję), ale też narzuca im zasady nowe. Dlatego 
trafny jest pogląd Huizingi, że kultura rodzi się w formie za-
bawy, a wraz z upływem czasu element ludyczny zaczyna się 
rozmywać. Należy po prostu uznać, że w wypadku grup fanów 
tłumaczących anime mamy do czynienia z zabawą, która jed-
nak zatraciła pewne charakterystyczne dla siebie właściwości, 
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bo przeszła w kulturę, przejawiającą się powołaniem do życia 
różnych praw (norm moralnych) obowiązujących członków 
wspólnoty. Z upływem czasu narodziła się kultura daru, w któ-
rej na rzecz pewnych norm wciąż zawiesza się te obowiązują-
ce w zewnętrznym świecie – mówiąc krótko, łamie się prawo 
autorskie (w najbardziej rozpowszechnionej jego formie, czyli 
w wersji copyright).
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Trzy dekady postępu niezgodnego z prawem

Rynek anime w Stanach Zjednoczonych jest naprawdę olbrzy-
mi, szczególnie jak na nasze polskie warunki. Wspomniano 
już, że od lat osiemdziesiątych XX wieku amerykańscy fani 
w pocie czoła produkowali napisy do kreskówek sprowadza-
nych z Japonii. Kopie były oczywiście nielegalne, ale gdyby 
nie tłumaczący wielbiciele zafascynowanie japońską anima-
cją byłoby zbyt nikłe, aby dystrybutorzy wykupili drogie li-
cencje. Jeśliby przedstawiciele amerykańskiego przemysłu 
rozrywkowego, nieco zaskoczeni zasięgiem zainteresowania, 
nie podjęli ryzyka i nie zajęli się wydawaniem anime, ozna-
czałoby to dla nich milionowe straty, a ściślej – miliony dola-
rów, których nigdy by nie zarobili.

Miłośnicy ze Stanów Zjednoczonych, postępując zgodnie 
z własną moralnością, a dokładnie na przekór prawu, stworzy-
li podwaliny pod komercyjny rynek. Działali zgodnie z ideą, 
którą Sean Leonard1 nazwał proselityzation commons, czyli 
zasadą prozelityzmu społecznego. Jeśli chodzi o fanów anime, 

1 S. Leonard, Celebrating Two Decades of Unlawful Progress: Fan Di-
stribution, Proselytization Commons, and the Explosive Growth of Japanese 
Animation, 2005, [online:] http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_
id=696402 [dostęp 19.02.2012], s. 20–21.
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polega ona na traktowaniu kreskówek jako dobra, do którego 
dostęp należy zapewnić każdemu, kto tego pragnie, a nawet 
temu, kto jeszcze nie wie, że chce go uzyskać. Zgodnie z po-
wyższym, tworzona jest przestrzeń wymiany, w której każdy 
– według uznania – może wziąć udział. Sama idea commons 
jest związana z ruchem grodzenia czy też ogradzania, trwa-
jącym od XV do XIX wieku i polegającym na przejmowa-
niu ziemi należącej do społeczności przez angielską szlachtę. 
Proces ten pogłębiał nierówności społeczne i niszczył wspól-
ne zasoby dotąd użytkowane i zarządzane zbiorowo2. Odwo-
ływanie się do commons we współczesnym świecie zawsze 
odnosi się do dobra wspólnego, zagrabianego – w taki czy 
inny sposób – przez zewnętrzne podmioty, którym moralność 
wspólnoty jest obca. W przypadku proselityzation commons 
powraca się do dobra wspólnego, niekoniecznie jako czegoś, 
co bezpowrotnie znika, ale raczej jako czegoś, co należy 
współtworzyć i chronić przed korozją. Relacje międzyludzkie 
powstające wokół problemu zarządzania commons są ciekawe 
same w sobie i warte dodatkowych badań3. 

Amerykańscy fansuberzy, kierowani nakazem ochro-
ny dobra wspólnego i zapewnienia dostępu do niego, przez 
wiele lat skutecznie ignorowali prawo. Od ponad dekady 
to samo dzieje się w polskim fandomie. Dlaczego i w jaki 
sposób? Odpowiedź zostanie udzielona w następnym frag-
mencie książki.

2 Zob. A. Tarkowski, J. Hofmokl, Wolne niczym wiatr: O nowych for-
mach regulacji ekspresji twórczej w epoce cyfrowej, „Kultura Współczesna” 
2005, nr 1 (43).

3 Zob. J. Hofmokl, Definiowanie internetu w kategoriach dóbr wspól-
nych, w: Społeczna przestrzeń internetu, red. D. Batorski, M. Marody, A. No-
wak, Warszawa: Wydawnictwo SWPS „Academica” 2006, s. 40; J. Hofmokl, 
Internet jako dobro wspólne, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profe-
sjonalne 2008.
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Prawo autorskie w świecie cyfrowym

Fansubing (a już na pewno cyfrowa jego odmiana) rodzi co 
najmniej dwa problemy – pierwszy z nich wiąże się z para-
doksami prawa autorskiego, drugi dotyczy ścisłej moralności, 
jaką kieruje się sieciowa społeczność fanów. Według Gün-
tera Teubnera4 każdy z systemów społecznych jest w stanie 
działać według reguł, które sam stworzył – ową skłonność 
do samosterowania badacz nazwał autopojetyzacją. Fandom 
funkcjonuje właśnie w taki sposób, czyli zgodnie z własny-
mi normami oraz odrzucając zewnętrzne prawo, jeśli uzna je 
za sprzeczne z obowiązującą moralnością lub nieadekwatne 
względem istniejących realiów sieciowych. Prawo związane 
z własnością intelektualną w kształcie w jakim obowiązu-
je obecnie (czyli copyright) zupełnie do owych realiów nie 
przystaje i dlatego jego modyfikacja staje się jedną z naj-
pilniejszych kwestii. Za przykład może służyć przepis za-
braniający kopiowania utworu bez zgody właściciela praw 
autorskich. Skoro każde skorzystanie z internetu ze wzglę-
dów czysto technicznych prowadzi do powstania duplikatu 
(choćby tymczasowo zapisywanych danych na dysku kom-
putera, umożliwiających wyświetlenie przeglądanej strony), 
w cyfrowych warunkach pilnowanie własności intelektualnej 
zgodnie ze starymi jej definicjami jest paradoksem5. 

Informacja w sieci stała się dobrem autonomicznym, mimo 
to wielu sądzi, że wymaga ona takiej samej prawnej ochrony 
jak towary materialne. Jednak jak słusznie zauważa Krzysztof 

4 Zob. K. Dobrzeniecki, Prawo a etos cyberprzestrzeni. Toruń: Wydaw-
nictwo Adam Marszałek 2004, s. 91.

5 L. Lessig, Wolna kultura, przeł. P. Białokozowicz i in., Warszawa: Wy-
dawnictwa Akademickie i Profesjonalne 2005, s. 174; K. Dobrzeniecki, dz. 
cyt., s. 51–52.
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Siewicz6, w przypadku dzieł kulturowych problematyczne jest 
samo traktowanie ich jako obiektów materialnych, podczas gdy 
mają one wiele wspólnego z dobrami publicznymi. Chodzi o to, 
że utwory są łatwo dostępne, a korzystanie z nich nie wpływa 
na ich użyteczność czy jakość – fakt, że ktoś przeczyta wiersz 
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, nie odbierze innej osobie tej 
samej możliwości. Dzieło nie ulegnie zmianie, jedno odczytanie 
nie wymaże słów, z których się składa. Własność intelektualna 
może być „kradziona” wielokrotnie i nadal pozostawać w ręku 
pierwotnego właściciela7. Z towarami materialnymi sytuacja nie 
jest już taka prosta – jeśli ktoś zje czyjeś cukierki, ich posiadacz 
będzie wściekły, bo słodkości nie będzie. Co więcej, w przypad-
ku dóbr intelektualnych ich upublicznienie wiąże się z trudnymi 
do oszacowania korzyściami społecznymi, ze względu na zdol-
ność do „generowania pozytywnych efektów zewnętrznych”8. 
Szczególność internetu polega przy tym na wielości pełnionych 
przez niego funkcji dotyczących wymiany wiadomości – tam, 
gdzie „każdy użytkownik […] może być producentem, pośred-
nikiem i konsumentem informacji jednocześnie”9, własność in-
telektualna powinna ulec redefinicji. Mimo to cały czas kiero-
wana jest starymi i nieprzystosowanymi do dzisiejszych czasów 
zakazami wykorzystywania dzieł, co stawia twórców amatorów 
przed kamienną ścianą trudną do zburzenia. Mur ów ogranicza 
commons, czyli dobro wspólne, jakim jest dorobek kulturalny, 
z którego chce się czerpać i który chce się przetwarzać. 

6 K. Siewicz, Zarys systemu normatywnego społeczności wolnego opro-
gramowania, w: Re: internet – społeczne aspekty medium: Polskie konteksty 
i interpretacje, red. Ł. Jonak, P. Mazurek, M. Olcoń, A. Przybylska, A. Tar-
kowski, J. Zając, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne 2006.

7 Zob. W. J. Bober, Powinność w świecie cyfrowym: Etyka komputero-
wa w świetle współczesnej filozofii moralnej, Warszawa: Wydawnictwa Aka-
demickie i Profesjonalne 2008, s. 181–182.

8 K. Siewicz, dz. cyt.
9 K. Dobrzeniecki, dz. cyt., s. 63–64.
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Inną kwestią jest stosowalność prawa w środowisku 
elektronicznej pajęczyny. Delikatnie rzecz ujmując, World 
Wide Web przekracza polityczne granice w sposób dość 
swobodny, natomiast obszar prawa niekoniecznie wiąże 
się z podobnymi właściwościami. Trudność pojawia się nie 
tylko, jeśli chce się ścigać delikwenta łamiącego porządek 
przez działalność internetową, lecz już w momencie, kiedy 
trzeba owego przestępcę wyraźnie wskazać. Czy osoba udo-
stępniająca dane treści w sieci powinna liczyć się wyłącz-
nie z prawem państwa, w którym mieszka, czy także tego, 
w którym znajduje się serwer, a może jeszcze inaczej – być 
może uwzględnić trzeba prawo wszystkich państw, z któ-
rych terytorium możliwy jest dostęp do strony prowadzo-
nej przez owego człowieka?10 Jednym z rozwiązań powyż-
szej zagadki mogłoby stać się uznanie cyberprzestrzeni za 
czwartą przestrzeń międzynarodową – obok Antarktydy, 
przestrzeni kosmicznej i pełnego morza. Niestety, brak cze-
goś w rodzaju międzynarodowego prawa cyberprzestrzeni11 
skutecznie uniemożliwia interpretowanie internetu w takich 
kategoriach. Nie ma ani odpowiednich ustaw, ani organów 
mogących je powołać, ani instytucji będących w stanie zająć 
się ich egzekwowaniem12. 

Niedostosowanie obowiązującego prawa autorskiego 
do nowych realiów sieciowych wymaga reakcji, ale nie hi-
sterycznej, w rodzaju ścigania każdej powstałej kopii, tylko 

10 Tamże, s. 84–86.
11 Zauważyć można, że ostatnio pojawiają się próby stworzenia takowego, 

czego przykładem jest szeroko dyskutowany na początku 2012 roku w Pol-
sce i w innych krajach europejskich traktat międzynarodowy ACTA, czyli 
„Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrabianymi”. Jej 
przeciwnicy wskazują, że jest ona próbą narzucenia przez Stany Zjednoczone 
innym państwom amerykańskich regulacji związanych z własnością intelektu-
alną (zob. E. Bendyk, Bunt sieci, Warszawa: Polityka SP 2012).

12 K. Dobrzeniecki, dz. cyt., s. 80–81.
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przemyślanej – planowego działania w celu zmiany zaist-
niałej sytuacji13. Bez tego każda akcja posiadaczy własności 
intelektualnej spotka się z natychmiastową reakcją obroń-
ców prawa do kreatywności i vice versa14. Powstanie spi-
rali wzajemnych oskarżeń nie wiedzie do niczego dobrego. 
Co więcej, jak pokazuje opisany już wcześniej przypadek 
wydawców anime w Stanach Zjednoczonych, czasami ci, 
którzy łamią reguły, przyczyniają się do dobrobytu tych, co 
zasad strzegą15.

Według Karola Dobrzenieckiego16 przepisy związane 
z internetem powinny prezentować taki poziom ogólności, 
aby nie zostały szybko zdezaktualizowane (co wobec szyb-
kiego rozwoju technologicznego jest bardzo prawdopodob-
ne). Nie mogą również być tworzone regulacje dotyczące 
technologii niedokończonych, w trakcie rozwoju, bowiem 
trudno przewidzieć ich ostateczny kształt, a prawo two-
rzone na wyrost może okazać się absolutnie nieadekwatne 
do realiów codzienności17. Dotychczasowe próby dostoso-
wania przepisów związanych z własnością intelektualną 
do nowych warunków zaowocowały przerostem owych 
regulacji. Dlatego też część amerykańskich prawników 

13 Wspomniany w przypisie wyżej traktat ACTA, wydaje się takim właśnie 
histerycznym odzewem koncernów i polityków.

14 Egzemplifikacją znów jest sprawa ACTA. Polscy przeciwnicy propo-
nowanych regulacji zareagowali bardzo skrajnie, próbując włamać się na rzą-
dowe strony WWW oraz organizując manifestacje w największych miastach.

15 Nancy K. Baym i Robert Burnett (Amateur experts: International fan 
labour in Swedish independent music, „International Journal of Cultural Stu-
dies” 2009, nr 5, Vol. 12) uważają, że przemysł powinien przyzwolić na pirac-
two. Badacze ci stwierdzili, że w niedalekiej przyszłości branża rozrywkowa 
będzie musiała zaadaptować się do nowych warunków – nabywcom trzeba 
pozwolić na wymienianie się utworami za pomocą sieci peer-to-peer. Musi to 
być „nagroda” za piratowanie, będące tak naprawdę darmową reklamą.

16 Zob. K. Dobrzeniecki, dz. cyt.
17 Zob. tamże, s. 53.



CZĘŚĆ III. Polscy fansuberzy anime

225

postuluje maksymalne uproszczenie zasad, aby ich inter-
pretacja nie przedstawiała poważnych problemów, a zasto-
sowanie praktyczne stało się proste i umożliwiało szybkie 
działanie18. 

Naprzeciw prawnym paradoksom ery elektronicznej pa-
jęczyny wychodzą ruchy społeczne, które starają się zaradzić 
nieścisłościom dotychczasowych ustaleń – jednym z taki ru-
chów jest Creative Commons (CC).

Pewne prawa zastrzeżone

Według Lawrence’a Lessiga19, jednego z inicjatorów Creative 
Commons, żyjemy w kulturze zezwoleń, w której wszelkie 
przejawy twórczości, by były legalne, wymagają uprzednie-
go kontaktu z prawnikami. Nie jest to podejście zdrowe, gdyż 
kreatywność i nowe dzieła nie rodzą się z pustki – tworze-
nie wymaga wcześniejszego zapłodnienia ludzkiego umysłu 
fragmentami dotychczasowego dorobku kulturowego, który-
mi można manipulować i które można przemieniać. Obecny 
stan technologii pozwala na niespotykaną dotąd skalę wyci-
nać i ponownie łączyć wiele takich elementów, daje szansę 
nieograniczonej publikacji zrodzonych w ten sposób dóbr. 
Niefortunnie, jednocześnie wspierane jest prawo niezezwa-
lające na wykorzystywanie nowych rozwiązań technologicz-
nych w obawie przed nadmiernym kopiowaniem. Przerost 
copyrightu (dzisiejszego prawa związanego z własnością 
intelektualną) zamyka drogę przejawom ludzkiej kreatyw-
ności i tłumi postęp. Prawo do tworzenia przekazywane jest 
wąskiej, elitarnej grupie osób (przedstawicielom koncer-
nów) zdolnych do opłacenia kosztów uzyskania pozwoleń na 

18 Tamże, s. 59–61.
19 L. Lessig, dz. cyt., s. 220.
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wykorzystywanie części różnych tekstów. Tymczasem „kre-
atywność zależy od sprawowania przez właścicieli utworów 
kontroli mniejszej niż doskonała”20. 

Ruch Creative Commons nie rezygnuje z idei prawa au-
torskiego – wręcz przeciwnie, postuluje obronę związku auto-
ra z dziełem, ale jednocześnie chce autorowi dać możliwość 
decydowania o tym, co inni mogą zrobić z jego produktem. 
CC pragnie usunąć pośredników, czyli reprezentantów wiel-
kich korporacji. Zgodnie z hasłem „pewne prawa zastrzeżone” 
autor, w chwili publikacji dobra, może wybrać jedną z licencji, 
w oparciu o którą godzi się udostępnić teksty innym ludziom 
– utwór zostaje upowszechniony z adnotacją, co wolno z nim 
zrobić, a czego nie21.

Opisany ruch jest jedną z odpowiedzi na niedostosowanie 
copyrightu do warunków, w jakich działają twórcy XXI wieku. 
Co ważne, zasady CC opierają się na tej samej ideologii, któ-
ra nakazuje fanom anime tłumaczyć i upowszechniać fansuby. 
Chodzi o odejście od prawa autorskiego w wersji copyright 
i ujmowanie twórczości w kategoriach daru, do którego dostęp 
powinien pozostać wolny na tyle, na ile to tylko możliwe.

20 Tamże, s. 145.
21 Autorzy mogą wybierać pomiędzy różnymi licencjami. „Uznanie autor-

stwa” wiąże się z kopiowaniem, rozpowszechnianiem, odtwarzaniem i wyko-
nywaniem utworu, o ile tylko oznaczy się go w sposób wskazany przez twór-
cę. „Bez utworów zależnych” to zakaz przekształcania czy tworzenia nowych 
dzieł na podstawie danego tekstu. „Użycie niekomercyjne” odnosi się do nie-
zgody na używanie utworu w celach komercyjnych. „Na tych samych warun-
kach” pozwala zmieniać dzieło lub tworzyć inne na jego podstawie oraz roz-
powszechniać owe inne utwory tylko na takiej samej licencji. Istotne jest to, że 
licencje CC nie zabraniają uzyskiwania wynagrodzenia z tytułu publikacji da-
nego tekstu. Są one również nieodwoływalne – nawet jeśli autor zmieni zdanie 
i wstrzyma dystrybucję dzieła, nie może go wycofać z obiegu ani odebrać oso-
bom, które do tej pory z niego skorzystały. Ponadto licencje mogą być wyko-
rzystane tylko tam, gdzie utwór może być objęty prawem autorskim, nie stosu-
ją się natomiast do idei czy pomysłów.
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Opowieść o darze

Niech czytelnik wyobrazi sobie następującą sytuację: 
w przeszłości znajomy dał pewnemu kolekcjonerowi mo-
netę o nominale dwóch złotych, przy czym była to dwu-
złotówka niezwykła, bowiem okolicznościowa. Podzię-
kowawszy, kolekcjoner ten włożył przedmiot do kieszeni 
i nie zapłacił nim w sklepie, lecz zachował. Po kilku latach 
wartość monety wzrosła, obecnie osiąga ona aukcyjną cenę 
około dwustu złotych. Mimo to zbieracz wcale nie ma ocho-
ty sprzedać omawianej rzeczy, tkwi ona w kapslu ochron-
nym wraz z innymi z osobistej kolekcji okolicznościowych 
dwuzłotówek. Zbiór ów napawa dumą, a moneta ma oprócz 
nominalnej, również wartość kolekcjonerską, trudną jednak 
do oszacowania.

Gdyby zbieracz chciał odwdzięczyć się osobie, która 
go obdarowała – czy dałby jej dwa złote, czy może kupiłby 
podarek wartości dwustu złotych? Cokolwiek by zrobił, nie 
oddałby tego, co otrzymał, wyliczając wartość w pieniądzu 
– z darem znajomego wiązał się element wykraczający poza 
zwykłą transakcję kupna i sprzedaży. Chodzi o wartość zna-
czeniową przedmiotu, ściśle związaną z jego społecznym 
zdefiniowaniem. Moneta i „przyklejone” do niej sensy są 
ważne nie tylko w przypadku moralności kupców (obowią-
zującej w transakcjach kupno-sprzedaż), lecz również jeśli 
chodzi o moralność daru, wyznaczaną przez cykl określony 
mianem dar kontra przeciw-dar. Wobec osoby, która ofia-
rowała kolekcjonerowi dwuzłotówkę, zbieracz na pewno 
odczuwał wdzięczność. Traktował fakt obdarowania jako 
dług do spłacenia i zwlekał z odwzajemnieniem, gdyż szu-
kał odpowiedniej okazji. Gest przyjaciela nałożył brzemię 
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wdzięczności, włączające kolekcjonera w krąg tego, co Mar-
cel Mauss22 określił jako moralność kontraktową.

Francuski antropolog i socjolog, opisując wymianę w spo-
łeczeństwach nazywanych przez niego archaicznymi, zwrócił 
uwagę na fakt obowiązywania w czasach współczesnych nie-
których elementów kultury tych społeczności, przy czym cho-
dziło mu głownie o moralność opartą na darze. Moralność tego 
typu – określona kontraktową – wymaga obdarowania, przy-
jęcia i odwzajemnienia23. Pierwsza czynność rozpoczyna krąg 
wymiany, druga jest konieczna dla jego kontynuacji, trzecia 
natomiast ponawia cykl. Najsilniejsza jest wzajemność, czynią-
ca wymianę tylko pozornie dobrowolną – ci, którzy odmówią 
przyjęcia jakiegoś dobra bądź też nie spłacą kredytu, z jakim 
wiąże się akceptacja podarunku, w rzeczywistości odrzucają 
grupę, gdzie opisywany system obowiązuje. Z kolei rozpoczę-
cie nowego cyklu oznacza dla oddającego zachowanie godności 
i wzmocnienie prestiżu stającego się tym potężniejszym, im 
większą wartość (niekoniecznie materialną) posiada coś, co 
się daje24. Sieciowa społeczność polskich fansuberów posiada 
cechy kultury daru – we wspólnocie obowiązuje moralność 
oparta na wymianie, a każdy dar wymaga odpowiedzi w for-
mie przeciw-daru. 

Wśród dziesiątek definicji kultury można rozróżnić ujęcie 
atrybutywne i dystrybutywne. Jeśli chodzi o pierwsze, kultu-
ra rozumiana jest jako przynależna rodzajowi ludzkiemu i jako 
taka jest wymieniana zawsze w liczbie pojedynczej. W przypad-
ku pojmowania dystrybutywnego mówi się natomiast o kultu-
rze jako o „zespole cech i zjawisk występujących w określonej 

22 Zob. M. Mauss, Socjologia i antropologia, przeł. M. Król i in., 
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1973.

23 Tamże, s. 228.
24 Tamże, s. 212–229.
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zbiorowości”25. Kultura może być kulturą określonego ludu, 
pewnego typu zbiorowości (na przykład arystokracji czy robot-
ników). Kiedy mowa o kulturze daru u fanów, ma się na myśli 
drugie znaczenie, odnosi się bowiem do konkretnej społecz-
ności, istniejącej w danym momencie i do tego w zamkniętej 
przestrzeni sieci. Można ująć grupę fansuberów w kategoriach 
systemu zjawisk (zachowań, postaw, norm i obiektów material-
nych) obdarzanych znaczeniem oraz przekazywanych na drodze 
społecznego uczenia się w wirtualnej wspólnocie.

Z punktu widzenia dalszych rozważań istotne są trzy 
sprawy. Po pierwsze nieodwzajemniony dar niesie ze sobą po-
niżenie dla przyjmującego, po drugie w przeciw-darze kryje się 
moc ustalania hierarchii (wynika to z konkluzji pierwszej) i po 
trzecie w obecnych czasach moralność kupców wyrażana przez 
prawo (w wypadku grupy tłumaczy prawo regulujące kwestie 
własności intelektualnej) nierzadko pozostaje w konflikcie 
z moralnością kontraktową26. Kultura daru jest zachowywana 
przez obowiązywanie pewnych norm. W przypadku fansube-
rów dwie z nich wysuwają się na pierwszy plan. Jest to zakaz 
czerpania korzyści materialnych z tworzenia napisów oraz opór 
przeciwko przekładaniu i rozpowszechnianiu tytułów licencjo-
nowanych (czyli takich, co do których polski dystrybutor zaku-
pił już prawa). Obie powyższe zasady są klonem reguł występu-
jących w amerykańskim środowisku wielbicieli anime.

Od fanów dla fanów

Konieczność ofiarowywania oraz odwzajemniania daru w opi-
sywanej społeczności odzwierciedlona jest w regule „od fanów 

25 E. Nowicka, Świat człowieka – świat kultury, Warszawa: Polskie Wy-
dawnictwo Naukowe 2004, s. 58.

26 Tamże, s. 305–317.
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dla fanów” (FDF). Ludzie sami dotąd korzystający z cudzych 
tłumaczeń czują się zobowiązani do rewanżu – poczucie 
wspólnoty i obowiązku to siła popychająca ich do wykony-
wania przekładów. Dający (fansuber) wymaga odpowiedzi od 
biorącego (wielbiciela): 

Ja zrobiłem, ty [odbiorco – przyp. aut.] doceń to swoim ko-
mentem [czyli komentarzem – przyp. aut.], poprawkami, 
ciepłym słowem (22MD). 

Przeciw-darem nie muszą być od razu nowe napisy (cho-
ciaż miłośnicy niebędący fansuberami mogą odczuwać przymus 
ich stworzenia przez wzgląd na moc oddziaływania normy wza-
jemności). Zazwyczaj oczekuje się po prostu komentarza, czyli 
słownego podziękowania, krytyki czy pochwały. Nie tyle istotna 
jest forma skomentowania, co samo zauważenie, pozwalające 
tłumaczowi zaistnieć. Przez system daru i przeciw-daru potwier-
dzany jest układ pomiędzy fanami zwykłymi a fansuberami – 
przybiera on formę hierarchiczną, wynosząc ofiarodawców do 
elity. Jak pisał Mauss, „dawać – to przejawiać swoją wyższość, 
być bardziej, być wyżej, być magister; przyjmować bez zwraca-
nia czy bez zwracania z nadwyżką”27.

Zasada FDF traktowana jest przez tłumaczy amatorów 
w kategoriach „odruchu bezwarunkowego” (05MM), czy-
li elementu konstytuującego społeczną rzeczywistość, ale po-
zostającego w sferze niewidocznej w codziennych zachowa-
niach. Fansuberzy mieli zwykle kłopoty z dookreśleniem tego, 
co FDF oznacza: 

Bo tak powinien wyglądać świat (10MR).

27 M. Mauss, dz. cyt., s. 317.
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Czyste intencje. Coś, na czym nie można zarobić. Gdzie 
zapłata to satysfakcja i ewentualne <dziękuję>. Dla innych 
= dla siebie (12MM).

Sens opisywanej reguły uwidaczniał się zwykle do-
piero wówczas, gdy pojawiały się przykłady jej łamania, co 
samo w sobie dziwić nie powinno. Ojciec socjologii, Émile 
Durkheim28, już dawno temu stwierdził, że odczuwalność 
przymusu faktów społecznych staje się jasna w chwili, kiedy 
próbujemy wyzwolić się spod ich mocy. O wiele bardziej in-
teresujący wydaje się fakt stopniowego osłabiania znaczenia 
FDF w fanowskim środowisku – jeszcze kilka lat temu hasło 
„Od fanów dla fanów. Nie na sprzedaż” było obecne w każ-
dych amatorskich napisach. Obecnie zwyczaj ten zanika, a co 
więcej – FDF przez niektórych fansuberów uznawana jest za 
„martwy slogan” (32MA). Procesowi zaniku tej normy para-
doksalnie towarzyszy rozkwit fansubingu w Polsce (dzisiaj 
niemal codziennie na stronie ANSI pojawiają się napisy do 
około dwudziestu odcinków). Wraz z powiększaniem się gro-
na tłumaczy (czyli powstawaniem społeczności opartej na 
wiedzy) zaobserwować można przesuwanie się priorytetów – 
pojawiło się na przykład opisane już tarcie na linii „ja” kontra 
„wspólnota” i ujmowanie fansubingu w kategoriach czystej, 
samolubnej zabawy.

Nie będziesz brał pieniędzy ani płacił

Z hasłem FDF nierozerwalnie wiąże się sprawa pieniędzy 
pojmowanych w kategoriach nieczystości – w społeczności 
fansuberów, podobnie jak we wspólnotach fanów różnego 

28 Zob. É. Durkheim, Les règles de la méthode sociologique, Flammarion 
1988, s. 96.
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typu29, pecunia olet. Silne jest w tej kwestii podobieństwo 
do prostych społeczeństw, w których obowiązywała (tudzież 
obowiązuje nadal) moralność kontraktowa i niepieniężna. 
Norma zakazująca sprzedaży napisów jest niemalże absolut-
na, dlatego też każdy, kto przeciw niej występuje, jest trak-
towany jako osoba z pogranicza normalności, zarówno psy-
chicznej, jak i społecznej:

Badacz: A można brać za fansuby kasę?
19MO: No chyba oszalałaś!
23FH: Ależ chętnie bym w ten sposób zarabiała.
Badacz: To czemu nie?
23FH: Nie pytasz serio, prawda?

Tabu pieniądza łączone jest z umiłowaniem anime – ko-
rzyści materialne czerpane z rozpowszechniania tłumaczeń 
zmieniłyby samą definicję fansuba. Emocjonalne przywią-
zanie do przedmiotu zainteresowania, jako jeden z wyróżni-
ków wielbiciela, automatycznie wyklucza możliwość zapłaty 
pieniężnej:

Wbrew idei, wbrew zasadom, wbrew logice, wbrew opi-
nii społeczności, wbrew własnemu sumieniu (27MR).

Cała społeczność by tego nie zaakceptowała (15MP).

Obowiązuje zasada: dostałeś za darmo, oddajesz za dar-
mo, a jeśli jesteś nowy i zapłaciłeś za napisy, dałeś się oszu-
kać. „Pijawki” sprzedające fansuby na aukcjach internetowych 
Allegro są z łatwością wychwytywane, zgłaszane na forum 

29 Zob. H. Jenkins, Textual Poachers: Television Fans and Participatory 
Culture, London–New York: Routledge 1992.
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i piętnowane niewybrednymi epitetami. Reakcja światka fanów 
jest ostra i stawia sprawę sprzedaży w jednoznacznym świetle: 

To prostactwo i nikt się na to nie nabierze (30MF). 

Sprzedawanie swoich subków jest wbrew zasadom. Sprze-
dawanie czyichś subów jest amoralne (10MR). 

Co ciekawe, wkroczenie pieniądza do rzeczywistości sie-
ciowej społeczności pociąga za sobą ustalenie nowej definicji 
pirata, tak odmiennej od tej stworzonej przez korporacje stojące 
na straży copyrightu. Samo pojęcie pirata jest dość obrazowe, 
przywołuje postać brzydkiego, szczerbatego, pozbawionego oka 
i nogi (albo ręki) herszta bandy siejącej śmierć i zniszczenie. Za-
danie tejże metafory jest jasne: wywołanie natychmiastowego, 
negatywnego skojarzenia umożliwiającego łatwą i jednoznacz-
ną kategoryzację moralną czynów przez pirata popełnianych. 
Wraz z rozwojem internetu i rozrostem (tudzież przerostem) 
prawa autorskiego w wersji copyrightowej przestrzeń uważana 
za wolną przez jej użytkowników stała się polem walki. Starli 
się ze sobą zwolennicy swobodnego dostępu do kultury i obroń-
cy prawa do zachowania zysków z rozpowszechniania dóbr – 
pierwsi przez drugich zostali nazwani piratami30.

30 Warto zauważyć, że ruch ochrony prawa autorskiego (w wersji copy- 
right) został nazwany przez Lessiga (dz. cyt., s. 9–11) ruchem wypływają-
cym znikąd, a mimo to pozostającym obecnym wszędzie (zob. F. Latrive, Du 
bon usage de la piraterie. Culture libre, sciences ouvertes, Paris: Éditions La 
Découverte 2000, s. 9–11). Epidemia kopii, na którą zwrócił uwagę Florent 
Latrive (dz. cyt., s. 19–26), zmienia każdego w pirata. Piractwo zrodziło się 
gdzieś pomiędzy radiem, telewizją a internetem i jest ubocznym efektem 
rozwoju technologicznego umożliwiającego taką, a nie inną dystrybucję tre-
ści. „Jeśli »piractwo« oznacza używanie czyjejś własności twórczej bez po-
zwolenia – jeśli teoria »tam, gdzie wartość, tam prawo« jest prawdziwa – to 
historia przemysłu medialnego jest historią piractwa. Każdy istotny sektor 
dzisiejszych »wielkich mediów« – filmowy, nagraniowy, radiowy, telewizji 
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Wewnątrz wspólnoty fansuberów dokonała się swoista re-
definicja piractwa internetowego pozwalająca utrzymać okre-
ślony poziom aktywności. Fan stwierdza jasno, że „sprzeda-
wanie fansubów to już stuprocentowe piractwo” (11MI) oraz 
dodaje, iż „to by było skandaliczne” (01MB). Pirat widziany 
jest nie jako ten, kto kopiuje, rozpowszechnia czy opracowu-
je dzieło (bez wykupionej licencji), lecz ten, kto czerpie z ta-
kiej działalności materialne zyski. Wracając do akcji tępienia 
sprzedawców napisów na Allegro, można stwierdzić, że ma 
ona dodatkowy wymiar – uwidacznia, iż tylko autor fansubów 
ma prawo decydowania o tym, kiedy i gdzie oraz czy w ogóle 
udostępni swój przekład. Powyższa wersja prawa autorskiego 
jest w swej istocie powrotem do jego pierwotnego znaczenia, 
czyli powiązania autora z jego dziełem31. Podobne hasło po-
wrotu do źródeł przyświeca opisanemu już ruchowi Creative 
Commons.

Rozróżnienie między rynkiem komercyjnym i produkcją 
zewnętrzną a rynkiem fanowskim i produkcją wewnętrzną (na 
własny użytek społeczności) sprowadza się zatem do kwestii 
pobierania opłaty w pieniądzu. Prawo do korzyści material-
nych jest pozostawione oficjalnym wydawcom – tylko oni są 
uznawani za prawowitych odbiorców zysków ze sprzedaży 
anime. Światek fanów widziany jest na ogół jako wolny od 
materializmu (oczywiście na tyle, na ile jest to możliwe, bo-
wiem koszty utrzymania stron na płatnych serwerach pokry-
wane są doraźnie przez dobrowolne zbiórki pieniędzy będące 
odpowiedzią na apel administratorów serwisów). Jedyną sytu-
acją, kiedy za napisy można brać pieniądze, jest sprzedaż już 

kablowej – narodził się w pewnym sensie z piractwa” (F. Latrive, dz. cyt., 
s. 26). Używanie treści krążących w kulturze nie było niegdyś uznawane za 
piractwo – teraz jest.

31 Zob. F. Latrive, dz. cyt., s. 29.
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gotowych subów dystrybutorom kreskówek. Zauważyć jednak 
trzeba, że ostatnie rozluźnienie zasady FDF pociągnęło za sobą 
również pewne zmiany w podejściu do spraw majątkowych. 
Zdarzają się nieliczne głosy mówiące o dopuszczalności indy-
widualnych umów między fanami i niewykluczające motywu 
zarobkowego, choć najczęściej sprawa nie dotyczy napisów 
już wykonanych, lecz pracy na zamówienie. Mimo podobnych 
deklaracji, w ciągu bez mała trzech lat badań nie zdarzyło się 
spotkać fansubera, który by w ten sposób swoje przekłady 
sprzedał, ani wielbiciela, który by je kupił.

A po licencji niech ci ręka odpadnie

Definiowanie piractwa przez fanów jest związane po pierw-
sze ze sprzedażą fansubów, po drugie z nieprzerywaniem pra-
cy nad tłumaczenie lub jej podjęciem mimo istnienia oficjal-
nej wersji danej animacji. Po wykupieniu w Polsce licencji na 
daną serię przez firmę zajmującą się dystrybucją anime fansu-
bing z zasady jest zakazany. Zależnie od polityki fansuberów 
prace są przerywane już w momencie samej zapowiedzi spro-
wadzenia kreskówki lub dopiero po ukazaniu się dzieła na ryn-
ku DVD. Reguła ta dotyczy również licencji telewizyjnych, 
ale w ich wypadku nie ma wielkiej mocy obowiązywania (ze 
względu na tymczasowość wykupionych praw). W naszym 
kraju zawieszenie prac w związku z istnieniem oficjalnej wer-
sji ma większe znaczenie niż w krajach Europy Zachodniej czy 
w Stanach Zjednoczonych, gdyż rynek animacji dopiero racz-
kuje, a zadaniem wielbiciela jest go wspierać, a nie niszczyć:

Chcesz zlicencjonowane anime? Idź do Empiku. Fansu-
bing to nie podkopywanie rodzinnego rynku, ale zabawa 
mająca za zadanie promować anime (10MR).
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Rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie kopii zlicen-
cjonowanych serii uważam za złe (09MN).

Anglojęzyczne grupy fansuberskie czasami nie zawiesza-
ją projektów po licencji i dopiero stanowcze żądania ze strony 
dystrybutora dają wymierne efekty. Na polskim gruncie miło-
śnicy wskazują na moralny wymóg zaprzestania tworzenia na-
pisów w takiej sytuacji: 

No i jak mam na to odpowiedzieć? Rozpowszechniać nikt 
nie zakaże. Chyba jedynie mogę napisać to: Kiedy sumie-
nie nie pozwala. A sumienie ma brać inspirację z niepisa-
nych, ale znanych zasad, z których jedna dotyczy tego: nie 
subujemy anime z licencją w Polsce (32MA).

[…] i moją, i wydawców pasją jest anime. Oni to robią 
profesjonalnie, a ja w pewien sposób odbieram ich chleb 
(14MZ).

Szacunek dla rynku komercyjnego oznacza dla fanów 
nieprzeszkadzanie sobie wzajemnie. Działa to w obie strony: 

Rynek może żyć sobie, a fansuberzy sobie. Tylko trzeba 
umieć żyć razem, bo jak sobie wszyscy wzajemnie w dro-
gę włażą, to niedobrze (19MO).

Jednak opisywana regulacja często nie działa – jeśli nie 
można znaleźć napisów polskich, bo znikają ze stron i z tor-
rentowego trackera (program do wyszukiwania plików prze-
znaczonych do ściągnięcia), to zawsze da się znaleźć angiel-
skie. W sieci jest przecież niemal wszystko, tylko trzeba umieć 
szukać, a to akurat wielbiciele doskonale potrafią. Podziem-
nym łożyskiem anime i tak płynie, i płynąć zapewne będzie. 
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Czasem na wieść, że dany tytuł będzie licencjonowany, grupa 
stara się wydać swoją wersję, zanim film ukaże się na DVD. 
Dość często nawet mimo licencji społeczność pozwala swo-
jemu fansubowi ujrzeć światło dzienne, ale plik rozchodzi się 
między ludźmi, którym można ufać, nie jest natomiast udo-
stępniany ogółowi – wśród innych rozpowszechnia się wiado-
mość, że napisów nie ma i nie będzie.

Badacz: To kiedy nie wolno rozpowszechniać fansubów?
13MT: Hehe, ja nie uważam, że nie wolno…

Skąd się bierze fansuberskie rozdwojenie jaźni? Woj-
ciech J. Bober32, pisząc o problemie stosowalności norm 
moralnych, zwrócił uwagę na fakt, że ich uszczegółowie-
nia, odnoszące się do codzienności jednostek, mogą być lo-
gicznie sprzeczne. Dzieje się tak, ponieważ nie wszystkie 
reguły postępowania muszą obowiązywać bezwarunkowo 
– ocena ich zasadności odbywa się na bieżąco, to jest tu 
i teraz, zgodnie z zaistniałą sytuacją. Dość często zdarza się, 
że kiedy zachodzi taka konieczność, norma jest uchylana. 
Kiedy zatem fansuber uznaje, że czas obejść ustalone spo-
soby postępowania?

Moralna schizofrenia i sposoby na jej obejście

Moralność kontraktowa rządzi się swoimi prawami – we-
wnątrz sieciowej społeczności panuje zgodna opinia, że to, co 
fansuberzy czynią, jest jak najbardziej słuszne (o ile nie wiąże 
się z materialnym zyskiem). Zewnętrzna moralność korpo-
racyjna została tu pozbawiona znaczenia i nie ma racji bytu. 

32 W. J. Bober, dz. cyt., s. 144.



Japonizacja. Anime i jego polscy fani

238

Prawo państwowe chroniące interes autora jest ignorowane, 
jawnie lub niejawnie, ale całkiem skutecznie. Dwa typy mo-
ralności ścierają się ze sobą i jest to przede wszystkim kon-
flikt interesów między dążeniem do maksymalizacji zysków 
przy jednoczesnym ograniczeniu dostępu do dobra a maksy-
malizacją dostępu bez pieniężnych profitów. Fansuby według 
fanów zasługują na tolerancję, są dopuszczalne i społecznie 
akceptowane:

Czy uznałabyś kogoś za złodzieja, gdyby podebrał wodę 
z jedynej oazy na pustyni? Czy raczej za spragnionego 
człowieka, a strażnika który każe sobie za tę wodę pła-
cić niebotyczne sumy (tzn. dyktuje nieuczciwe stawki) za 
kogo byś miała? (31MF)

System daru i przeciw-daru wyklucza obowiązywanie re-
gulacji ograniczających wymianę, toteż prawo autorskie w wer-
sji copyright tutaj nie sięga. Zmuszeni okolicznościami twórcy 
napisów rozpoczynają swoją grę polegającą na oficjalnym za-
przestaniu tworzenia w momencie licencjonowania kreskówek, 
ale jest to wyłącznie gra pozorów. Wypowiedzi badanych jed-
noznacznie pokazywały ich stosunek do kwestii legalności:

Dla mnie ten temat to komedia. Nielegalne fansuby… 
brzmi jakby było to zagrożone dożywociem. Co ja sądzę? 
To nie ja ustalam legalność tłumaczeń. Ja mogę tylko po-
wiedzieć, co sądzę o tym, jak ktoś mi mówi, że tłumacze-
nie jest wbrew prawu. Uważam to za głupotę. Dlaczego nie 
mogę przetłumaczyć sobie czegoś po swojemu? Co w tym 
złego? Czy w ten sposób kogoś okradam? Robie komuś 
krzywdę? […] Moje napisy, moje tłumaczenie, moja inter-
pretacja (06MK).
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Takie postawy, jak niesubowanie bajek wydanych oficjal-
nie u nas uważam za protezę moralności i tanią świętosz-
kowatość. […] dylemat „ukraść czy kupić?” nie pojawia 
się w momencie wydania bajki w Polsce. Nie wierzę, że 
kogokolwiek się wychowa na uczciwego obywatela odma-
wiając mu fansubów, zwłaszcza jeśli samemu ogląda się 
„legalne kopie zapasowe”, jak to czynią powszechnie fo-
rumowi misjonarze. Do kupowania oryginałów się dorasta 
(albo i nie dorasta) (34MO).

Fan anime szanuje rynek, ponieważ wie, ile wysiłku kosz-
towało jego budowanie, ale będzie kupował oryginalne DVD 
dopiero wtedy, gdy uzna to za dobre i konieczne (często tak wła-
śnie uznaje w wypadku swoich ulubionych filmów czy serii). 
Poruszanie się w systemie moralności kontraktowej nie ozna-
cza automatycznej ślepoty na zasady prawne rządzące głównym 
nurtem społecznym, są one widzialne, a ich kwestia pojawia się 
bardzo często w forumowych dyskusjach. Definicja legalności 
zmienia się jednak zależnie od rozmówcy i chwili. Napisy są czy 
nie są legalne? To pytanie, mimo że wielokrotnie roztrząsane, 
nie ma znaczenia dla ludzi, którzy bez względu na zewnętrzne 
realia prawne i tak będą tłumaczyć oraz rozpowszechniać swoje 
przekłady, ponieważ sprawia im to przyjemność. Odpowiedzial-
ność moralna jest przerzucana na odbiorców: 

Kto chce, może je ściągać, a kto nie, to nie, kwestia za-
mknięta (05MM).

Ciekawy jest przypadek fansuberów jawnie określających 
siebie mianem piratów. Twierdzą, że to, co robią, pozostaje 
w konflikcie z prawem, oraz żądają, aby tak ich definiować, 
gardzą przy tym ucieczką w obłudę: 
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Uważam to za kradzież. Nazwijmy rzeczy po imieniu, nie 
bądźmy hipokrytami. Co to jest? Ktoś pracuje, tworzy 
dzieło, prawda? Wykłada na nie duże pieniądze, żeby je 
sprzedać – no bo po to się takie rzeczy robi. A my co robi-
my? Propagujemy to? Phi, nie nazwałbym tego w ten spo-
sób. No co to jest za propagowanie? Robimy to dla własne-
go ego, żeby się podbudować, że coś potrafimy, żeby nas 
docenili (36MG). 

Mimo to śmieją się prosto w oczy przy pytaniu: „To kie-
dy przestaniesz?”. Skończą wtedy, kiedy im się tak spodoba, 
bowiem bardzo trudno byłoby powstrzymać fansubera przed 
tworzeniem napisów. Niezależnie od jego stosunku do prawa 
autorskiego, legalności czy nielegalności zajęcia, ten, kto ama-
torsko przekłada, będzie tłumaczył tak długo, jak długo będzie 
miał na to ochotę i dopóki fansubing będzie wiązał się z przy-
jemnością czerpaną z dzielenia się czy zaspokajania ambicji. 
Nie oznacza to oczywiście, że fansuber działa jak raz wprawio-
ne w ruch perpetuum mobile. Tłumacz może przestać praco-
wać dopiero wtedy, gdy jego nieposkromiona energia twórcza 
wypali się lub zostanie wchłonięta przez coś innego:

Badacz: To kiedy byś przestał?
02MR: Jak nie będę już nic widział na oczy.
36MG: Jakby przestało mnie to bawić. Tylko wtedy. No 
chyba, że by mi dziecko nie dawało spać po nocach i był-
bym poirytowany.
12MM: Gdybym miał żonę i ośmioro dzieci, to bym przestał.
Badacz: A co by cię powstrzymało?
29MK: Głodujące dzieci za monitorem.

Wielkość rynku anime w Polsce bynajmniej nie jest 
czynnikiem zniechęcającym – zdaniem fanów „nie ma czegoś 



CZĘŚĆ III. Polscy fansuberzy anime

241

takiego, jak odpowiednio duży rynek” (18MI). Zawsze znaj-
dzie się miejsce dla fansubera, będą istniały takie filmy czy 
serie, na które nie ma licencji.

Tragedia wspólnego pastwiska

Zakazy pobierania pieniędzy za fansuby i rozpowszech-
niania tytułów licencjonowanych są kluczowe dla funkcjo-
nowania kultury daru i obowiązywania idei prozelityzmu 
społecznego. Pierwsza z wymienionych zasad pełni ponadto 
szczególnie istotną rolę powstrzymywania przed pasożyt-
nictwem i chronienia dobra wspólnego. Jej moc jest inna 
od siły reguły związanej z oficjalnie wydanymi tytułami, 
ponieważ działa tutaj ogólna zasada, że im bardziej norma 
będzie zgodna z ideą dzielenia się, tym owa regulacja sta-
nie się potężniejsza. Dana norma będzie natomiast uchylana 
(oficjalnie lub nieoficjalnie) w sytuacji jawnego zderzenia 
z ideą commons. Praktyka fansuberskiego życia pokazuje, 
że powyższy mechanizm rzeczywiście działa w przypad-
kach zagrożenia dobra wspólnego – milcząca zgoda na sub-
owanie po licencji lub brak owego pozwolenia są zależne od 
aktualnej sytuacji na oficjalnym rynku anime. Jeśli fansuber 
stwierdzi, że zakaz dokonywania przekładów po wydaniu 
oficjalnej wersji pozostaje w konflikcie z nakazem dzielenia 
się, będzie rozpowszechniał kreskówki niezależnie od ich 
dostępności na DVD. Jeśli natomiast uzna, że taka aktyw-
ność rujnuje dobro wspólne, do którego zalicza również po-
większający się komercyjny rynek animacji, tłumaczył nie 
będzie – mało tego, będzie piętnował tych, którzy to robią. 
Kwestia pobierania pieniędzy za fansuby jest natomiast kry-
tykowana niemalże stuprocentowo, co ma przeciwdziałać 
tragedii wspólnego pastwiska.
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W jednym ze swoich artykułów Garett Hardin33 opisał 
konsekwencje wzrostu populacji dla kolektywnie użytkowane-
go dobra, odwołując się do przykładu wspólnego pastwiska. 
Obraz łąki służącej do wypasu i stanowiącej commons, z któ-
rego korzystają wszyscy pasterze w okolicy, jest niezwykle su-
gestywny. Każdy z hodowców pragnie ulokować swoje stado 
na tej samej ziemi. Dopóki liczba zwierząt nie jest zbyt duża, 
trawy wystarcza dla wszystkich; w momencie, kiedy okazuje 
się, że wielkość stad zaczyna przekraczać możliwości pastwi-
ska, pojawia się problem zniszczenia dobra wspólnego. Każ-
dy pasterz, postępując zgodnie ze swoimi priorytetami (zysk), 
stara się posiadać więcej zwierząt i nie myśli o konsekwen-
cjach takiego działania. W końcu pastwisko przestaje istnieć, 
stratowane przez bydło, którego nie było w stanie wyżywić – 
tracą zatem wszyscy, ponieważ nie ma miejsca, gdzie można 
wypasać. „Wolność w przypadku dobra wspólnego (commons) 
przynosi nieszczęście wszystkim”34 – na tym właśnie polega 
tragedia wspólnego pastwiska.

Idea commons wymaga rozwiązania problemu zarządza-
nia dobrem wspólnym, przy czym nie może być to wyłącznie 
remedium doraźne i nie może mieć związku z prawem rozu-
mianym jako wynik oficjalnych regulaminów i statutów35. 
Klucz leży w takim wpojeniu norm społecznych na drodze 
socjalizacji, aby stały się one oczywistością dla członków spo-
łeczności, a ich łamanie nie przychodziło nawet na myśl. Zasa-
da „od fanów dla fanów” wraz z przypisanym do niej zakazem 
czerpania korzyści materialnych posiada taki właśnie walor 
oczywistości. Mimo pewnego osłabienia w ostatnich latach, 

33 G. Hardin, The Tragedy of the Commons, „Science” 1968, Vol. 162, s. 1244
34 Tamże.
35 Tamże, s. 1243.
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wyjaśnianie laikowi, na czym polega FDF, sprawia wielbicie-
lom spore trudności, a łamanie owej reguły jest rozpatrywane 
jako coś abstrakcyjnego. Żadnych oporów nie sprawia nato-
miast fansuberom wychwytywanie „pasażerów na gapę”, sta-
rających się ominąć FDF i uzyskać własne korzyści, nie ofia-
rując społeczności nic w zamian:

Niestety zawsze trafią się cwaniaki, którzy będą żerować 
na ludziach (03MG).

Jak zostało wspomniane, pomysły sprzedaży fansu-
bów na internetowej aukcji Allegro są zauważane, zgłaszane 
i z miejsca napiętnowane. Podobnie dzieje się z osobami bio-
rącymi udział w pocztowych akcjach wymiany płyt z anime 
i zachowującymi się w sposób, delikatnie mówiąc, aspołeczny 
(paczkę przyjmują, ale w zamian nie wysyłają tego, co mają). 
Jeśli dane takiego człowieka są wspólnocie znane, zostaje 
on usunięty z forum, jego konto jest kasowane, a czarna li-
sta „krwiopijców” zostaje umieszczona w sieci ku przestrodze 
tych, którym coś podobnego mogłoby przyjść do głowy i oczy-
wiście dla użytku osób potencjalnie oszukanych. Społeczność 
fansuberów broni się przed wykorzystywaniem ich prac, nie 
da się jednak ukryć faktu, że całkowite wyeliminowanie nie-
moralnych czynów jest niemożliwe – „przestępcy” mogą bez 
problemu zmienić nick i założyć nowe konto. Mimo wszystko 
stwierdzić można, iż naganne zachowania są sporadyczne, jeśli 
porównać je do tych uważanych za normalne – wewnętrzny 
przymus dzielenia się oddziałuje o wiele silniej:

Cieszę się, że są takie akcje, które tępią handel. Właśnie 
z jednej strony dlatego, że ja na tym nie zarabiam, to niech 
nikt nie zarobi, a po drugie dlatego, że jednak, gdzieś tam, 



Japonizacja. Anime i jego polscy fani

244

wewnątrz, za tą skorupą z kamienia, to tak sobie myślę, 
że jednak możemy zrobić coś tam dobrego sobie, nie? Że 
ktoś się tam cieszy jego pracą, że czeka na kolejny odcinek 
i czeka, żeby zobaczyć to w twoim wydaniu i nie musi za 
to zapłacić (36MG). 

Gdyby zasada FDF została uchylona, społeczność zorga-
nizowana wokół kultury daru rozpadłaby się na części. Aby 
krąg wymiany istniał, każdy, kto otrzymał coś (napisy, jakąś 
kreskówkę) za darmo, musi coś za darmo oddać. Co ciekawe, 
nakaz dzielenia się jest tak silny, że nawet wizja potencjalnych 
strat na rzecz „pasażerów na gapę” nie może powstrzymać 
fana od tego, co zamierza wykonać. Jak słusznie zauważył 
pewien fansuber, opowiadając o organizatorze jednej z najbar-
dziej interesujących akcji wymiany (niżej zostanie ona opisana 
dokładniej):

Ludzie kradli, kradną i będą kradli. […] musiał o tym wie-
dzieć (25ML). 

Niewątpliwie wiedział, a mimo to podjął wyzwanie.

Akcja „Anime za free”

„Na początku był pomysł, by płytki CD jakie mi zostały po prze-
graniu ich zawartości na DVD udostępnić innym za pośrednic-
twem systemu wymiany…” (35MM). Zasady nie są specjalnie 
skomplikowane – należy się zgłosić i czekać na paczkę z pły-
tami z anime. Gdy nadejdzie kolej osoby X, 35MM potwierdza 
jej chęć udziału i podaje adres wielbicielowi Y, u którego aktu-
alnie jest przesyłka i który wysyła ją we wskazane miejsce. Po 
odebraniu poczty, osoba X robi kopię oraz raportuje gotowość 
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przekazania kreskówek dalej, po czym dostaje adres człowieka 
Z i nadaje paczkę – i tak w kółko.

Akcja, określona przez jednego z badanych jako „absurd 
w świecie szybkiego internetu” (09MN), rozpoczęła się 31 
sierpnia 2005 roku. Na dzień 6 maja 2009 w sposób stały bra-
ło w niej udział trzysta siedemdziesiąt osób (indeks wszyst-
kich uczestników z włączeniem jednorazowych beneficjentów 
urósł do około ośmiuset ludzi), w obiegu znajdowało się mniej 
więcej sto pięćdziesiąt przesyłek, w tym ponad dwadzieścia 
zduplikowanych. Większość zawartości paczek stanowiły pły-
ty DVD, z których każda miała pojemność ponad czterech gi-
gabajtów. Plik z pojedynczym odcinkiem anime zajmuje zwy-
kle od stu megabajtów do około trzystu pięćdziesięciu mega-
bajtów, zależnie od jakości i formatu. Film pełnometrażowy to 
waga od około siedmiuset megabajtów do czterech gigabajtów. 
Proste przeliczenia pokazują, że liczba serii krążących w kręgu 
wymiany była dosyć duża.

Oś akcji stanowiła lista posiadana przez 35MM – to 
właśnie ten respondent (jedna osoba) od początku do koń-
ca koordynował wymianę. Na każdą przesyłkę przyjmowane 
były indywidualne zapisy, przy niewielkich formalnych wy-
mogach: należało korzystać z komunikatora internetowego 
(na przykład Gadu Gadu), być zarejestrowanym użytkow-
nikiem ANSI oraz posiadać telefon komórkowy. Zgłasza-
jąc się, potencjalny uczestnik był zobowiązany podać różne 
informacje, w tym numer paczki, którą chciałby otrzymać, 
nick z ANSI, imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numer 
GG (lub innego komunikatora), adres e-mail. Po otrzymaniu 
SMS-a z informacją zwrotną o przyjęciu zapisu można było 
spokojnie czekać, aż nadejdzie dzień, kiedy pod drzwiami 
domu pojawi się listonosz z drogocennym pakunkiem. Nie 
istniały ograniczenia ilościowe, każdy mógł wybrać tyle 
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przesyłek, ile mu się podobało – trzeba jednak było liczyć 
się z koniecznością dłuższego oczekiwania. Obecne były 
oczywiście ramy nadające akcji ustalony rytm – potwierdze-
nie udziału w wymianie należało odesłać w ciągu dwóch dni, 
a na przegranie płyt i ponowne włączenie ich w obieg miało 
się siedem dni, ponadto korzystać trzeba było zawsze z opcji 
listu poleconego w wersji priorytetowej.

Z upływem czasu akcja „Anime za free” (AZF) rozsze-
rzała swój zasięg, stawała się coraz bardziej zorganizowa-
na, a reguły nią kierujące jaśniejsze i bardziej szczegółowe. 
W trakcie trwania wymiany pojawiały się doraźne rozwiązania 
zaistniałych problemów, ponieważ społeczność sama włącza-
ła odpowiednie mechanizmy usprawniające inicjatywę. Ktoś 
uszkodził płytki? No to trzeba wszystkich pouczyć, jak temu 
zapobiegać i co robić potem. Ktoś chce dodać paczkę? Pro-
szę bardzo, ale zgodnie z zasadami. Nie wiesz, co wybrać? 
Rzuć okiem na listę dostępnych przesyłek i „Poradnik anime”, 
a będziesz wiedzieć, co warto obejrzeć. Nie ma polskich na-
pisów? No to ci pomożemy, za chwilę pojawią się na stronie. 
Paczka zaginęła i chcesz ją odtworzyć? Super, tylko powia-
dom 35MM. Nie ma jakiegoś filmu lub serii? Sprawdź listę 
licencjonowanych animacji. Chcesz oficjalnie wydane anime? 
Niestety – nie ma takiej opcji, oryginały trzeba sobie kupić.

Mimo że wymiana toczyła się dość sprawnie, nie uda-
ło się uniknąć „pasażerów na gapę”. Pięćdziesiąt przesyłek 
zostało uznanych za zaginione, część z nich odnalazła się 
z opóźnieniem; te, które przepadły bezpowrotnie, były od-
twarzane i ponownie puszczane w obieg lub na ich miejsce 
tworzy ono zupełnie nowe paczki, ale ze starymi numerami. 
Ponadto wprowadzono zasady mające ograniczyć nadużycia.  
Samo podanie numeru telefonu posiadało walor kontrolny, po-
nieważ, w momencie opóźnienia, sprawę zwykle załatwiała 
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rozmowa lub SMS „przypominajka”. Poza tym, jak zauważył 
35MM, „osoby posiadające telefon komórkowy posiadają też 
jakieś minimalne środki finansowe, choćby na doładowanie 
karty, więc jest szansa, że będą miały na odesłanie paczki”. 
Aby ułatwić sobie dowodzenie akcją, 35MM napisał program 
komputerowy, dzięki któremu łatwo było mu sprawdzać, czy 
ktoś nie podszywa się pod inną osobę. Jednorazowo można 
było otrzymać tylko jedną przesyłkę, najpierw potwierdzając 
gotowość jej odbioru i puszczenia dalej w obieg. W przypad-
ku braku odpowiedzi (ktoś nie puścił paczki dalej) prośba 
o potwierdzenie wysyłana była jeszcze dwukrotnie, potem 
taka osoba była blokowana, a przesyłki omijały ją szerokim 
łukiem do czasu, aż się odezwała. Osoby podejrzane (o to, że 
przywłaszczają sobie płyty) trafiały na czarną listę, która 6 
maja 2009 roku osiągnęła liczbę stu dziewięćdziesięciu na-
zwisk. Bardzo rzadko zdarzało się, iż osoba znajdująca się 
w rejestrze „przestępców” prosiła o ponowne włączenie do 
akcji. Było to zresztą niemożliwe – jedyne wyjście polegało 
na przygotowaniu przez nią nowej paczki z anime, czyli danie 
społeczności czegoś od siebie. Wówczas jej winy mogły zo-
stać wymazane.

AZF to wyraźny przykład wypełniania nakazu wy-
miany w kulturze daru wspólnoty sieciowej, przy czym 
szczególnie znamienny jest drugi człon nazwy – „za free”. 
Pieniądz nie należał do obiegu – jedyne koszty, jakie trze-
ba było ponieść, to cena zakupionych dla siebie płyt (choć 
oczywiście przegrać można było animacje na dysk twardy) 
i opłata pocztowa. Dotacje wspierające inicjatywę służyły 
wyłącznie przygotowywaniu kolejnych przesyłek. Wszystko 
to sprawiło, że AZF widziane było przez fanów w pozytyw-
nym świetle, jako szansa na zdobycie kreskówek przez tych, 
którzy nie mieli dostępu do szybkiego łącza internetowego, 
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i tych, dla których ściągnięcie danej serii lub filmu było nie-
możliwe. Większość spośród uczestników AZF i tak wcze-
śniej wymieniała się płytami na własną rękę, ze znajomymi 
lub osobami składającymi podobne propozycje w internecie. 
Transakcja zawsze dokonywana była bez zapłaty (ewentu-
alnie w postaci dołożenia jednej dodatkowej czystej płyty 
za fatygę nagrywania), gdyż – jak już wiadomo – pieniądz 
czyni z wielbiciela pirata. Korzyści wynikające z podobnych 
akcji są niematerialne – powiększa się dostęp do wspólnego 
dobra, choć niekoniecznie rozszerzany jest krąg zaintereso-
wanych anime:

Jeśli mam wypowiedzieć się na temat, czy to wpłynie 
na popularność anime w Polsce, to z tym się akurat nie 
zgodzę. Według mnie akcja powinna być zamknięta, bo 
to niczym nie różni się od sieci p2p skąd można sobie 
wszystko bez problemu zassać. A co do popularności, to 
według mnie, 99% osób, które korzysta z tej akcji, dosko-
nale wie, co to jest anime […]. W tej akcji biorą udział pra-
wie sami fani anime, u których nie trzeba popularyzować 
tej sztuki. Mylę się? (06MK). 

Istotne było samo przekonanie fanów o pełnieniu przez 
AZF funkcji zgodnej z regułą prozelityzmu społecznego. 
Właśnie dlatego nawet osoby, które nie brały w niej udziału 
(miały dostęp do kreskówek w internecie), przyczyniały się 
do jej rozwoju przez wysyłanie do organizatora paczek ze 
zdublowanymi kreskówkami lub pomagając w odtwarzaniu 
zaginionych przesyłek. Plusem akcji był niewątpliwie fakt, 
że można było w ten sposób znaleźć animacje już niedo-
stępne w sieciach peer-to-peer (na przykład starocie z lat 
osiemdziesiątych), a dodatkowo były one bardzo dobrej 
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jakości (jest ona dla wielbicieli ważna). Poza tym AZF po-
zwalało na nawiązanie nowych znajomości i rozszerzenie 
swojej sieci kontaktów. 

Opisywana inicjatywa jest typową egzemplifikacją zjawiska 
społecznego zapoczątkowanego przez zmianę technologiczną. 
Punktem wyjścia było wypieranie płyt CD i DVD przez o wiele 
pojemniejsze dyski twarde. Prosty pomysł podzielenia się zaso-
bami, które z punktu widzenia dającego przestały być użyteczne 
(bo przechowywać on zaczął swoje filmy i seriale nie na płytach, 
ale na dysku), uległ przekształceniu w masową akcję rozprzestrze-
niania dóbr w kręgu zainteresowanych. Czynnik technologiczny 
stanowił impuls do rozpoczęcia szerokiego przedsięwzięcia, re-
alizującego ideały prozelityzmu społecznego w fanowskim śro-
dowisku. Założenie było banalne: umożliwić wszystkim, którzy 
tego chcą, dostęp do anime. Można przy tym zauważyć, że kre-
skówki nie są wśród miłośników rozumiane jako coś, co należy 
do kogoś (posiadacza praw autorskich, twórcy dzieła) – animacje 
traktowane są jako dobro wspólne (commons), którym należy 
się dzielić (tak samo jak fansuby, wspólna wiedza, amatorskie 
dzieła, fora itd.). Wszelkie działania zmierzające do ogranicze-
nia zasięgu akcji lub sprzeciwiające się uwspólnotowieniu anime 
były napiętnowane (na przykład kradzież paczek). Co ciekawe, 
na liście krążących kreskówek na początku obecne były tytuły 
już w Polsce licencjonowane – krążyły przesyłki „niemoralne”. 
Nie oznacza to jednak, że 35MM uruchomił AZF, zupełnie nie 
interesując się kwestią licencji – zanim umieścił swój post (infor-
mujący o inicjatywie) na forum ANSI, skontaktował się z ludź-
mi odpowiedzialnymi za stronę, pytając, czy akcja nie sprawi im 
problemów natury prawnej. Wobec reakcji firmy Gutek Film na 
napisy do filmów dostępne w sieci oraz obławy policyjnej z maja 
2007 roku wymierzonej przeciwko serwisowi Napisy.org zapyta-
nie 35MM wcale nie wydawało się bezzasadne. 
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Kara za bezinteresowność

Strona Napisy.org, udostępniająca napisy do różnorodnych fil-
mów fabularnych, została oficjalnie zamknięta 17 maja 2007 
roku. Dziewięć osób odpowiedzialnych za jej funkcjonowanie 
zostało zatrzymanych przez policję – potraktowano je iden-
tycznie jak ludzi zajmujących się nielegalnym kopiowaniem 
i sprzedażą pirackich wersji filmów. Ani ich kreatywność, 
ani prosta ideologia dzielenia się z innymi tym, co lubią, 
i tym, co potrafią, nie zostały uwzględnione w postępowaniu. 
Oskarżeni tłumacze opublikowali w internecie list otwarty  
(http://www.kaniczek.cba.pl/www/list_tlumaczy.html), 
w którym wyjaśnili opinii publicznej, jak afera wyglądała 
z ich perspektywy:

Jest nas, tłumaczy-hobbystów, wielu. Mamy różne pasje, 
cele, zainteresowania. Różnimy się płcią, wiekiem, do-
świadczeniem zawodowym, przekonaniami i wyznawaną 
religią. Przynależymy do różnych grup społecznych. Są 
wśród nas również osoby niepełnosprawne. Łączy nas jed-
no – bezgraniczna miłość do filmów. Opętani tą miłością, 
staramy się ją od kilku lat pielęgnować w sposób należyty 
– mając w ręku kopię filmu (i nie ma tu znaczenia, legal-
ną czy nie) wykonujemy własne, autorskie opracowania 
utworu.

Sprawa serwisów z napisami do filmów została wycią-
gnięta na światło dzienne 9 grudnia 2005 roku, kiedy to Ja-
kub Duszyński z firmy Gutek Film skontaktował się z admi-
nistratorami stron Napisy.org i Napisy.info, żądając od nich 
zawieszenia działalności. Spór miał oparcie w odpowiednich 
artykułach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
z 4 lutego 1994 roku, stanowiących, że: 
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•	 opracowanie cudzego utworu, w szczególności tłuma-
czenie, przeróbka, adaptacja, jest przedmiotem prawa autor-
skiego bez uszczerbku dla prawa do utworu pierwotnego,

•	 rozporządzanie i korzystanie z opracowania zależy od 
zezwolenia twórcy utworu pierwotnego (prawo zależne), chyba 
że autorskie prawa majątkowe do utworu pierwotnego wygasły.

Zgodnie z powyższym, firma Gutek Film uznała, że miej-
sce polskich napisów do płyt przez nią wydanych znajduje się 
na tych właśnie płytach, a nie w internecie. Posiadanie praw 
autorskich umożliwiających dystrybucję dzieł w danym kraju 
wiąże się również z wyłącznością na tłumaczenie ścieżki dia-
logowej. W liście wyjaśniającym stanowisko Gutek Film dla 
serwisu Onet.pl Jakub Duszyński obciążył amatorów winą za 
zły stan rynku DVD w Polsce. Według niego zarówno wysokie 
ceny popproduktów, jak i nieobecność kina niszowego wyni-
kają z ogólnej dostępności plików w formacie Div-X w sieci, 
a ściślej, z obecności tam napisów w języku polskim, rozsze-
rzających grono odbiorców, ale nie zachęcających do kupna 
oryginałów. Rozwój polskiego rynku anime (tak samo zresztą 
jak amerykańskiego) pokazał, jak dalekie od prawdy było jego 
stanowisko.

Reakcja pozostałych serwisów zajmujących się udostęp-
nianiem subów do filmów była błyskawiczna. Część z nich 
została zamknięta przez samych twórców, część natomiast – 
na przykład Napisy24.pl – wprowadziła utrudnienie dotyczą-
ce pobierania napisów, wykorzystując zapis o prawie do do-
zwolonego użytku. Mówi on, że uprawnione jest korzystanie 
z upublicznionego dzieła bez zezwolenia autora, jeśli dokonu-
je się to w „kręgu osób pozostających w związku osobistym, 
w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosun-
ku towarzyskiego” (art. 23, pkt 1 i 2 wspomnianej ustawy). 
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Efekt jest taki, że obecnie społeczność skupiona wokół strony 
Napisy24.pl jest „wielką grupą krewnych dalekich i bliskich, 
a także znajomych całej licznej grupy krewnych wymieniają-
cych się między sobą tłumaczeniami, aby sobie wzajemnie po-
magać”36. Cały serwis uległ metamorfozie i stał się stroną dla 
głuchoniemych, ponadto w regulaminie znaleźć można nastę-
pujący zapis: „Zabrania się umieszczania napisów do filmów, 
których dystrybutorem jest Gutek Film”.

Od strony prawnej sytuacja fansuberów anime wygląda 
podobnie, chociaż sporo racji jest w stwierdzeniu, iż „kwestia 
legalności/nielegalności jest tak zagmatwana, że jeśli ktoś bę-
dzie twierdzić, że zna na to odpowiedź, to na pewno kłamie” 
(18MI). Jasne jest, iż zgodnie z ustawą przekład utworu jest 
jego opracowaniem i jako taki wymaga zgody twórcy dzieła 
pierwotnego. O ile w przypadku rozpowszechniania tylko na-
pisów (softsubów) pozostaje wątpliwość, czy aby na pewno 
jest to opracowanie utworu w całości, to sprawa upowszech-
niania napisów zespolonych z filmem, wtopionych w obraz 
(czyli hardsubów), jest raczej oczywista. Interpretacje są jed-
nak różne, a ścisłych wyznaczników nie ma, ponieważ prawo 
nie nadąża za rozwojem technologicznym. 

Pewne jest w zasadzie tylko to, że fansuby dotyczą-
ce kreskówek nielicencjonowanych znajdują się w szarej 
strefie, praktycznie niepodległej nikomu. Ochrona prawna 
w przypadku dzieł niepolskich i niepublikowanych w Pol-
sce (o ile autor nie jest obywatelem państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu) przysługuje na mocy od-
powiednich ustaw międzynarodowych, przy tym ściganie 
przestępstwa rozpoczyna się na wniosek pokrzywdzonego 

36 Regulamin Napisy24.pl, [online:] http://napisy24.pl/strona/regulamin/.
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(art. 5 pkt 1-4, art. 122). Bez licencji wykupionej przez 
dystrybutora na polskim gruncie ścigać fansuberów mogą 
tylko Japończycy, a tym to akurat nie jest na rękę. Jak już 
wspomniano wcześniej, w Japonii kwestia praw autorskich 
traktowana jest zresztą w nieco inny sposób, na przykład 
nie do końca legalne dōjinshi (wariacje na temat popularnych 
mang, rysowane przez nieprofesjonalnych rysowników) nie 
są ścigane, ponieważ stanowią doskonały warsztat umożli-
wiający młodym talentom rozwijać swoje zdolności. Fani, 
którzy z chęcią zarażają innych swoim hobby, są dla Japoń-
czyków niezwykle cenni, pozwalają otwierać się nowym 
rynkom zbytu na całym świecie. 

W 2009 roku Duszyński stwierdził: „Teraz na internet pa-
trzymy jako na potencjał i nie chcemy z nikim walczyć”37. Po 
wojnie, która nie przyniosła wymiernych efektów, ponieważ 
prokuratura nie zdołała postawić zarzutów osobom odpowie-
dzialnym za stronę Napisy.org, firma Gutek Film zrezygnowała 
z prowadzenia dotychczasowej polityki i zaczęła zastanawiać 
się nad współpracą z tłumaczami. Stało się to dopiero, kiedy 
praktyka życia codziennego pokazała, że przykładanie starych 
kategorii prawnych do zjawisk pojawiających się w internecie 
ma się mniej więcej tak, jak zestawienie przysłowiowego pier-
nika i wiatraka. Wcześniej amatorzy hobbyści ze strony Napi-
sy.org wielokrotnie zwracali się do wydawców, oferując swoją 
pomoc przy przekładaniu ścieżek dialogowych – bez jakiejkol-
wiek, nawet negatywnej, informacji zwrotnej. Pomiędzy mo-
ralnością kontraktową a moralnością korporacyjną (pieniężną) 
zawsze będą występować tarcia i dlatego niezwykle istotne 
jest pytanie o to, w jaki sposób rozwijający się w Polsce rynek 
anime poradzi sobie z aktywnością fanów tłumaczy.

37 J. Duszyński, [online:] http://katowice.gazeta.pl/katowice/1,35063,6431990.html.
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Powiązania między fansuberami a rynkiem komercyjnym  
na polskim przykładzie

Możliwe strategie postępowania dystrybutorów wobec dzia-
łalności fansuberów są w zasadzie trzy: walka, ignorowanie 
lub współpraca. Pierwsza z nich, wobec niuansów prawa au-
torskiego i charakteru elektronicznej pajęczyny, przypomina 
bardziej walkę z wiatrakami niż poważną i długofalową tak-
tykę (pokazują to przypadki głośnych procesów koncernów 
muzycznych przeciwko piratom czy rodzima sprawa strony 
Napisy.org). Można oczywiście społeczności aktywnych fa-
nów nie zauważać – o ile jednak niezwracanie uwagi na tłu-
maczenia nie przynosi bezpośrednich szkód (choć korzyści też 
nie), to ignorowanie zdania wielbicieli na temat jakości wy-
dań, może się źle skończyć dla początkującego dystrybutora. 
Światek fanów daje sobie prawo kontrolowania (w sensie oce-
niania) komercyjnego rynku, by w razie potrzeby zareagować 
w odpowiedni sposób. Po pierwsze nikt nie chce kupować kota 
w worku – zanim miłośnik wyda około pięćdziesięciu złotych 
na DVD, pragnie wiedzieć, co kupuje, dlatego najpierw ogląda 
wersję nielegalną z napisami dorobionymi przez fansuberów. 
Po drugie dobre, a czasami wręcz doskonałe, amatorskie tłu-
maczenie pozwala ocenić jakość przekładu na DVD – porów-
nanie nierzadko nie wychodzi zbyt dobrze dla tego drugiego:

Szkoda, że dystrybutorzy nie dają nam tych anime do 
QC [quality control, czyli kontroli jakości – przyp. aut.] 
(10MR). 

Po trzecie, jeśli po obejrzeniu wydania na DVD entuzja-
sta uzna oryginalne napisy za żałosne, to i tak zrobi swoje, 
umieszczając wersję amatorską w sieci: 
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Gdybym oficjalne tłumaczenie uznał za badziewne, za-
kasałbym rękawy i sporządził darmowe alternatywne 
(34MO). 

Jak by nie patrzeć na opisywane zjawisko, pewne jest, 
że „gdy ludzie biorą media w swoje ręce, efekty mogą być 
fantastycznie kreatywne; mogą także oznaczać problemy dla 
wszystkich zaangażowanych”38. W przypadku przyjmowania 
taktyki walki lub ignorowania ktoś traci – zwykle obie zaan-
gażowane strony. Współpraca, choć trudna, niosłaby ze sobą 
o wiele więcej korzyści, tym bardziej że celem fanów bynaj-
mniej nie jest zniszczenie rynku, lecz wspomaganie go (część 
wielbicieli jest świadoma znaczenia pracy fansuberów dla roz-
woju rynku w Stanach Zjednoczonych).

Faktem jest, że miłośnicy uznają wyższość fansubów nad 
wydaniami DVD:

Pominę jakość wideo […], ale fansuberzy nie zacierają róż-
nic kulturowych. Jeśli coś może być niejasne dla Polaka, dają 
przypis. Oglądając fansuby, da się w pełni zrozumieć dane 
anime, dokładnie tak, jak życzył sobie tego autor (15MP).

Oglądałam w wersji anglojęzycznej Spiryted Away i było 
całkiem miło, potem obejrzałam z napisami niejakiego 
Dandeliona, nielegalnymi oczywiście, i okazało się, że 
w wersji oficjalnej zachodniej zmieniono nieco treść, do-
dano tekst tam, gdzie go nie było, cała historyjka wygląda-
ła niby tak samo, ale jednak inaczej. Wściekło mnie to i od 
tej pory olewam oficjalne wersje (23FH). 

38 H. Jenkins, Kultura konwergencji: zderzenie starych i nowych mediów, 
przeł. M. Bernatowicz, M. Filiciak, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie 
i Profesjonalne 2007, s. 22.
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Dodatkowym atutem amatorskich przekładów jest tłu-
maczenie openingów i endingów oraz innych piosenek poja-
wiających się w kreskówkach, a także pozostawianie japoń-
skich sufiksów honoryfikatywnych typu san, chan czy kun. 
Jednak mimo uznawania wyższości fansuba nad oryginałem 
entuzjaści chcą, aby rynek komercyjny istniał. Co więcej, 
pragną, żeby był coraz lepszy:

Tak na marginesie, to niektórzy wydawcy polscy, patrząc 
na jakość ich produktów, lepiej by wyszli, zatrudniając 
fansuberów niż domniemanych profesjonalistów (19MO). 

Zamiast zamykać tłumaczy, powinni odławiać co lepszych 
i zatrudniać. […] naszą energią można by oświetlić spore 
miasto (23FH).

Oceniając wydania DVD kategoriami fansuberskimi, fani 
proponują swoją pomoc w przygotowaniu produktu i to nieko-
niecznie za pieniądze: 

Nasza praca przecież droga by nie była. Wystarczy jakaś 
prenumerata ich wydań czy coś. I tak przecież robię to 
samo, ale za darmo (10MR).

Ale jeśli nie zaproponowaliby mi pieniędzy, to zapewne 
też bym je oddał, bo zawsze to spory prestiż (04MD). 

Jenkins39 w książce Kultura konwergencji opisał przy-
kłady współpracy producentów gier komputerowych z wiel-
bicielami w procesie tworzenia nowego produktu. Mimo że 
w Polsce można powiedzieć o występowaniu jedynie pewnych 

39 Tamże, s. 159–161.
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cech kultury konwergencji, model kooperacji z miłośnikami 
istnieje i ma się dość dobrze.

Okazyjnie obserwować możemy przepływ treści mię-
dzy rynkiem komercyjnym a fanowskim. Suby do Giniro 
no kami no Agito (Agito Srebrzystowłosy) autorstwa grupy 
Anime-People zostały użyte w jednym z kin, po nieokreślo-
nym zamieszaniu, w którym zabrakło napisów oficjalnych. 
Na takiej samej zasadzie 25ML przygotował kiedyś przekład 
Ao no Roku-gō (Blue Submarine nr 6) dla Canal+. Fan jednak 
wyjaśnił, że zrobił to pierwszy i ostatni raz:

Tłumaczę z japońskiego i moje tłumaczenia są wierne, 
może nie piękne, ale najwierniejsze, jakie umiem zrobić. 
W telewizji ludziom puszcza się przerobione napisy czyli 
takie, by wszyscy zrozumieli to, co mówią. Jak anime jest 
od 15 lat, to telewizja przerabia tłumaczenia po to, by dwu-
nastolatek to zrozumiał (25ML). 

Niektórzy po prostu znają polskich wydawców (chociaż-
by Pawła Musiałowskiego [pseudonim Mr Jedi] z AnimeGa-
te, dawnego twórcę miesięcznika „Kawaii”, „legendarnego” 
członka polskiego fandomu) i utrzymują z nimi kontakt. Zu-
pełnie inny charakter miała sprawa firmy IDG, która zapro-
ponowała współpracę jednej z czołowych postaci fansuber-
skiego światka.

Zaczęło się od tego, że wydawnictwo IDG postanowiło, 
hmm, wydać na naszym polskim rynku anime „Ghost in 
the Shell”. Jest to tytuł bardzo znany i głośny (aż dziw, 
że tyle czasu musieliśmy na niego czekać), a przy okazji 
– mój ulubiony (napisy do niego zawsze były dla mnie 
najważniejsze). Gdy ta informacja rozeszła się po Necie, 
grupa osób z różnych for związanych z mangą&anime 
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wysłała do pana Macieja Obuchowicza z IDG e maile, 
w których pytali, czy byłoby możliwe wydanie owego 
filmu z moimi napisami. Muszę dodać, że o tej akcji na-
prawdę nie miałem pojęcia. Pan Obuchowicz pomysł pod-
chwycił (co z początku wydawało mi się dziwne, zwłasz-
cza w naszych polskich warunkach) i napisał do mnie e-
-maila z zapytaniem, co sądzę o propozycji kolegów. Sam 
kilka miesięcy wcześniej rozmawiałem z obecnym admi-
nem ANSI o polskich wydaniach DVD i marzyłem sobie, 
jak świetnie byłoby mieć własne napisy na oficjalnym wy-
daniu „GITS”, wiec kontakt z panem Maciejem Obucho-
wiczem był dla mnie czymś w rodzaju szoku. Zgodziłem 
się oczywiście i od tego momentu sprawy potoczyły się 
błyskawicznie (30MF).

Dwa elementy są w powyższej historii niezwykle istot-
ne, to znaczy inicjatywa oddolna fanów oraz odgórna po-
stawa otwartości wydawcy. Gdyby nie wielbiciele, w firmie 
(IDG) pomysł na współpracę zapewne by się nie pojawił, 
ale połączenie sił pozwoliło na rozpoczęcie nowego roz-
działu w historii polskiego rynku anime – ukazywania się 
wydań łączących w sobie profesjonalne tłumaczenie z prze-
kładami wielbicieli. Napisy oficjalne są synchronizowane 
do angielskiej ścieżki dźwiękowej, amatorskie natomiast do 
japońskiej (angielski dubbing jest traktowany przez miło-
śników jako psujący atmosferę filmu). Co ciekawe, 30MF 
bynajmniej nie tłumaczy z oryginału, lecz na podstawie kil-
ku wersji anglojęzycznych, wspierając się jedynie skromną 
znajomością języka japońskiego. Jest jednak fansuberem 
i jako taki posiada doskonałą znajomość przedstawianych 
w anime realiów azjatyckiego kraju. Niewątpliwie stanowi 
dla firmy IDG pewną wartość, współpracuje z nim dalej, 
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a dodatkowo poproszono go o wskazanie jeszcze innych 
osób do przełożenia kolejnych tytułów. Wybór padł na 
08MW (innego fansubera o ugruntowanej pozycji w sie-
ciowej społeczności), który przygotował tłumaczenie do 
Kaidōmaru (Kai Doh Maru):

Muszę przyznać, że byłem naprawdę podekscytowany 
i zadowolony. Gdy przyszedł czas na tłumaczenie, zo-
stałem przydzielony pod innego, profesjonalnego już 
tłumacza, z którym miałem współpracować. Praca była 
o wiele cięższa niż przy fansubach które udostępniam 
w sieci, bo i należało trzymać się kilku reguł, terminów 
i wertować encyklopedie i źródła w poszukiwaniu nie-
których terminów. Ale dzięki temu dowiedziałem się 
czym jest praca profesjonalnego tłumacza. Jestem z tej 
współpracy naprawdę zadowolony (08MW).

Jak na razie dla 08MW była to kooperacja jednorazo-
wa. Odwołanie się firmy IDG do pomocy entuzjastów i wy-
puszczenie anime na DVD z poszanowaniem zasad, które 
są dla fanów ważne, stawia wydawcę w bardzo korzystnym 
(z punktu widzenia wielbicieli) świetle. Poza tym dla ama-
torów tłumaczy skorzystanie z przygotowanych przez nich 
napisów jest ogromnym wyróżnieniem, nieprzeliczalnym na 
pieniądze:

[…] wtedy naprawdę dało się odczuć, że ktoś docenił moją 
pracę (08MW). 

Większość polskich przedstawicieli przemysłu kulturo-
wego stosuje jednak wciąż politykę ignorowania, a amatorscy 
tłumacze starają się działać na tyle ostrożnie, aby nie doprowa-
dzić do otwartego konfliktu z dystrybutorami: 
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Jeśli dane anime zostało zlicencjonowane, to lepiej ich 
[napisów – przyp. aut.] nie udostępniać w miejscu takim 
jak ANSI, bo nie chciałbym mieć wojny z firmą, którą 
pewnie byśmy przegrali i stracilibyśmy takie fajne miejsce 
jak ANSI (26MR). 

Mimo to fansuberzy niespecjalnie obawiają się takiej re-
akcji. Z jednej strony na całym świecie nie było przypadku 
walki z miłośnikami anime. Z drugiej strony pewne wydarze-
nia w naszym państwie (kazus Napisy.org) oraz powszechność 
przekonania, że Polska jest krajem paradoksów, wymuszają 
coś, co nazwać można grą licencyjnych pozorów:

Jeśli znajdzie się odpowiednik Gutka [Gutek Film – przyp. 
aut.], to pewnie się tłumaczenie skończy albo przejdzie do 
podziemia (23FH).

Gutek… śmiech na sali (06MK).
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W głębi grupy fansuberskiej

Niemal wszystkie poważniejsze projekty fansuberskie po-
wstają w grupach. Specyfika zajęcia tłumacza amatora, szcze-
gólnie w wersji hard, wymaga sprawnego wykorzystywania 
wiedzy o tworzeniu subów. Mimo że informacje na ten te-
mat rozsiane są po sieci, zarówno w postaci specjalistycznych 
poradników, jak i umysłów osób chętnych do pomocy, realia 
sprowadzają początkujących na ziemię. Zajmowanie się napi-
sami to żmudna i trudna praca – niewątpliwie w zespole ła-
twiej o jej organizację i usprawnienie:

Czasami ludzie myślą, że zrobić subka to takie hop siup. 
Kolo bierze anime, siada, tłumaczy i myśli, że to już, a tu 
się okazuje że „oni” chcą jeszcze karaoke, jakieś efekty 
i ta czcionka nie taka, jak potrzeba. I koleś się łapie za gło-
wę, bo to już nie zabawa, a praca na pełen etat, że samemu 
ciężko, że w grupie łatwiej, bo tam jest wiedza i współ-
praca. Człowiek nie jest sam, no i znajomości się fajne 
zawiera. Czyli zaczynasz jako samotny laik, a kończysz 
w paczce przyjaciół, którzy robią to, co ty (10MR).

Fanom anime samo powołanie do życia grupy fansuberskiej 
kojarzy się pozytywnie. Kultura japońska należy przecież do 
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kręgu kulturowego, gdzie na pierwszym miejscu stawia się 
kolektyw, a nie jednostkę. Przywykli do treści przekazywa-
nych w japońskich kreskówkach, fansuberzy traktują przyna-
leżność do zespołu jako pewnego rodzaju nobilitację, na za-
sadzie „należysz do grupy i to samo w sobie jest już jakąś 
wartością” (35MM). 

Andrzej Łukasik i Kazimierz Gelleta1 wskazali potrzebę 
akceptacji społecznej jako zmienną profilującą sposób poru-
szania się w warunkach cyberprzestrzeni. „Potrzebę tę de-
finiuje się jako pragnienie akceptacji ze strony innych ludzi 
i wynikającą stąd gotowość do zachowywania się w sposób 
społecznie akceptowany”2. Komputer wykorzystywany przez 
osoby o większej potrzebie akceptacji byłby częściej używany, 
jako źródło zachowań prospołecznych, niż w przypadku in-
nych osób, które traktują go raczej w kategoriach narzędzia do 
pracy. Trzeba przy tym pamiętać, że nawet wykorzystywanie 
komputera do pogłębiania wiedzy (lub do pracy) przyczynia się 
w sposób pośredni do uzyskiwania społecznej aprobaty przez 
umacnianie swojej pozycji, wynikającej właśnie ze wspomnia-
nego pogłębiania. W przypadku amatorskich tłumaczy prze-
prowadzany grupowo fansubing dostarcza podwójnej nagrody 
– po pierwsze przez zaspokojenie pragnienia akceptacji, dzięki 
wypełnianiu zadań przydzielonych przez wspólnotę, po drugie 
przez indywidualną drogę rozwoju, pozwalającą piąć się po 
szczeblach hierarchii ku wyżynom grupy fansuberskiej (czyli 
ku wyżynom eksperckości).

1 A. Łukasik, K. Gelleta, Potrzeba aprobaty społecznej jako zmienna 
psychologiczna profilująca korzystanie z Internetu, w: Jednostka – grupa 
– cybersieć: Psychologiczne, społeczno-kulturowe i edukacyjne aspekty 
społeczeństw, red. M. Radochoński, B. Przywara, Rzeszów: Wyższa Szkoła 
Informatyki i Zarządzania 2004.

2 Tamże, s. 87.
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 Przez tę ostatnią rozumie się społeczność zadaniową, zło-
żoną z minimum trzech osób (pary pracujące przy fansubach 
traktuje się jako osoby pojedyncze z pomocnikami), dobrowol-
ną, samoorganizującą się i tymczasową. Charakterystyczny dla 
niej jest podział pracy oraz daleko posunięta specjalizacja. Po-
nadto w grupach tłumaczy produkuje się wyłącznie fansuby, 
nie zajmują się one niczym innym, to znaczy nie organizują 
konwentów i nie wydają fanzinów.

Przepływ wiedzy we wspólnocie działa zgodnie z zasa-
dami kolektywnej inteligencji. Oczywiście, samodzielność 
w zdobywaniu informacji nadal posiada niezwykłe walory, ale 
jednocześnie łatwiej i prościej jest znaleźć wsparcie u doświad-
czonego kolegi, który znajduje się obok, na wyciągnięcie ręki, 
a nierzadko pracuje nad tym samym projektem, więc po pro-
stu wskaże błędy i pomoże je poprawić. Jeśli fansuber czegoś 
nie potrafi, na przykład ma kłopot z przygotowaniem timingu, 
zrobi to za niego ktoś inny. Dzięki temu „praca w grupie po-
zwala skupić się na swoim, tzn. zaczynasz się specjalizować” 
(10MR). W ten sposób zespoły oferują większe możliwości 
rozwoju – wiedza jest skumulowana w jednym „miejscu”, ła-
twiej z niej skorzystać, a ze względu na istnienie fansuberskich 
profesji, nie trzeba rozpraszać energii na wykonywanie wszyst-
kiego na raz. Dzięki podziałowi pracy społeczność zapewnia 
zdecydowanie szersze perspektywy, można wykonać więcej 
zadań i na dodatek bardziej profesjonalnie. Jest to już niemalże 
„praca taśmowa” (10MR), gdyż dzięki większym możliwo-
ściom przerobowym fansuby wychodzące spod rąk grupy uka-
zują się na wewnętrznym rynku szybciej, co z kolei uruchamia 
mechanizm sterujący rozpoznawalnością fansuberów (napisy 
powstałe w zespole zazwyczaj są lepszej jakości). Ci ostatni 
sami przyznają, że „grupowo jesteśmy bardziej zauważalni” 
(06MK). Widzialność w światku to zmienna zero-jedynkowa 
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– albo robisz dobre przekłady i inni wiedzą, kim jesteś, albo 
pozostajesz anonimowy. Przed nierozpoznawalnością fansube-
rzy bronią się wszelkimi dostępnymi środkami. Przynależność 
do grupy, która jest znana, daje poszczególnym osobom sa-
tysfakcję sygnowania tłumaczeń wspólnym podpisem. Nazwa 
zespołu urasta do rangi marki – opieczętowane w ten sposób 
pliki są uznawane przez odbiorców za godne uwagi i warte po-
siadania. Na przykład w akcjach wymiany płyt z anime nie 
wystarczy wiedzieć, jaki fansub dana osoba posiada; istotne 
jest również, spod czyjego pióra wyszedł. Warto w końcu 
zaznaczyć, że z pracą we wspólnocie wiąże się rzecz bardzo 
prosta, ale ważna – chodzi o towarzyskość, czyli poznanie no-
wych osób zajmujących się tym samym i mających podobne 
zainteresowania. Oczywiste korzyści grupowego działania nie 
oznaczają, że jednocześnie nie można wskazać wad takiej ak-
tywności.

Wbrew temu, co Pierre Lévy chciałby widzieć w społecz-
nościach zorganizowanych wokół tworzenia i kontroli wiedzy, 
nie są one oazą spokoju. W grupie fansuberskiej efekt pracy 
nad plikiem zawsze jest wynikiem zgody wszystkich osób 
pracujących przy projekcie. Nie każdy tłumacz amator potrafi 
spokojnie znosić daleko idące poprawki tekstu, któremu po-
święcił wiele czasu i w który włożył serce. Z tego względu 
napisy powstające w zespołach bywają traktowane jako „owoc 
zgniłego kompromisu” (34MO), a nieporozumienia dotyczące 
korekty mogą nawet prowadzić do opuszczenia przez fansube-
ra wspólnoty. Z biegiem czasu konflikty stają się coraz rzad-
sze, ponieważ jeśli ludzie pracują ze sobą dłużej, rozumieją 
się lepiej i dokładnie wiedzą, czego mogą się po sobie spo-
dziewać. Dostrajają się do siebie nawzajem, zaczynają działać 
w sposób podobny i problem „zgniłego kompromisu” rozmy-
wa się w codziennej aktywności.
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Inną kwestią jest specyfika samej grupy, powodująca wy-
kształcenie sztywnych zasad postępowania, niekoniecznie od-
powiadających wszystkim:

[...] grupy narzucają sobie idiotyczne […] dogmaty, np. 
rezygnują z japońskich honoryfikatorów (-san, -sama itd.) 
„bo taka jest polityka grupy”, a to (jako dogmat) jest bez 
sensu (34MO). 

Co więcej, wbrew pozorom sprawność i szybkość dzia-
łania, jako zależna od kilku osób, często pozostawia wiele 
do życzenia. Powstają opóźnienia, ponieważ jeden plik musi 
przejść przez ręce kilku fanów i mimo że każdy zatrzymuje 
go na kilka dni, efekty nie zawsze są zadowalające. Niekie-
dy problemy z komunikacją i wymianą plików (szczególnie 
w przypadku hardsubów, ze względu na ich rozmiar) jeszcze 
pogarszają wyżej opisaną sytuację. Zwykle jednak ktoś czuwa 
nad terminem oddania pracy i delikatnie popędza wszystkich. 
Wymuszane przez okoliczności grupowe ograniczenia spra-
wiają, że część wielbicieli nawet nie myśli o dołączeniu do 
któregokolwiek zespołu, przedkładając wolność i samodziel-
ność ponad specjalizację i wspólnotowy profesjonalizm.

„Samodzielne Jednostki Subujące”,  
które „tak naprawdę nigdy nie są same” (36MG)

Nie każda osoba nadaje się do pracy w grupie – wybór drogi 
pozostaje kwestią indywidualną, zależną od cech charakteru 
i posiadanej wiedzy. Można nie należeć do żadnego z zespo-
łów i mimo to przygotowywać dobre napisy. Ze zrozumia-
łych względów więcej samotników jest wśród softsuberów, 
ale i niektórzy hardsuberzy przygotowują przekłady samotnie 
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czy raczej w miarę samotnie. Prawda jest taka, że do zrobienia 
naprawdę dobrego fansuba potrzebna jest jeszcze minimum 
jedna osoba, zajmująca się korektą błędów i oceną całości. 
Z tego względu o wiele łatwiej jest indywidualnie pracować 
nad napisami, jeśli „ma się kontakty w światku fansuberskim, 
które pomagałyby przy korekcie i quality control” (09MN). 
Znaczenie odpowiednich znajomości jest w takim przypadku 
nie do przecenienia.

Pracując samemu, zaczyna się wtedy, kiedy się chce, 
i działa, kiedy ma się czas. Nikt nie narzuca tempa ani nie wy-
znacza standardów, które trzeba spełnić – produkt końcowy 
zależy wyłącznie od widzimisię danego fansubera: 

[…] sam jesteś kowalem, sterem i kotwicą (27MR).

[…] wtedy wszystko jest po mojemu i mi się podoba (11MI).

Z przynależnością do grupy związany jest prestiż, lecz 
jeśli pragnie się indywidualnie osiągnąć wysoką pozycję 
w światku fanów, trzeba pamiętać, że tak naprawdę odpowie-
dzialność za przygotowanie fansuba w zespole rozkłada się 
pomiędzy jego członków. W wypadku pracy samotniczej tłu-
macz „wyrabia sobie markę samemu” (14MZ):

Otóż robiąc napisy samemu odczuwam większą satysfak-
cję, kiedy ktoś komentuje je pozytywnie. Napisy robione 
samemu bardziej „przynależą” do ich właściciela, a tak 
przypisuje się je grupie (05MM). 

Wyjątkiem od powyższych reguł jest sytuacja braku od-
powiednich umiejętności, zamykająca fansuberowi drogę do 
jakiejkolwiek grupy. Jeśli „Samodzielna Jednostka Subująca” 
(bo tak nazywa się przekładających indywidualnie) prezentuje 
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pewien pożądany poziom zdolności, prędzej czy później i tak 
otrzyma propozycję współpracy. Czy z niej skorzysta, to już 
zupełnie inna sprawa.

Poławiacze pereł

Wyznacznikiem wartości fansubera są jego napisy – to na 
ich podstawie określa się potencjalną przydatność tłumacza 
w grupie. Przekłady stanowią matrycę, przez którą postrzega 
się daną osobę i jej umiejętności. Praktycznie rzecz biorąc, 
zespoły fansuberskie rzadko otwarcie poszukują nowych 
członków (wyjątkiem są te tworzone od zera); raczej ob-
serwują środowisko i „odcedzają przez sito” tych mających 
potencjał, zaprezentowany w swoich fansubach. Owszem, 
istnieją testy sprawdzające zdolności kandydata, stosowane 
są również okresy próbne, pozwalające wysondować poziom 
energii danego fana, ale zwykle to sami członkowie lub lide-
rzy grup oceniają osiągnięcia aktywnych tłumaczy i na ich 
podstawie proponują przyłączenie się do zespołu. Powyższy 
mechanizm działa doskonale także i w drugą stronę, poje-
dynczy fansuber ocenia grupę pod kątem profesjonalizmu 
i podejmuje decyzję:

Znalazł mnie po moich napisach […] przejrzałem jego 
napisy i uznałem, że na okres próbny dołączę (02MR). 

[…] by znaleźć dobrych ludzi, to grupa musi być dość do-
brze znana w pozytywnym tego słowa znaczeniu (02MR).

Stąd też nowe zespoły muszą radzić sobie z tymi fansu-
berami, którzy raczyli się do nich przyłączyć, a którym czę-
sto daleko do ideału – bez odpowiedniej renomy nie ma szans 
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na ściągnięcie specjalistów. W społeczności wiedzy eksperci 
poszukują ekspertów; wraz ze wzrostem pozycji ekipy rosną 
kryteria dla nowych członków, sprawdziany stają się coraz 
trudniejsze, aż w końcu zespół wcale nie musi szukać – tłu-
macze prezentujący wysoki poziom umiejętności sami do 
niego przychodzą i oferują swoją pomoc czy usługi.

Poszukiwanie fansuberów przez ogłoszenia na forach in-
ternetowych jest rzadkie – jeśli już się pojawi, dotyczy nowo 
powstałych grup, które nie zostały jeszcze docenione i muszą 
zachęcać nowych do przyłączenia. Często wstąpienie poprze-
dza rozmowa z jednym z członków lub też liderem, to jest oso-
bą będącą swego rodzaju „zaganiaczem”. Zespołu nie zakłada 
się zresztą ot tak, tylko pewien poziom wiedzy i umiejętności 
pozwala na taki krok. W przeciwnym wypadku ekipa rozpad-
nie się równie szybko, jak powstała albo będzie istnieć tylko 
wirtualnie, bez wyraźnych, namacalnych efektów swojej pracy. 
Ponieważ obecność na liście grup fansuberskich nie jest jed-
noznaczna z zaistnieniem w świadomości fanów, zespół tego 
typu można traktować jako de facto nieistniejący. Bywa i tak, 
że „starzy wyjadacze” (to jest osoby najbardziej doświadczo-
ne w sferze tworzenia napisów) czekają, aż członkowie nowej 
grupy uznają, że sami dużo nie zdziałają, i decydują się dołą-
czyć do już istniejących. Stosunkowo największe problemy ze 
znalezieniem odpowiednich ludzi na odpowiednie stanowiska 
mają zespoły hardsuberskie, ponieważ tych, którzy prezento-
waliby odpowiedni poziom techniczny, jest po prostu mniej, 
ze względu na wyższy stopień trudności wykonywanej pracy. 

Ekipy tłumaczące w sieciowym światku fansuberów 
nigdy nie są do końca otwarte (poza okresem powstawania) 
ani też absolutnie zamknięte. Ze względu na sposób funk-
cjonowania można je określić jako niedomknięte. Oznacza 
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to, że w zasadzie do każdej grupy można dołączyć, ale nie 
zawsze. Kluczem otwierającym drzwi dostępu jest własna 
wiedza lub poręczenie kogoś innego (członka danego ze-
społu). Jedynie w szczególnych sytuacjach silna motywacja 
oraz podzielane poglądy i wartości zastępują brak wiedzy 
u kandydata:

Nie widziałem żadnej jego pracy. Ani jednego tłumacze-
nia. Tylko sobie z nim pogadałem… mówi: fajna sprawa, 
lubię się tym bawić. Lubisz? No to chodź, pobawimy się 
razem, nie? Koniec (36MG).

Ci, którzy sami odchodzą, i ci, którzy muszą odejść

Jak wszędzie, tak i w grupie fansuberskiej przekroczenie 
pewnych zasad grozi wyrzuceniem ze społeczności. Reguł, 
których nie wolno naruszać, nie ma zbyt wiele i wszystkie 
odnoszą się do wizerunku zespołu. Działanie na niekorzyść 
ekipy, w rodzaju niekulturalnego bądź wulgarnego zachowa-
nia na forach internetowych i obrażania innych użytkowni-
ków, skończyłoby się tylko w jeden sposób – pozbyciem źle 
zachowującego się delikwenta. Co innego, gdy ktoś opóźnia 
pracę całej grupy – w takiej sytuacji reszta po prostu przej-
muje realizację projektu, a „wstrzymujący” sam odchodzi, 
bo widzi, że nie ma już czasu czy ochoty na subowanie, lub 
– jeśli nie ma z nim żadnego kontaktu przez dłuższy czas – 
zostaje wykreślony z listy członków. Po prostu przestaje ist-
nieć w fanowskiej świadomości i to samo w sobie decyduje 
o jego „śmierci”. 

Ludzie sami opuszczają zespoły, gdy te nie spełniają 
ich oczekiwań. Albo pracy jest zbyt mało i projekty się wlo-
ką, albo wręcz przeciwnie – powstają konflikty wywołane 
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brakiem zrozumienia sytuacji losowych uniemożliwiających 
harówkę. Fansuberzy odchodzą z różnych powodów – na 
przykład są przyciągnięci przez inną ekipę, mogącą im zaofia-
rować większe możliwości rozwoju, albo wracają do samotnej 
pracy, po doświadczeniach zespołowych widząc w niej więcej 
zalet niż wad. Uciekinierzy mogą nadal utrzymywać kontak-
ty z członkami swojej starej grupy lub wręcz przeciwnie – 
rozstają się z hukiem i w gorącej atmosferze. Oprócz kwestii 
ściśle związanych z wiedzą, brak poczucia wspólnotowości 
również odgrywa dużą rolę i może stać się czynnikiem decy-
dującym o porzuceniu zespołu. Zadaniem każdej grupy spo-
łecznej jest zaspokajanie potrzeb jej członków – gdy pragnie-
nia fansuberów rozmijają się z tym, co oferuje jej wspólnota 
zadaniowa, opuszczają ją. Gdy interes mikrospołeczności stoi 
w konflikcie z tym, co tłumacz amator może zaoferować, on 
sam zostaje wykluczony.

Otwarty podział pracy 

Z jednej strony w grupie fansuberskiej istnieje podział zadań 
i jedna osoba nie zajmuje się wszystkim naraz (dla przypo-
mnienia, wśród głównych profesji rozróżnia się tłumaczenie, 
korektę, timing, kodowanie, efekty, typesetting, karaoke, 
quality control), z drugiej strony nie oznacza to, że jeśli ktoś 
przy danej serii wykonuje tłumaczenie, to będzie to robić 
zawsze. Internet nie jest miejscem właściwym do wdrażania 
zasad pracy fabrycznej, co oznacza, iż podział ról jest płyn-
ny i zależny od umiejętności, chęci i czasu. Zazwyczaj tylko 
początkujący nie zajmują się kilkoma zajęciami naraz, lecz 
doskonalą się w jednej dziedzinie, ale też doświadczeni mają 
takie profesje, w których są mistrzami. W praktyce do pra-
cy przy konkretnych projektach i tak tworzy się subzespoły 
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dwu-, trzyosobowe, często w trakcie realizacji zadania do-
pasowujące się do siebie na tyle, że potem pracują wspólnie 
również przy innych przedsięwzięciach. Liderem podgrupy 
jest zwykle tłumacz, gdyż to on wykonuje największą część 
pracy i zwykle on wybiera i kształtuje projekt. Subzespoły 
nie są sztywne, lecz nakładają się na siebie – praca przy jed-
nym zadaniu nie wyklucza równoczesnego zajmowania się 
dwoma kolejnymi, z zupełnie innymi ludźmi i w zupełnie 
innej profesji. 

Jedną z najważniejszych (poza rzecz jasna tłumacze-
niem, bez którego fansuba w ogóle by nie było) jest korekta. 
Niektóre zespoły posiadają nawet kilku korektorów na od-
cinek. Opóźnia to znacząco pracę, ponieważ ten sam plik 
przechodzi przez więcej rąk, ale posiada swoje zalety, o ile 
tylko korektorzy prezentują podobny (wysoki) poziom umie-
jętności i nie poprawiają siebie wzajemnie. Z wykonywa-
niem tego typu pracy wiążą się dwie kwestie – ze względów 
oczywistych ten, kto tłumaczy, nie może być jednocześnie 
korektorem:

To jak z programowaniem, programista nie może być te-
sterem swojej aplikacji (20MR). 

Drugą sprawą jest mylenie korekty z poprawianiem tekstu 
według zasad ortografii i interpunkcji:

Miałam jeden taki przypadek, robiłam korektę jakiemuś 
chłopakowi z anglistyki. Przez kilka epów [epizodów 
– przyp. aut.] to trwało, ale zrezygnowałam, bo właści-
wie ograniczał się jedynie do moich poprawek literówek 
i przecinków, a nie tylko na tym polega praca korektora, 
nie jestem jakimś Wordem (23FH). 
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Zadaniem korektora jest również kontrola stylu oraz tego, 
czy wypowiadane zdania pasują do okoliczności, postaci i – 
w miarę możliwości – czy są one zgodne z tłumaczeniem. 

Grupa fansuberska dzieli zadania pomiędzy członków 
w zależności od poziomu ich umiejętności oraz czasu, którym 
dysponują. Poszczególne projekty otwierane i zamykane są 
wspólnie. To, co już raz zostało rozpoczęte, poza wyjątkowymi 
sytuacjami, musi zostać dokończone. Dobrowolne zawieszenie 
przedsięwzięcia lub zupełna z niego rezygnacja związane są 
albo z „brakiem mocy przerobowych” (09MN), albo z kwestią 
licencji. Niepisane prawo teoretycznie zobowiązuje do zaprze-
stania prac po jej wykupieniu na dany tytuł w Polsce – jak wy-
gląda to od strony praktycznej opisane zostało wcześniej. Poza 
tym, jeśli zespół korzysta z angielskiego przekładu (a w ponad 
90 proc. przypadków tak właśnie jest) i projekt realizowany 
przez ekipę anglojęzycznych fanów zostaje wstrzymany lub 
porzucony, to samo automatycznie dzieje się z przedsięwzię-
ciem polskim. Projekty wybiera się na ogół samemu według 
własnego uznania, przy tym nie ma wielkiego znaczenia fakt, 
że napisy do danej serii (lub filmu) już zostały wykonane przez 
kogoś innego. Jeśli fansuberzy rzeczywiście chcą zrobić tłu-
maczenie do anime, to i tak je zrobią, nie zważając na okolicz-
ności. Wykonają je szczególnie wtedy, gdy uznają istniejący 
przekład za produkt kiepskiej jakości, a daną kreskówkę darzą 
wielką sympatią. Czasami przedsięwzięcia przydzielane są od-
górnie, przez lidera grupy – zdarza się to tylko w wyjątkowych 
sytuacjach (na przykład wtedy, gdy członkom brakuje pomy-
słu lub trzeba dokończyć serię rozpoczętą przez kogoś inne-
go), ponieważ jednym z najgorszych rozwiązań jest zmuszenie 
fansubera do pracy nad animacją, która mu nie odpowiada. 
Oznacza to spędzanie dziesiątków godzin nad materiałem 
pozbawionym dla niego wartości, co na dłuższą metę jest dla 
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grupy nieopłacalne, gdyż łatwo może prowadzić do wypalenia 
się tłumacza i opuszczenia przez niego nie tylko zespołu, ale 
i całego światka.

Mechanizmy kontroli

Fansuberzy w grupie z reguły czuwają nad sobą sami. Najsku-
teczniejsza kontrola to samokontrola ich wewnętrznego pędu 
ku wiedzy, samodoskonaleniu i powiększaniu dostępnych in-
formacji jako dobra wspólnego:

Robisz swoje, reszta swoje, trzeba się dostosowywać, truć 
ludziom, żeby zrobili, prosić, wkurzać się czasami, […] 
ale zawsze się wszystko w końcu jakoś układa (19MO).

Niemniej jednak pozostawienie wszystkiego wolnej woli 
subujących nie jest najlepszym pomysłem. W wielu sytuacjach 
potrzebna jest „osoba do krzyczenia, podziału prac i pogania-
nia” (09MN). Czasami wszystkie projekty przechodzą po prostu 
przez ręce jednego tłumacza (zwykle lidera grupy), który trzyma 
pieczę nad całością. Ma to swoje plusy, bo i czuwanie nad pra-
cą pojedynczych osób jest większe, i spójność wydawanych na-
pisów również (prezentują własny styl grupy). Zasadniczą wadą 
są powstające opóźnienia w udostępnianiu kolejnych odcinków.

Zewnętrzne mechanizmy kontroli nad pracą fansuberów 
nie są zbyt ścisłe. Zespół zwykle wychodzi z założenia, że 
jeśli ktoś powiedział, że chce przekładać, to znaczy, iż wie, 
o czym mówi. Jeśli rzeczywiście trzeba kogoś popędzić, wy-
syła się e-mail lub próbuje nawiązać kontakt przez komuni-
kator. Deadline, czyli nieprzekraczalny termin, przed któ-
rym trzeba zaprezentować wyniki swoich działań, pojawia 
się rzadko i wyłącznie w nagłych i trudnych sytuacjach, na 
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przykład gdy ktoś się nie kontaktuje od kilku miesięcy. Tak 
naprawdę podejście do systemu kontroli i przestrzegania ram 
czasowych zależy od charakteru danej ekipy. Są takie, które – 
jako nastawione bardziej zadaniowo – będą wymagały nama-
calnych efektów fansuberskiej aktywności, jak i takie, które 
traktują tłumaczenia bardziej jako zabawę. W przypadku tych 
ostatnich wszelkie zasady stają się dosyć płynne. 

Niemalże każda grupa posiada swój własny kanał IRC 
(czat) (albo i dwa – oficjalny i nieoficjalny, tylko dla człon-
ków grupy). Na nich odbywają się zebrania, tutaj rozdziela 
się projekty, dyskutuje nad kształtem napisów, zgłasza proble-
my i gdy trzeba (oraz jest to przyjęte), gani się ociągających 
z pracą. Istnieje również specjalny kanał #plfansubbers, gdzie 
potrzebne jest zaproszenie – dyskutowane są na nim najistot-
niejsze kwestie polskiego fansubingu w wersji hard. Poza tym 
regułą jest utrzymywanie przez zespół własnej strony, gdzie 
publikowane są informacje o trwających projektach, oraz fo-
rum internetowego, służącego głównie komunikacji między 
tłumaczami amatorami a resztą społeczności fanów anime. 
Istnienie tego typu narzędzi komunikacyjnych zmusza fansu-
berów do podjęcia wysiłku przygotowania kolejnych przekła-
dów. Poza wsparciem intelektualnym i emocjonalnym, jakiego 
owe funkcjonalności dostarczają, są one motorem napędzają-
cym koło widzialności lub niewidzialności w świecie wielbi-
cieli. Wszystko na zasadzie: tłumaczysz – istniejesz w świado-
mości społeczności, nie tłumaczysz – nie istniejesz.

Płynność w wielkim stylu

Z grupami fansuberskimi wiążą się dwie istotne kwestie. 
Po pierwsze nie istnieją one tylko w sieci – często mamy do 
czynienia z więziami o charakterze mieszanym. W Polsce 
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wśród wszystkich najistotniejszych ekip tłumaczących ani-
me nie ma takiej, której członkowie nie spotkaliby się co 
najmniej raz offline lub – w najgorszym przypadku – by 
podobnego mityngu nie planowali w najbliższej przyszło-
ści. W grupach organizujących okazjonalne spotkania pa-
nują stosunki o wiele bardziej przyjacielskie – inne są za-
równo mechanizmy kontroli, jak i przepływ informacji. Jak 
ujął to jeden z badanych: 

Jesteśmy zgraną ekipą. Nie jesteśmy tylko grupą produku-
jącą napisy, robimy to, co lubimy z pasją i można powie-
dzieć, że staliśmy się przyjaciółmi, a jeśli to zbyt „mocne” 
słowo, to zastąpmy je „świetnymi znajomymi”. Nie łączy 
nas sztywno tylko nazwa grupy. Wiesz, o czym mówię, 
prawda? (06MK). 

Po drugie granice grup pozostają w szczególny spo-
sób rozmyte. Nie tylko poszczególne zespoły współpracu-
ją ze sobą nad projektami, lecz również ich członkowie 
pomagają niezależnie innym ekipom czy też pojedynczym 
fansuberom:

Grupy są umowne. Znaczy robi się również poza nimi, jak 
i między nimi (27MR).

Nierzadko ktoś przygotowuje projekty w grupie (na przy-
kład wspólnie pracuje się nad hardsubami, które wymagają 
większych nakładów czasu i wysiłku) i równocześnie poza nią, 
indywidualnie lub z kimś (softsuby). Tak zwane jointy (przed-
sięwzięcia skupiające przy pracy ludzi z różnych zespołów) 
cieszą się dużą popularnością i traktowane są w zasadzie jako 
element codzienności:
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Zawsze. Bardzo często. Z każdym, kto ma na to ochotę. 
I prezentuje jakiś poziom, czyli nie tłumaczy „Kali bić 
włócznia” (36MG). 

Zasadniczych reguł zamykających granice nie ma – każ-
dy tłumaczy, jak chce, kiedy chce i co chce. Potencjalne nie-
domknięcie ekipy nie oznacza jednak, że każdy ma wstęp do 
mikrospołeczności. Jak już zostało zauważone, wiele zależy 
od pozycji (grupy i poszczególnych tłumaczy) w fansuberskim 
światku.

Prestiż i popularność grupy

Kwestią prestiżu i popularności zespołów warto zająć się bli-
żej. Grupy fansuberskie, jako te o charakterze zadaniowym, 
cechują się różnym umiejscowieniem na drabinie hierarchii 
wyznaczanym przez wiedzę i umiejętności. Pozycja zespołu 
i związany z nią prestiż łączą się z profesjonalizmem człon-
ków, którego widzialnymi znakami są nie tylko ostateczny 
kształt i liczba udostępnianych fansubów, lecz również spo-
kojne przyjmowanie krytyki oraz odpowiednie zachowanie 
względem innych fanów na forach. Obecność w grupie tłu-
macza z języka japońskiego, dzięki której zgodność przekładu 
z oryginałem ulega wzmocnieniu, jest dodatkowym atutem. 
Szacunek wobec danego zespołu widoczny jest w sposobie wy-
powiadania się o nim w internecie. Mała liczba negatywnych 
komentarzy dotyczących fansubów wypuszczonych w świat 
przez daną ekipę również jest oznaką poważania. Przy tym 
znaczenie grupy jest tym większe, im więcej korzyści przynosi 
ona dla społeczności wielbicieli. Popularność tłumaczonych 
serii także determinuje ocenę zespołu – nawet jeśli ekipa jest 
obiektywnie dobra w tym, co robi, ale nie przekłada tytułów, 
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których środowisko poszukuje, jej pozycja nigdy nie będzie 
zbyt wysoka. Dlatego też, w przypadku interesujących projek-
tów, często zabiera się za nie kilka grup naraz – wzajemnie 
zarzucają się one negatywnymi komentarzami i na przemian 
wytykają sobie błędy. Powyższa sytuacja miała miejsce cho-
ciażby przy tłumaczeniu popularnego anime pod tytułem Desu 
Nōto (Death Note). Górą zawsze jest zespół wykonujący swoją 
pracę lepiej, a spór, niezależnie od przebiegu, przyczynia się 
do przygotowania fansuba świetnej jakości, na czym korzysta 
całe środowisko miłośników. 

Ocenianie pracy grupy na podstawie wydawanych napi-
sów jest czymś oczywistym, ale ma swoje wady. Prowadzi do 
sytuacji, w której początkujące zespoły mają niewielkie szanse 
na uzyskanie dobrej pozycji. Pierwsze przekłady danej ekipy 
z reguły mają to do siebie, że są gorszej jakości – jak w każdej 
dziedzinie, tak i tutaj praktyka czyni mistrza. Rosnący profe-
sjonalizm nakręca spiralę wiedzy i umiejętności:

Im się robi więcej napisów, pod różne gusta, wyznacza się 
pewne standardy, w których potem trudno zejść (27MR). 

Logicznie – znana osoba (tłumacz, korektor) posiadająca 
doświadczenie i tkwiąca w fansubingu od dłuższego cza-
su, zyskuje automatycznie pewien autorytet. Staje się oso-
bą, którą inni zaczną z czasem szanować. Tak, jak w każ-
dej pracy: szacunek za wytrwałość, prace, jakość tych prac 
(12MM).

Bardzo wysoko stawiamy poprzeczkę i liczymy na suby 
bardzo wysokiej jakości. Czasami jednak warto docenić 
fakt, że ktoś stara się coś zrobić i pragnie doskonalić się 
w tej dziedzinie (03MG).
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Od sprawdzonej już grupy fani mają prawo wymagać 
więcej, a ich oczekiwania stają się czynnikiem wymuszają-
cym dalszą pogoń za informacjami i przyspieszającym proces 
samodoskonalenia. Od miana eksperta od przekładów nie ma 
ucieczki – raz nadane, zmusza do nieustannej pracy nad sa-
mym sobą. Ilość potencjalnej wiedzy, którą można posiąść, 
nieustannie się powiększa przez jednoczesne działanie wielu 
umysłów, tak że zatrzymanie się na pewnym etapie zdolności 
oznacza w istocie cofnięcie się w rozwoju i utratę z trudem 
osiągniętego statusu. Zespół musi wciąż na nowo potwierdzać 
swój profesjonalizm, biorąc udział w niekończącym się dialo-
gu kolektywnej inteligencji.

Matt Hills3 w książce Fan Cultures zwrócił uwagę na po-
wszechnie popełniany przez badaczy błąd, polegający na trak-
towaniu społeczności fanów jako wspólnot niehierarchicz-
nych. Część naukowców zajmujących się wielbicielami wi-
dzi stratyfikację związaną z fandomem wyłącznie w wymiarze 
rozróżnienia między kulturą wysoką i niską, co sprowadza się 
do traktowania miłośników jako gorszych uczestników kultu-
ry. Tymczasem entuzjasta jest „graczem” posługującym się po-
siadanym kapitałem kulturowym (istotnym z punktu widzenia 
społeczności) w grze o swoją pozycję wśród innych4. Hills na-
pisał o moralnym dualizmie fanowskich wspólnot, wewnątrz 
których rodzi się napięcie wyznaczane z jednej strony przez 
chęć użycia posiadanej wiedzy do budowy własnego (indywi-
dualnego) statusu, a z drugiej przez dążenie do powiększania 
dobrobytu społeczności dzięki posiadanej wiedzy5.

Tytułem podsumowania warto powtórzyć, że w przy-
padku polskich fansuberów anime pozycja zdobywana dzięki 

3 M. Hills, Fan Cultures, London–New York: Rouledge 2002.
4 Zob. tamże, s. 46.
5 Zob. tamże, s. 188–189.
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wiedzy jest wyznaczana dwojako – dzięki własnym umiejęt-
nościom, a także przez przynależność do konkretnej renomo-
wanej grupy. Wyrosła wśród zasad kultury daru wspólnota 
różnicuje się wewnętrznie na podstawie tego, co posiada dla 
jej członków znaczenie, czyli na podstawie zdolności (i zakre-
su wiedzy leżącej u ich podstawy). Używane dla dobra spo-
łeczności czy też dla zdobycia prestiżu, stanowią one swoisty 
wyznacznik statusu. Powiększanie zakresu zdolności i dosko-
nalenie decydują o być albo nie być wspólnoty, rozumianej 
jako przejaw kolektywnej inteligencji.
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O czym mówi ideał fansubera?

Podjęte w trakcie badania (i zadawane respondentom) pytanie 
o to, jaki ma być dobry fansuber, a czego nigdy nie powinien 
robić, ujawniło zestaw wszystkich najistotniejszych elemen-
tów społeczności wiedzy funkcjonującej w warunkach kolek-
tywnej inteligencji (o części owych elementów była już mowa 
wcześniej). Jak łatwo się domyślić, ideał obecny w świadomo-
ści jednostek odnosi się do posiadanych umiejętności, który-
mi należy się dzielić z innymi i które wymagają pielęgnacji na 
drodze do mistrzostwa: 

Trzeba zawsze utrzymywać jak najwyższy poziom (18MI). 

Tu nie ma miejsca na fuszerkę, na robienie na odwal, byle 
zrobić i dać bez sprawdzenia w Wordzie, w formacie TMP. 
To klasa sama w sobie (27MR).

Nie ma złych fansuberów. Są tylko leniwi. Brak wiedzy 
i lenistwo to podstawowi wrogowie (10MR).

[Powinien] traktować tworzenie napisów na tyle poważ-
nie, żeby nie wypuszczał jakichś gniotów, tłumacząc się 
przy tym czymś w rodzaju „to moje pierwsze/drugie/cha-
banaste napisy, niestety nie znam ani języka angielskiego, 
ani polskiego na tyle dobrze, by zrobić ładne napisy, ale to 
powinno Wam wystarczyć” (16MD). 



Japonizacja. Anime i jego polscy fani

286

Gromadząc ciągle nowe zasoby wiedzy, nie można lek-
ceważyć tych, dla których napisy powstają, czyli przeciętnych 
odbiorców, ale też innych fanów niebędących fansuberami. 
Faktem jest, że bez wielbicieli i zwykłych osób ściągających 
fansuby zajęcie tłumacza byłoby pozbawione znaczenia. Pogar-
da wobec innych jest tutaj niepotrzebna i niczemu nie służy:

Nie lubię, jak ktoś na forum przeklina lub nowych użyt-
kowników wyzywa od nn00bów [czyli od nowicjuszy – 
przyp. aut.] (25ML).

Nigdy, ale to przenigdy, nie można prezentować postawy 
„mam was w dupie, będę robił wszystko jak mi się podo-
ba, noobki i nic wam do tego, cieszcie się, że w ogóle coś 
robię i udostępniam” (19MO). 

Pożądane cechy związane są też z technicznymi aspekta-
mi działalności. Oczytanie i doskonała znajomość japońskiej 
kultury ułatwiają wczucie się w klimat anime, co umożliwia 
odpowiednio wierne oddanie go w tłumaczeniu. Dzięki szcze-
gólnej wrażliwości i przy udziale odpowiedniej wiedzy, fansu-
ber jest nawet w stanie stworzyć specjalną terminologię na po-
trzeby konkretnej animacji. Idealna sytuacja to taka, kiedy mi-
łośnik zna przynajmniej podstawy języka japońskiego i potrafi 
ocenić, czy przekład musi być jak najwierniejszy i czy owa do-
słowność nie zaburzy nastroju tłumaczonego tytułu.

Pomoc i wsparcie tylko dla inteligentnych

W warunkach kolektywnej inteligencji dostęp do wiedzy uzy-
skuje się przez zadanie pytania, ale musi być ono konkretne 
i odwoływać się do pewnego elementu, a nie wiedzy ogólnej 
o subowaniu:
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I teraz tak: odzywa się do ciebie taki koleś i mówi: słuchaj, 
chciałbym nauczyć się timingowania. Pewnie, jaki masz 
problem? A on mówi: wiesz co, jeszcze nawet nie ściągną-
łem programu (36MG).

Chętni do pomocy są wszyscy bez wyjątku, bowiem przy-
świeca im poczucie misji:

To nie jest jakaś ściśle tajna tajemnica państwowa (07MX). 

Służę wiedzą […], jaką dysponuję, bo sam kiedyś byłem 
takim początkującym przygłupem, co to nie wiedział nic 
i nie umiał nic praktycznie (19MO). 

Im więcej ludzi będzie to umieć, tym lepsza sytuacja pol-
skiego fansubingu (15MP). 

Pomaga się innym, aby nie popełniali tych samych błędów 
i zamiast tracić energię na długotrwałe i żmudne poszukiwania, 
mogli się rozwijać, tym samym zwiększając umiejętności całej 
grupy. Prośby o informacje mogą być kierowane do poszczegól-
nych osób, o których powszechnie wiadomo, że posiadają okre-
ślone zdolności. Inną opcją jest umieszczenie posta na forum 
(wpis zawiera wezwanie o poradę), ale w takim wypadku trzeba 
upewnić się, że rozwiązanie nie zostało już wcześniej gdzieś na 
stronie przedstawione. Często pomoc udzielana jest przy okazji, 
to znaczy podczas komentowania napisów wskazuje się błędy 
i radzi, jak je poprawić, aby efekt końcowy był lepszy. 

Wspieranie początkującego tłumacza opiera się głównie 
na zasadzie „nie przeszkadzaj mu nauczyć się samemu”1, aby 

1 Fansuberzy, ucząc się, często posługują się metodą prób i błędów lub 
po prostu naśladują, to znaczy oglądają jak najwięcej gotowych napisów do-
brej jakości, aby sprawdzić, jakie rozwiązania są stosowane przez innych. 
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przypadkiem nie zabić w nim kreatywności. Ci, którzy uważ-
nie słuchają oraz dziękują za poprawki i konstruktywną kry-
tykę (potrafią uczyć się na własnych błędach), są traktowani 
poważnie i z odpowiednią dozą szacunku. Poza indywidualny-
mi prośbami, tematami zakładanymi na forach i poradnikami 
umieszczanymi w internecie nie bez znaczenia są wspomniane 
już kanały IRC. Obecni na nich fansuberzy czekają na ewentu-
alnych pytających – trzeba się dobrze postarać, aby odmówili 
pomocy, na przykład zadawać niekonkretne, zupełnie pozba-
wione sensu pytania w rodzaju: „jak zrobić hardsuba?”.

Pomaganie, oprócz funkcji związanej z powiększaniem 
zasobu wiedzy jako dobra wspólnego, ma swoją społeczną 
stronę. Udzielając innym porady, można przy okazji nawiązać 
nowe więzi, niektóre bardzo silne i długotrwałe. Przekazywa-
nie różnych zdolności może być ponadto ujmowane w katego-
riach daru, którego przyjęcie obarcza odpowiedzialnością od-
dania przeciw-daru. Nie bez znaczenia pozostaje też fakt pozy-
tywnej opinii, jaką mają o pomagającym fansuberzy.

„Dla dobra suba” (27MR) – system komentarzy

Społeczność nieustannie czuwa nad jakością wiedzy przepływa-
jącej przez dłonie fansuberów – nic w tym dziwnego, w końcu 
napisy są dumą wielbicieli. „Przecież pracujemy na wspólne 
konto” (21MD), twierdzą i niestrudzenie, z niezwykłą drobia-
zgowością sprawdzają wartość przekładów, wyłapując cudze 

Dodatkowo korzystają z elektronicznej pajęczyny, odnajdując w niej pod-
ręczniki fansuberskie, instrukcje do różnych programów, słowniki, różne 
porady. Zaczynają zwykle od softsubów, chociaż bywają w tej mierze wy-
jątki. W toku indywidualnych poszukiwań dokonuje się ewolucja: w przy-
padku softsuberów wyznaczana formatem napisów (od najprostszego TMP 
do skomplikowanego ASS), u hardsuberów związana z profesjami (od naj-
prostszych po kodowanie i efekty).
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błędy z dokładnością zegarmistrza. Działająca na zasadach ko-
lektywnej inteligencji społeczność dokonuje rzeczy niemożli-
wej dla pojedynczych osób – w dzień i w nocy, w czasie rzeczy-
wistym, armia sieciowych strażników pilnuje, aby przedmioty 
będące wynikiem jej wiedzy prezentowały odpowiedni poziom. 
Dokonuje tego głównie przez wspominane już komentarze.

Dyskusje toczące się przy ich wykorzystaniu dotyczą po-
ziomu napisów, roztrząsają, który format jest lepszy i wygod-
niejszy oraz to, w jaki sposób tłumaczyć (wiernie, mniej do-
kładnie, podwórkowo, literacko itd.). Omawia się w zasadzie 
wszystko, to znaczy same fansuby, jak również dokonane po-
prawki, pomysły moderatorów usprawniające przepływ infor-
macji, nawet poradniki przygotowywane przez samych fan-
suberów – rozmawia się o jasności instrukcji, ich zgodności 
z realiami i przydatności. Wiedza współdzielona, o której pisał 
Lévy, formuje się przecież w dialogu.

Komentarze potrafią zachęcić do dalszej pracy i zmoty-
wować do rozwoju, ale bywa, że odnoszą zupełnie odmien-
ny skutek. Niełatwo jest „przyjmować złe słowa na klatę” 
(14MZ), tym bardziej że uwagi są nierzadko niezwykle ostre 
i zniechęcające. Jak słusznie zauważył jeden z badanych:

Sam się zastanawiam, czy gdyby ktoś zjechał moje pierw-
sze napisy, to czy wydałbym następne? (26MR). 

Opinia, aby dobrze pełniła swoją funkcję, musi być kon-
struktywna i precyzyjna, to znaczy dokładnie wskazywać błę-
dy, ale też nagradzać za to, co prawidłowe:

To irytujące, gdy napisy są krytykowane przez kogoś, kto 
żadnych napisów nie wydał i nie ma żadnego pojęcia, ile 
wysiłku trzeba w nie włożyć (26MR). 
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Czasami piszą wręcz eseje na temat napisów do jednego 
odcinka, by w końcu dać ci ocenę jaka według nich jest 
słuszna i nawet jeśli jest to słaba, przeciętna, a jest to do-
brze wytłumaczone, to w takim wypadku nawet nie jest to 
dołujące (05MM).

Ocena innych jest dla tłumacza niezwykle ważna tylko 
wówczas, gdy opinia jest konstruktywna – jej moc jest tym 
większa, im wyższy status komentującego. Sama umiejętność 
wystawienia odpowiedniego komentarza (czyli tak zwane cze-
pianie się) „świadczy o skillu” (22MD), to jest o technicznych 
możliwościach zgłaszającego uwagi. Dodatkowo w trakcie ana-
lizy cudzych napisów pod kątem nieprawidłowości zwiększa 
się również swoją własną wiedzę, zapamiętuje to, co wykonano 
prawidłowo, i uczy, jak wyodrębnić i usunąć to, co błędne. 

Komentarze zwykłych odbiorców mogą się zasadniczo 
różnić od uwag innych fansuberów, bo też inne są priorytety 
obu grup. Dla tych pierwszych znaczenie ma samo wydanie 
napisów, dla drugich liczy się profesjonalizm wykonania: 

[Fansuberzy] są bardzo wymagający i czepiają się czę-
sto istnych dupereli albo rzeczy mocno kontrowersyjnych 
(18MI). 

Zauważyłem także parę razy, że doświadczeni tłumacze 
mieszali z błotem napisy osoby, która dopiero zaczęła za-
bawę z tłumaczeniem. Napisy wprawdzie były do niczego, 
jednak krytyka powinna być konstruktywna, a nie tak de-
motywująca (26MR).

Komentuje się i pomaga dla ogólnej satysfakcji z dobrze 
wykonanej pracy – jak już zostało podkreślone, wszystkim 
zależy, aby ze wspólnego dobra można było się cieszyć. Co 
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ciekawe, weryfikacja przekładów wchodzi w krew, stając się 
nawykiem trudnym do kontrolowania. Fansuberzy, nawet sie-
dząc w kinie, potrafią mimowolnie porównywać angielskie 
dialogi z ich tłumaczeniem:

Po prostu kłują mnie po oczach i denerwują te błędy 
(08MW). 

Raz włączony mechanizm korekty, utrwalony w toku co-
dziennej działalności, nie daje o sobie łatwo zapomnieć, uzy-
skując status podświadomej automatyki działań.

Co daje plagiat?

Napisy można splagiatować, co polega na ich dodaniu na stro-
nę ANSI (lub jakąś inną) i przedstawieniu jako swoje, mimo że 
nie jest się ich autorem:

A, przypomniała mi się ciekawa akcja. Znajomy, z którym 
współpracuję, XY dostał maila, że gość chce przerobić 
jego napisy, bo są słabe, i wystawić je jako swoje, usu-
wając przy tym stopkę z autorem. XY oczywiście się nie 
zgodził, a gość mu odpisał, że i tak to zrobi, ale nie wie, 
dlaczego XY się nie zgodził. Typowa pijawa, chamstwo 
po całości. Później napisy rzeczywiście się pojawiły. Usu-
nięto je oczywiście, ale niesmak całej akcji został (14MZ).

Wśród wielbicieli anime pozycja fansuberów jest wysoka 
i dobrze ugruntowana, ponieważ wiadomo, że wykonanie do-
brego przekładu to coś trudnego. Wymagania wobec nowych 
tłumaczy rosną wraz z rozwojem polskiego fansubingu – nie-
łatwo zaistnieć, ale prestiż, który można osiągnąć, wart jest 
wysiłku. Być może dlatego nie ma innego przewinienia w tym 
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światku traktowanego z taką surowością, jak dokonanie pla-
giatu. Bardzo silny jest przymus poszukiwania swojego miej-
sca w społeczności, skoro plagiatorzy ryzykują tak wiele2.

Warto zaznaczyć, że tylko dzięki funkcjonowaniu w wa-
runkach kolektywnej inteligencji tłumacze są w stanie wyła-
pać plagiaty spośród tysięcy napisów dodawanych na ANSI. 
Bez działania setek użytkowników ustalenie, kto ukradł 
suby, graniczyłoby z niemożliwością. Każdy, komu zdaje się, 
że odkrył plagiat, może go zgłosić, potem sprawa jest wery-
fikowana i zostają podjęte odpowiednie kroki w celu wyeli-
minowania zjawiska. Sankcje za plagiatowanie prowadzą do 
wykluczenia ze społeczności internetowej – konsekwencją 
wykrycia przywłaszczenia jest również usunięcie umiesz-
czonych fansubów. Z powodu nagminnych przestępstw ad-
ministratorzy często decydują się wprowadzić dodatkową 

2 Skłonność do plagiatowania da się wytłumaczyć za pomocą koncep-
cji Michela Authiera (zob. Eclaircissement sur quelques fondamentaux des 
Arbres de connaissances, 1998, [online:] http://www.arbor-et-sens.org/spip.
php?article3 [dostęp 19.02.2012]), który pisał o drzewach wiedzy, próbując 
wyjaśnić specyfikę procesów twórczych oraz zagwarantować takie zorga-
nizowanie pracy (w zespołach zadaniowych), aby dowartościować czynnik 
ludzki. Według Francuza umiejętności ludzkie nie są wyłączną własnością 
jednostki, ale cechą ujmowaną w świetle społecznego otoczenia. Podstawą 
omawianej koncepcji jest rozpoznanie – tylko człowiek, którego zdolności 
są znane innym, może efektywnie pracować, współpracując z członkami 
grupy. Dla zespołu osoba jest tyle warta, ile potrafi, ale tylko wtedy, gdy jej 
umiejętności są potrzebne i gdy się o nich wie. Drzewa wiedzy są przedsta-
wieniem układu pozycji w grupie, wyznaczonych przez zdolności jej człon-
ków – umieszczenie siebie na planie takiego drzewa zapobiega wykluczeniu 
społecznemu. W przypadku błędnego rozpoznania, gdy umiejętności danej 
osoby pozostają niewykorzystane, będzie ona dążyła do zmiany zaistniałej 
sytuacji przez bardziej ofiarną pracę, a jej własny interes przyczyni się do 
wzrostu dobrobytu całej grupy. Problem pojawia się w chwili, gdy ktoś pra-
gnie zająć pozycję na drzewie, która – kierując się zdolnościami – nigdy nie 
powinna być mu przyznana. Ponieważ każda jednostka pragnie akceptacji 
społecznej, ludzie błędnie w swoim mniemaniu alokowani podejmują roz-
paczliwe wysiłki zmierzające do odegrania przed społecznością przedsta-
wienia, w którym oni sami potrafią to, co chcieliby umieć.
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karę – wpisanie na czarną listę i opublikowanie na forum da-
nych (nick) plagiatora. Niektóre „pijawy” uparcie zaprzeczają 
swojej winie, ale nie są w stanie przekonać wspólnoty, gdy ta 
znajdzie dowody. 

Plagiatorzy nazywani są wśród fansuberów mianem neo-
kidów (dzieci Neo), pojawiających się tylko po to, aby znisz-
czyć społeczność, „aby burdel zrobić” (14MZ). Nie uczest-
niczą w życiu forum, więc nie są konstruktywni z punktu 
widzenia wspólnoty, a ich działalność postrzegana jest jako 
wyłącznie destruktywna. Po odkryciu zbrodni plagiator tra-
ci w zasadzie wszystko, co już zyskał, jak i to, co mógłby 
zyskać, gdyby dodał swoje własne napisy, a nie cudze. Tam, 
gdzie wiedza jest elementem centralnym, a środowisko skupia 
się na czujnej kontroli jej jakości, rzeczą niedopuszczalną jest 
naruszenie wspólnego dobra. Plagiat stanowi zaprzeczenie 
idei samodoskonalenia oraz kreatywności i jest zagrożeniem 
dla sprawnego funkcjonowania grupy. Irytujące dla fansube-
rów są również działania z pogranicza plagiatu, na przykład 
wystawianie cudzych przekładów na innych stronach bez 
zgody autora (powoduje to utratę kontroli nad procesem two-
rzenia), szczególnie wtedy gdy z napisów ktoś usuwa stopkę, 
czyli dane na temat tego, kto suby zrobił.

Zjawisko plagiatowania ma też inną twarz. Chodzi o to, 
że w bardzo prosty sposób można zniszczyć komuś karierę, 
niesłusznie oskarżając go o przestępstwo. Samo podejrzenie 
o dokonanie zbrodni raz na zawsze rzuca cień na fansubera, 
a odzyskanie utraconej pozycji jest bardzo trudne – jak w każ-
dej wspólnocie, tak i tutaj etykietowanie prowadzi do wyklu-
czenia osób naznaczonych:

Taka osoba jest na zawsze spalona w środowisku fansube-
rów (24FB).
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Oskarżający muszą sobie uświadomić, że podobieństwa 
w przekładach pojawiają się zawsze, tym bardziej jeśli tłuma-
cze korzystają z tego samego skryptu w języku angielskim – 
w takiej sytuacji zasadność posądzenia o plagiat jest wątpliwa.

Czarna owca społeczności

Jest pewien typ osób, które znacząco wyróżniają się spośród 
innych łamaczy reguł – wspólnota darzy ich szczególną nie-
chęcią, ale musi tolerować. Czarna owca łamie dwie z głów-
nych zasad pracy w społeczności wiedzy. Po pierwsze lekce-
waży tych umiejących mniej od niej, po drugie wywyższa się 
ponad tych, co potrafią więcej. Nazywa się ją w skrócie BS, 
od pierwszych liter angielskiego black sheep (czarna owca). 
Zachowanie BS jest wysoce problematyczne, ponieważ nie 
da się jej po prostu wyrzucić czy napiętnować w taki sposób, 
jak postąpić dałoby się z plagiatorem czy osobą sprzedającą 
napisy na Allegro. Na takie traktowanie – było nie było – nie 
zasłużyła. Osoby niecierpliwe wypowiadają się jednak o BS 
nieprzychylnie:

BS znany jest z głupoty, na ten przykład (19MO).

Wypisuje na forum różne rzeczy, co to nie on, co on ma, 
co on umie. Ludzi to raczej nie interesuje, tylko interesuje 
owoc pracy czyli sub (25ML).

Czasem BS jest po prostu usuwana z kanałów IRC, jeśli 
nie można dłużej znosić jej zachowania. Pewna czarna owca 
jest niesłychanie złośliwą fansuberką, która rości sobie nie-
zasłużone prawo do pozostawania w kręgu najlepszych. Roz-
wiązanie tego problemu jest dla wspólnoty trudne, bowiem BS 



CZĘŚĆ III. Polscy fansuberzy anime

jest dobrą tłumaczką, spełnia zatem główny wymóg bytności 
w szeregach fansuberów. Przynosi wstyd, ale nie stanowi za-
grożenia dla społeczności wiedzy. Ma w niej swoje miejsce 
i tak długo, jak długo przez swoją aktywność fansuberską bę-
dzie przyczyniać się do powiększania puli wspólnego dobra, 
będzie tolerowana.
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Japońska popkultura przyciąga rzesze konsumentów z całego 
świata – Kelts1 zawyrokował o trzeciej fali japonofilii, czyli 
wzmożonym zainteresowaniu Japonią wyrażanym przez oby-
wateli innych państw. Podczas fali pierwszej, w XVIII i XIX 
wieku, europejscy artyści odkryli unikatową japońską este-
tykę. W trakcie fali drugiej, czyli tej trwającej między 1950 
i 1960 rokiem, amerykańscy beatnicy zafascynowani byli re-
ligijnymi tradycjami szintoizmu. Fala trzecia, czyli współcze-
sna, jest najintensywniejsza, ponieważ omawianym krajem in-
teresują się nie tylko elity artystyczne, ale także masy. Obecna 
japonofilia objęła swym zasięgiem nie tylko kulturę wysoką 
(w tradycyjnym tego słowa znaczeniu) i jej pochodne, takie 
jak bushido (kodeks honorowego i zdyscyplinowanego postę-
powania), ikebana (sztuka układania kwiatów) czy ceremonia 
picia herbaty, ale również kulturę popularną. Tak naprawdę jest 
ona podstawą zachłyśnięcia się Japonią, przy czym największą 
rolę do spełnienia ma tu anime2.

1 Zob. R. Kelts, Japanamerica: How Japanese Pop Culture Has Invaded 
the U.S., New York: Palgrave Macmillan 2006, s. 5.

2 Dla Keltsa (tamże, s. 6) szczególnym znakiem ożywionego zaintereso-
wania Japonią jest sukces filmu Sophii Coppoli Między słowami, w którym 
amerykańskie zaaferowanie tym, co japońskie, przejawia się niezwykle do-
kładnym oddaniem klimatu wielkich metropolii wyspiarskiego kraju. Po-
rażają one nagromadzeniem neonów, ale również zachwycają eleganckim 
i minimalistycznym wystrojem hoteli i restauracji, straszą dziwnymi klu-
bami nocnymi oraz przerażają tłokiem panującym w środkach komunikacji 
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Jest ono globalną siłą ekonomiczną – zarabiają na nim 
wielkie medialne korporacje japońskie i przedsiębiorstwa z in-
nych państw, rozprowadzające kreskówki na lokalnym rynku 
oraz czerpiące zyski ze sprzedaży produktów okołoaudiowi-
zualnych. Oczywiście dochody cały czas są skromne, jeśli 
przyrównać je do tych uzyskiwanych przez produkcje holly-
woodzkie. Mimo to animacje japońskie skutecznie konkuru-
ją z amerykańską popkulturą. Właśnie dlatego na przykładzie 
anime widać, że proces kształtowania światowej kultury pop 
jest o wiele bardziej skomplikowany, niż chcieliby zwolennicy 
tezy o oddziaływaniu jednej tylko potęgi, to jest Stanów Zjed-
noczonych.

Nie bez znaczenia jest, że kreskówki powstają w kultu-
rze zawłaszczającej wzorce kulturowe z różnych stron świata 
i mieszającej je z lokalną tradycją i dziedzictwem pokoleń. 
Japonia eksportuje popdobra hybrydowe o formie determi-
nowanej przez elementy kulturowe różnego pochodzenia3. 
Globalne zainteresowanie animacjami niewątpliwie wynika 
z ich podobieństwa do tekstów amerykańskich. Wzorowanie 
się na dziełach z USA czyni z japońskiej kultury popularnej 
towar strawny w porównaniu z tradycyjną, wysoką sztuką 
z Japonii (na przykład Nō, czyli klasyczny teatr muzycz-
ny). Nie ulega wątpliwości, że popkultura ze Stanów Zjed-
noczonych w latach powojennych zupełnie przekształciła 
japońską, niemniej jednak owe analogie nie są kompletne, 
bowiem Japończykom udało się wypracować odmienność, 
którą w obecnej chwili zadziwiają resztę świata. O popular-
ności anime decyduje skuteczne powiązanie mechanizmów 

miejskiej. Tokio – miejsce, gdzie rozgrywa się akcja – jest jednym z głów-
nych (o ile nie głównym) bohaterów dzieła.

3 Popprodukty te, wchodząc do światowego zasobu kulturowego, wpły-
wają z kolei na produkcję tekstów w innych krajach.
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kulturowej bliskości oraz kulturowego oddalenia. Pierwszy 
powoduje, że różni odbiorcy nie są odstraszani hermetyczno-
ścią kreskówek i mają wrażenie obcowania z czymś znanym 
i przez to przewidywalnym, drugi wywołuje poczucie wcho-
dzenia w kontakt z popdobrami nowymi i egzotycznymi, 
a przez to pociągającymi.

Globalną dystrybucję animacji znacząco ułatwił inter-
net, dzięki któremu, poruszając się w obrębie nieformalnego 
obiegu kultury (ściąganie nielegalnych kopii), zaopatrzyć 
się można w konkretne filmy czy serie niezależnie od tego, 
czy zostały one w danym kraju oficjalnie wydane. Ściąganie 
czyni dla koncernów japońskich wiele dobrego, bowiem po-
zwala rozniecić ogień zainteresowania, powodujący że kiedy 
wkracza się z oryginalnym tekstem, znajdują się chętni, aby 
go kupić (są to oczywiście fascynaci, wcześniej nielegalnie 
„zasysający” coś z elektronicznej pajęczyny). Pobieranie 
z sieci jest również dobre dla Japonii jako państwa, nie spo-
sób bowiem mówić o kulturowej bezwonności. Japonia jest 
oceniana przez pryzmat eksportowanego anime, czyniącego 
z niej miejsce cool, a przynajmniej państwo bardziej atrak-
cyjne, niż gdyby widzieć w nim tylko dostarczyciela elektro-
niki czy samochodów. 

Pod koniec XX wieku Japonia postrzegana była właśnie 
w ten sposób. Współcześnie o jej sile mówi się raczej w kate-
goriach soft, czyli w kontekście oddziaływania popkulturowe-
go. High-tech i auta stały się zresztą mniej ważne dla rozwoju 
gospodarki niż kiedyś (choć dalej są istotne)4. Dzisiaj do in-
nych krajów wysyła się przede wszystkim wytwory przemy-
słu kulturowego, przy czym kreskówki uznać trzeba za prze-
cierające szlaki tekstom innego rodzaju. Współcześnie można 

4 Przemysł popkulturowy to jeden z niewielu, który nie tylko przetrwał bez 
uszczerbku okres gospodarczej recesji kraju, ale jeszcze się wtedy rozwinął.
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mówić o atmosferze ciągłej kulturowej obecności Japonii – 
praktycznie każdy zetknął się kiedyś z anime, a nawet jeśli ni-
gdy niczego nie zobaczył, wie, co to jest, bo nazwa określająca 
ten gatunek na trwałe zadomowiła się w kulturowej retoryce 
Zachodu. Produkty japońskiej branży rozrywkowej stały się 
elementem krajobrazu naszej codzienności – ulokowały się 
w niezwykle zatłoczonej przestrzeni konsumenckiej i figurują 
w niej na równi z towarami z Ameryki.

W propagowaniu kreskówek szczególnie spełniają się 
fani, których społeczności wiedzy oparte są na kolektywnej 
inteligencji oraz ekonomii daru. Demokratyczna wzajemność 
i otwartość wspólnot wielbicieli istnieje i ma się dobrze, ale 
nie wyklucza powstania drabiny społecznej, po której stop-
niowo pną się miłośnicy. Omawiany system od starych modeli 
eksperckich różni to, że kiedyś, aby być specjalistą, nie wy-
starczały dobre chęci, upór i wytrwałość w pracy, niełatwo 
też było uzyskać pomoc osób znajdujących się wysoko pod 
względem prestiżu. Forma zbiorowej inteligencji przyjmuje 
postać rozproszonego środowiska multiekspertów, do którego 
teoretycznie każdy ma dostęp. W warunkach inteligencji ko-
lektywnej eksperci pojawiają się oddolnie (w przeciwieństwie 
do starszych systemów, gdzie narzucano ich z góry), wyłonie-
ni przez samą społeczność, na zasadzie konsensusu uzyska-
nego w toku interakcji wszystkich członków. Potwierdzanie 
wiedzy specjalistów dokonuje się przez ocenę ich umiejętno-
ści i przydatności dla wspólnoty.

Najwyraźniej widać to na przykładzie światka fansu-
berów, gdzie zaistnienie współtworzonej i współdzielonej 
przez wszystkich mądrości nie eliminuje hierarchii – prestiż 
wynikający z posiadania informacji jest ważnym elementem 
środowiska. Choć od opisanych w książce badań amatorskich 
tłumaczy minęło już trochę czasu, dalsza obserwacja grup 
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wskazuje, że wszelkie omówione mechanizmy ich funkcjono-
wania, a także wnioski wyciągnięte z owych prawidłowości 
nadal pozostają aktualne. 

Należy przy tym pamiętać, że respondentami były oso-
by osadzone w polskim kontekście lokalnym. Niewątpliwe 
w innych krajach fansuberzy działają bardzo podobnie. Nie 
można zaprzeczyć istnieniu transnarodowych tożsamości fa-
nowskich, tworzących się wskutek podobieństwa wielbicie-
li, wynikającego z fascynowania się tymi samymi tekstami, 
a także posiadania wspólnej wszystkim kultury (oparcie na 
kolektywnej inteligencji i ekonomii daru, jednakowe aktyw-
ności, język, komunikowanie się miłośników z całego globu 
itd.). System wartości polskich fanów, w tym etyka szerze-
nia dostępu do anime tam, gdzie jest on szczególnie trudny, 
wytworzył się dzięki sieciowym interakcjom z wielbicielami 
z wielu państw. Mimo to trzeba zaznaczyć specyfikę społecz-
ności z różnych stron świata, gdyż regionalny koloryt deter-
minuje cechy nigdzie się nie pojawiające.
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Badania internetu i badania przez internet

W ciągu ostatnich lat, wraz z rozwojem World Wide Web 
i wzrostem jej znaczenia, ignorowanie przez badaczy spo-
łecznych zjawisk pojawiających się w sieci przestało być 
możliwe. Tradycyjne narzędzia badawcze musiały ulec re-
definicji i zostać przystosowane do nowych realiów1. Inter-
net w dociekaniach społecznych może pojawić się w dwóch 
postaciach: jako przedmiot badań, na którym skupia się wy-
siłki w celu uzyskania odpowiedzi na szereg pytań, i jed-
nocześnie jako narzędzie służące zdobywaniu owych wyja-
śnień2. W przypadku badań przeprowadzonych na potrzeby 

1 Zob. Ch. Hine, Virtual Ethnography, London–Thousand Oaks–New 
Delhi: Sage Publications 2000; R. V. Kozinets, Netnography: Doing Ethno-
graphic Research Online, London–Thousand Oaks–New Delhi: Sage Publi-
cations 2010.

2 Zob. D. Batorski, M. Olcoń-Kubicka, Prowadzenie badań przez internet 
– podstawowe zagadnienia metodologiczne, „Studia Socjologiczne” 2006, 
nr 3 (182), s. 100; A. Jeran, Internet jako narzędzie i przedmiot badań, „Kul-
tura i Społeczeństwo” 2004, nr 4; K. Pietrowicz, Badanie internetu w ujęciu 
konstruktywistycznym, w: Re: internet – społeczne aspekty medium: Polskie 
konteksty i interpretacje, red. Ł. Jonak, P. Mazurek, M. Olcoń, A. Przybylska, 
A. Tarkowski, J. Zając, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonal-
ne 2006, s. 353; P. Siuda, Kwestionariusze internetowe – nowe narzędzie ba-
dawcze nauk społecznych, w: Konferencja „Rola informatyki w naukach eko-
nomicznych i społecznych”, Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Mar-
kowskiego w Kielcach, Kielce, 14 września 2006, z. 2, red. K. Grysa, 2006, 
[online:] http://www.sceno.edu.pl/konferencja/7_22.pdf [dostęp 19.02.2012].
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tej książki nastąpiło połączenie obu form, czyli na zjawiska 
rodem z internetu patrzono poprzez sieć.

Przeprowadzono etnografię wirtualną (inna nazwa netnogra-
fia)3 – pod jej pojęciem rozumie się jakościową metodę zbierania 
danych angażującą badacza w miejscu funkcjonowania ludzi, by 
mógł obserwować ich działania i przyjrzeć się ich codzienności. 
Różnica pomiędzy etnografią wirtualną a zwykłą polega na ro-
dzaju przestrzeni, gdzie przebywa naukowiec (cyberprzestrzeń, 
czyli społeczna przestrzeń internetu) oraz używanych narzędzi 
(programy komputerowe)4. Netnografia nie chce przy tym obalić 
dotychczasowych metod, lecz połączyć elementy tkwiące u pod-
stawy tradycyjnych badań terenowych z immanentnymi cecha-
mi technologii sieci. W przypadku etnografii jako takiej nacisk 
może być położony albo na opisywanie szczegółów zwyczajo-
wych praktyk, albo na kwestionowanie tego, co dla uczestników 
społeczności jest oczywiste. Jeśli chodzi o dociekania w obrębie 
wspólnoty polskich fansuberów anime, podważanie oczywisto-
ści ich światka nie tylko przychodziło łatwo, ale również pozwa-
lało ujawniać dotąd ukryte mechanizmy działania.

W badaniach grupy amatorskich tłumaczy zdecydowano 
się skorzystać z założeń etnografii wirtualnej. Zdając sobie 
sprawę z wad jakościowych metod badań (niereprezentatyw-
ność, anegdotyzm, emocjonalne zaangażowanie), wybrano je 
jako pozwalające lepiej zrozumieć działania ludzi skupionych 
w internetowych społecznościach5. Postawiono nie tyle na 

3 Zob. Ch. Hine, dz. cyt.; R. V. Kozinets, dz. cyt.
4 Zob. S. Crichton, S. Kinash, Virtual Ethnography: Interactive Intervie-

wing Online as Method, „Canadian Journal of Learning and Technology” 
2003, nr 2, Vol. 29, [online:] http://www.cjlt.ca/index.php/cjlt/article/viewAr-
ticle/40/37 [dostęp 19.02.2012]; Ch. Hine, dz. cyt.; R. V. Kozinets, dz. cyt.

5 Zob. D. Silverman, Interpretacja danych jakościowych: metody analizy  
rozmowy, tekstu i interakcji, przeł. M. Głowacka-Grajper, J. Ostrowska, 
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Naukowe 2007, s. 53–62.
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możliwość uogólniania wniosków oraz precyzyjność pomia-
ru, co na obserwowanie zachowań w warunkach fansuber-
skiego tu i teraz, bliskość badanych i doświadczenie „na wła-
snej skórze” pewnych elementów pracy tłumaczy. Postawio-
no ponadto na połączenie obserwacji uczestniczącej (jawnej 
i niejawnej) z wywiadami pogłębionymi. Cel badań można 
określić jako deskryptywny, ponieważ ich zadaniem było opi-
sanie sposobu funkcjonowania wspólnoty fansuberów.

Prowadzenie badań przy udziale technicznych użytecz-
ności internetu ma zwykle to do siebie, że związane jest bar-
dzo mocno z analizą tekstu. Zwraca się przecież uwagę na  
pisemną wypowiedź, w tym na różne elementy graficzne i tek-
stowe towarzyszące zapisywanym słowom. Można powie-
dzieć, iż analizowana treść jest w pewien sposób – szczególny 
dla sieci i właściwy dla badanej społeczności – zakodowana. 
Obejmuje ona specyficzną terminologię, jak również zwycza-
jowe skróty (zwykle anglojęzyczne, jak na przykład IMHO, 
czyli in my humble opinion [moim skromnym zdaniem]), uży-
cie drukowanych liter dla podkreślenia wagi wypowiedzi czy 
okraszanie wystukiwanych kwestii znakami emocjonalnymi 
(emotikonami). Materiał zebrany przy pomocy elektronicznej 
pajęczyny ma przy tym nieocenioną zaletę – wszelkie rozmo-
wy nie wymagają transkrypcji, co najwyżej wykonania do-
datkowej kopii, ponieważ podlegają automatycznej archiwi-
zacji i są łatwo dostępne.

Niemal wszystkie wywiady przeprowadzono przy wy-
korzystaniu popularnego komunikatora Gadu Gadu lub in-
nych, obsługujących ten sam protokół. Dwie rozmowy od-
byto na stronie mail.google.com, przy pomocy czatu. War-
to zaznaczyć, że sensowne było realizowanie badań przy 
użyciu sieci, skoro badało się społeczność działającą w tej 
przestrzeni i przywykłą do funkcjonowania w niej. Jako że 
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etnografia polega na obserwacji aktywności ludzkich w na-
turalnym dla nich środowisku, etnografia zwana wirtualną 
siłą rzeczy nie powinna wyrywać członków internetowej 
wspólnoty z otoczenia, do którego są przyzwyczajeni. Wy-
wiady pogłębione nie tylko są obecnie uznawane za tech-
nikę odpowiednią dla badań grup sieciowych, ale również 
korzystanie w ich przypadku z technicznych udogodnień 
oferowanych przez elektroniczną pajęczynę jest uważane za 
jak najbardziej uzasadnione6. W tym świetle komunikatory, 
jako popularne programy codziennego użytku, wydały się 
odpowiednim narzędziem zdobywania danych. Po pierwsze 
niemalże każdy użytkownik ANSI i ANFO posiadał swój 
numer Gadu Gadu (lub innego komunikatora) i z niego ko-
rzystał, co sugerowało łatwość w nawiązaniu kontaktu. Po 
drugie prowadzenie rozmowy w warunkach znanych i ak-
ceptowanych przez rozmówcę zwykle dobrze wpływało na 
jego szczerość. Zmuszenie badanego do kontaktu face to 
face przy rozmowie o sprawach z sieciowej rzeczywistości 
– i to sprawach nie do końca legalnych – groziłoby zakłó-
ceniem procesu badawczego przez zaburzenie naturalności 
konwersacji7.

Przebieg badań – faza wstępna

Badania polskich fansuberów anime prowadzone były na 
przestrzeni dwóch i pół roku, przy czym w ostatnich mie-
siącach w całości przeniesione zostały do internetu. Pierw-
sza faza nie była zorganizowanym zbieraniem danych. Mia-
ła raczej charakter rozpoznawczy, co nadało jej formę nie-
usystematyzowanej obserwacji uczestniczącej, której celem 

6 Zob. S. Crichton, S. Kinash, dz. cyt.
7 Zob. tamże; D. Batorski, M. Olcoń-Kubicka, dz. cyt.



Aneks metodologiczny

311

było zdobycie umiejętności koniecznych do rozpoczęcia 
i zrealizowania drugiej fazy. Wstępny rekonesans obejmo-
wał uczestnictwo w dyskusjach na kilku forach interneto-
wych, udział w lokalnych spotkaniach fanów i w życiu kon-
wentowym PierniConu (zlot wielbicieli anime w Toruniu), 
naukę języka japońskiego na poziomie początkującym oraz 
last but not least oglądanie kreskówek. Dzięki rozpozna-
niu możliwa stała się późniejsza sieciowa jawna obserwacja 
grupy fansuberskiej oraz przeprowadzenie wywiadów po-
głębionych.

W fazie wstępnej problemem było nie tylko wyszu-
kiwanie elementów ciekawych w kontekście późniejszych 
badań, lecz również – o ile nie przede wszystkim – kwe-
stia nabycia umiejętności społecznych istotnych dla miło-
śników. Chodziło głównie o zgromadzenie wiedzy na temat 
japońskiej animacji oraz poznanie kodu językowego, umoż-
liwiających udział w dyskusjach sieciowych oraz rozumie-
nie wypowiedzi fanów, bez kłopotliwej konieczności odwo-
ływania się do zewnętrznych źródeł i zadawania „głupich” 
pytań. Opisywana część dociekań, związana z przygotowa-
niami do późniejszego wejścia na teren badawczy, przebie-
gała w sposób ukryty.

Przebieg badań – faza właściwa

Druga faza miała wymiar wyłącznie sieciowy, trwała od 
grudnia 2007 roku do maja 2008 i obejmowała dwa elemen-
ty: obserwację uczestniczącą jawną w jednej z grup fansu-
berskich oraz wywiady pogłębione z tłumaczami amatorami. 
W grudniu 2007 roku na forum ANSI znaleziono informację 
o rekrutacji do jednej z grup zajmujących się przekładami, 
zgłoszono się do lidera zespołu i zaoferowano swoją pomoc 
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przy projektach jako tłumacz, jednocześnie ujawniając za-
mierzenia dotyczące przeprowadzenia badań naukowych. Po 
rozmowie z „przywódcą” grupy, za jego aprobatą i radą, zapy-
tano pozostałych członków zespołu o zgodę na udział w bada-
niach, po czym nastąpiło przyjęcie do grupy. 

Dzięki pracy nad trzema projektami można było przyj-
rzeć się od wewnątrz sposobowi funkcjonowania grupy fan-
suberów. Kontakt z członkami odbywał się przy pomocy ko-
munikatorów, forum oraz kanału IRC. Jednocześnie prowa-
dzono obserwację forów ANSI i ANFO. Obserwacja miała 
pomóc w sformułowaniu pytań do kwestionariusza wywiadu 
oraz stanowić zaplecze kontrolne dla odpowiedzi tłumaczy 
amatorów.

W przeciągu czterech tygodni marca 2008 roku przepro-
wadzono trzydzieści pięć wywiadów pogłębionych z przed-
stawicielami internetowej społeczności polskich fansuberów, 
w tym z trzydziestoma dwoma mężczyznami i trzema kobie-
tami. Dobór próby ze względu na jakościowy charakter bada-
nia był nieprobabilistyczny – można określić go jako oparty 
na dostępności oraz celowy, ponieważ z jednej strony w ba-
daniu wzięły udział osoby łatwo dostępne, a z drugiej zostały 
one dobrane na podstawie określonych kryteriów. Bez możli-
wości sporządzenia listy wszystkich ludzi, z których pomocy 
można by skorzystać, pozostawało zdanie się na łaskę i nieła-
skę fansuberów i zaangażowanie tych chcących uczestniczyć 
w badaniu. Po dwumiesięcznej pracy w grupie przekładającej 
zdecydowano się na zwyczajowy sposób działania, doskonale 
znany wewnątrz wspólnoty i powszechnie akceptowany. Na 
ANSI i ANFO umieszczono post, którego ogólny wydźwięk 
można określić słowami: „fansuber pilnie poszukiwany”. Ce-
lowo nie umieszczono we wpisie swoich danych, poza nic-
kiem, gdyż właśnie tak funkcjonuje społeczność fanów. 
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Odwołanie się do silnego wewnętrznego nakazu poma-
gania innym, obowiązującego wśród wielbicieli anime, przy-
niosło bardzo dobry efekt. Pierwsze propozycje współpracy 
odebrano po piętnastu minutach od umieszczenia wiadomości 
na forum. Po wyselekcjonowaniu próby miłośników dodano 
do niej kilku informatorów istotnych z punktu widzenia ce-
lów badania, to jest osobę odpowiedzialną za akcję „Anime 
za free”, człowieka współpracującego z firmą IDG, tłumacza 
z języka japońskiego i kilku innych znanych i szanowanych 
fansuberów, których często wskazywali różni rozmówcy.

Wywiady pogłębione realizowane przy użyciu interne-
tu mogą mieć charakter synchroniczny (schemat „pytanie 
i odpowiedź” realizowany w czasie rzeczywistym) lub asyn-
chroniczny (pozostawione pytanie wymaga dłuższego czasu 
oczekiwania na odpowiedź)8. W badaniach konsekwentnie 
trzymano się modelu synchronicznego, aby zbliżyć kon-
wersację do przebiegającej w warunkach offline. Wywia-
dy były umawiane na konkretny dzień i godzinę, a długość 
rozmowy wahała się od około czterdziestu minut do ponad 
dwóch godzin, zależnie od rodzaju zadawanych pytań (nie we 
wszystkich przypadkach wykorzystywany był identyczny ich 
zestaw). Charakter wypowiedzi fanów istotnie wpływał na 
długość wywiadu – widoczne były dwa modele, to jest albo 
długi monolog, na który trzeba było jednak dość długo cze-
kać, albo wręcz przeciwnie, krótkie odpowiedzi wysyłane raz 
za razem, stanowiące oderwane fragmenty całości. Ponadto 
ilość czasu poświęcona rozmowie bynajmniej nie przekładała 
się na ilość uzyskanych informacji – wszystko zależało od 
danego wielbiciela.

8 Zob. D. Sobczyk, Sposoby porozumiewania się w Internecie, w: Komu-
nikacja społeczna w świecie wirtualnym, red. M. Wawrzak-Chodaczek, Toruń: 
Wydawnictwo Adam Marszałek 2008, s. 53.
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Kwestionariusz wywiadu i jego budowa

Wywiady zostały przeprowadzone przy użyciu kwestiona-
riusza zawierającego stały zestaw pytań podzielonych na 
bloki: wprowadzający (zawierający metryczkę), dotyczący 
funkcjonowania grup fansuberskich, przepływu wiedzy 
oraz związany z ogólną specyfiką życia tłumacza amatora 
(tabela 1). Kolejność zadawania pytań nie była sztywna – 
starano się trzymać ogólnego schematu, jednak przeprowa-
dzanie rozmów tego typu zawsze wymaga dużej elastyczno-
ści i umiejętnego krążenia między zagadnieniami. Chodzi 
o konieczność dostosowywania się do tempa rozmowy i do 
tego, co rozmówca sam zdąży powiedzieć, zanim jeszcze 
się go o to zapyta. Poza tym część pytań nie obowiązywa-
ła wszystkich – blok dotyczący zespołów fansuberów nie 
dotyczył oczywiście osób pracujących poza grupami. Do-
datkowe pytania, spoza listy, były zadawane w przypadku 
tłumaczy „wyjątkowych”, na przykład tych współpracują-
cych z firmą IDG.

Dane miłośników zostały następnie zakodowane we-
dług prostego klucza – każdy kod respondenta składał się 
z czterech znaków: dwóch cyfr i dwóch liter. Cyfry oznacza-
ły kolejność w wywiadach, na przykład 01 to pierwszy roz-
mówca (ponieważ jednej rozmowy nie udało się dokończyć, 
odpowiedni numer został wyłączony z całości). Pierwsza 
z liter określała płeć, na zasadzie F to kobieta, M – mężczy-
zna, natomiast druga litera była jednocześnie pierwszą literą 
pseudonimu danej osoby (tabela 2).
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Tabela 1. Schemat wywiadu

Lp. Pytanie wywiadu
1. Ile masz lat?
2. Co robisz w życiu (uczeń, student, praca)?
3. Kiedy po raz pierwszy spotkałeś(-aś) się z anime?
4. Kiedy przetłumaczyłeś(-aś) coś po raz pierwszy?
5. Ile czasu zajmuje ci tłumaczenie?
6. Jak znajdujesz czas na tłumaczenie?
7. Tłumaczysz sam czy w grupie?
8. Czy pierwsze tłumaczenia robiłeś(-aś) w grupie czy samotnie?
9. Wolisz tłumaczyć samemu czy w grupie? Dlaczego?

10. Od kiedy jesteś w grupie?
11. Czy ktoś pomagał ci wstąpić do grupy? Kto?
12. Co trzeba zrobić, aby znaleźć się w grupie, w której jesteś?
13. Czy od razu po przyjęciu do danej grupy osoba ma pełne uprawnienia?
14. Kiedy ktoś zostaje usunięty z grupy lub odchodzi?
15. Kto wybiera projekty?
16. Jak jesteś oceniany (systemy oceny – czy istnieją, kto ich pilnuje, terminy)?
17. Jaka jest twoja rola w grupie, co w niej robisz? Jest stała czy się zmienia?
18. Skąd bierzecie rawy? Czy potrzebna jest zgoda tej grupy, która je zrobiła? 
19. Kiedy i czemu zawieszacie projekty?
20. Czy spotykacie się poza siecią? 
21. Czy współpracujecie z innymi grupami?
22. Czy grupa jest znana? Od czego to zależy?
23. Czy poza tłumaczeniami robicie coś jeszcze?
24. Gdzie, jak i od kogo nauczyłeś(-aś) się subowania?
25. Czy masz kogoś, na kim się wzorujesz?
26. Czy przekazujesz swoją wiedzę dalej, pomagasz innym? Dlaczego i jak?
27. Co jest ważne w pracy fansubera?
28. Jaki powinien być dobry fansuber?
29. Czego fansuber nigdy nie powinien robić?
30. Jak sądzisz, dlaczego ludzie tłumaczą?
31. Dlaczego zacząłeś(-ęłaś) tłumaczyć?
32. W jakiej sytuacji przestałbyś(-ałabyś) tłumaczyć?
33. Czy uważasz fansuby za legalne, nielegalne, dopuszczalne? Dlaczego?
34. Kiedy nie wolno rozpowszechniać fansubów?
35. Co myślisz o rozpowszechnianiu anime, gdy w Polsce jest dostępny oryginał?
36. Co oznacza dla ciebie zasada „od fanów dla fanów”?
37. Czy można za fansubbing pobierać pieniądze? Dlaczego tak lub nie?
38. Kim jest prawdziwy fan?

Źródło: opracowanie własne
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Tabela 2. Wykaz osób biorących udział w wywiadach

Kod Forum Rodzaj pracy Czas wywiadu
01MB ANSI w grupie 1 godzina i 30 minut
02MR ANSI w grupie 1 godzina i 10 minut
03MG ANSI w grupie 1 godzina i 15 minut
04MD ANSI w grupie 1 godzina i 30 minut
05MM ANSI w grupie 1 godzina i 40 minut
06MK ANSI w grupie 2 godziny
07MX ANFO w grupie 1 godzina i 20 minut
08MW ANSI w grupie 2 godziny i 10 minut
09MN ANFO w grupie 2 godziny
10MR ANFO w grupie 1 godzina i 30 minut
11MI ANFO w grupie 2 godziny i 10 minut
12MM ANSI w grupie 1 godzina i 40 minut
13MT ANSI w grupie 1 godzina i 30 minut
14MZ ANSI samodzielna 40 minut
15MP ANFO w grupie 1 godzina i 10 minut
16MD ANSI w grupie 1 godzina i 40 minut
17MQ ANSI w grupie 1 godzina i 30 minut
18MI ANFO w grupie 1 godzina i 50 minut
19MO ANFO w grupie 50 minut
20MR ANSI w grupie 1 godzina i 50 minut
21MD ANSI w grupie 1 godzina i 30 minut
22MD ANSI w grupie 1 godzina i 30 minut
23FH ANSI w grupie 1 godzina i 10 minut
24FB ANSI w grupie 1 godzina i 30 minut
25ML ANFO w grupie 1 godzina i 30 minut
26MR ANSI samodzielna 1 godzina i 50 minut
27MR ANSI w grupie 2 godziny i 30 minut
29MK ANSI w grupie 1 godzina i 40 minut
30MF ANSI samodzielna 2 godziny
31MF ANSI samodzielna 2 godziny i 30 minut
32MA ANFO w grupie 1 godzina i 40 minut
33FF ANSI w grupie 1 godzina
34MO ANSI samodzielna 1 godzina i 50 minut
35MM ANSI samodzielna 1 godzina i 40 minut
36MG ANFO w grupie 40 minut

Źródło: opracowanie własne
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Najważniejsze trudności badawcze

Jednym z największych utrudnień natury technicznej był brak 
pełnej kontroli nad sytuacją badawczą – dla wypowiedzi inter-
netowych charakterystyczny jest chaos i „wylewanie się” dialogu 
z komunikatora. Łatwość przerwania konwersacji (przez sytu-
acje losowe, na przykład awarię oprogramowania czy sprzętu 
komputerowego) zmuszała niejednokrotnie do ponawiania prób 
dokończenia wywiadu, czasem nawet kilka razy. Dodatkowo, 
nie miano możliwości sprawdzenia, czy rozmówca jest rzeczy-
wiście tym, za kogo się podaje (a nie kolegą, który akurat usiadł 
przy komputerze). Nie można również było kontrolować czyn-
ności wykonywanych przez respondenta w czasie wywiadu. 
Przebiegające równocześnie z wywiadem sprawdzanie poczty 
elektronicznej, oglądanie filmu, przeglądanie forum i inne spra-
wy, jakimi zajmować się mogli fani, wpłynąć mogły negatywnie 
na ich koncentrację podczas konwersacji (i przez to przedłużać 
wywiad). Poza tym miano jedynie ograniczoną możliwość oce-
ny zachowań niewerbalnych, przez co trudniej było stwierdzić 
jednoznacznie, kiedy rozmówca mówi prawdę, a kiedy kłamie.

Jeśli chodzi o obserwację grupy fansuberskiej, warto za-
znaczyć, że pochłaniała ona dużo czasu w związku z pracą nad 
projektami. Nie można jej było wstrzymać, gdyż gwarantowała 
obecność w zespole. Ponadto obserwacja forów ANSI i ANFO 
wymagała umiejętnego ogarnięcia chaosu informacji i wyłonie-
nia z nich tylko tego, co było istotne z punktu widzenia badań.

Problemy etyczne

Nadrzędną kwestią związaną z etyką było udzielenie sobie odpo-
wiedzi na pytanie, czy w ogóle warto badać społeczność, której 
działalność nie jest legalna. Opisanie wspólnoty mogło okazać 
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się niebezpieczne dla jej członków, nawet w przypadku ukrycia 
ich danych – sieć jest otwarta dla wszystkich użytkowników 
i dlatego odszukanie fansuberów to nic trudnego, a anonimo-
wość internetu jest w zasadzie fikcją. Jeden z najważniejszych 
nakazów etycznych badaczy stanowi o niewyrządzaniu krzyw-
dy9, a tymczasem badania i ich opisanie mogłyby takową skutko-
wać. Ostatecznie o przeprowadzeniu badań zadecydowało pozy-
tywne do nich nastawienie samych wielbicieli (w fazie wstępnej), 
podkreślających wolność elektronicznej pajęczyny i jawność za-
wartych w niej informacji dotyczących fansubów. 

Pewien kłopot stanowił również brak zgody badanych 
w początkowej fazie badań oraz obserwacja ANSI i ANFO 
bez wiedzy osób z nich korzystających. Nie znaczy to, że ko-
goś oszukiwano. Analizowanie danych zastanych w sieci (na 
przykład obserwacja forum internetowego) nie zawsze wymaga 
zgody aktorów ze względu na charakter treści umieszczonych 
w internecie. Są one przecież dostępne dla każdego użytkowni-
ka, a co więcej, często są zamieszczane właśnie po to, aby ktoś 
mógł z nich skorzystać10. Znaczną część elektronicznej pajęczy-
ny określić można mianem przestrzeni publicznej – taką właśnie 
były badane fora. Poza tym na łamach książki nie wykorzystano 
niczego, co nie zostałoby potwierdzone w sposób jawny.

„Ciekawa sprawa z tym tematem” (30MF)

Prowadzenie badań przy użyciu internetu ma to do siebie, że 
mogą wystąpić większe niż zazwyczaj trudności z pozyska-
niem respondentów. Odmawiający nie widzą korzyści z udziału, 

9 Zob. E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, przeł. W. Betkiewicz, 
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 2006, s. 516–518.

10 Zob. P. Siuda, Prowadzenie badań w Internecie – podstawowe problemy 
etyczne, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2010, z. 4.
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a przy tym nawet nie muszą się wymigiwać – wystarczy, iż zi-
gnorują zaproszenie, wyłączając stronę, na której się ono znajdu-
je. Przyzwolenie uzyskać jest tym łatwiej, im bardziej potencjal-
ni respondenci zainteresowani są tematyką badań. Skłonność do 
udzielenia odpowiedzi rośnie ponadto, jeśli badacz jest człon-
kiem danej wspólnoty. Jest wówczas traktowany jako „swój”; 
rozgraniczenie między światem naukowca i respondenta traci na 
wyrazistości, przynajmniej z punktu widzenia tego ostatniego11.

W trakcie badań polskich fansuberów nie odnotowano 
żadnych problemów z zaangażowaniem ze strony miłośników 
anime. Wręcz przeciwnie, powszechna była wielka otwartość 
i niezwykle pozytywne nastawienie – znaczne zainteresowanie 
tematem doprowadziło do sytuacji nagabywania przez osoby 
same zgłaszające chęć pomocy. Wydaje się, że zachowanie to 
mogło być powiązane z prozelityzmem społecznym fanów, 
zmuszającym ich do opowiadania o swojej pasji każdemu, kto 
ma ochotę słuchać:

30MF: Ciekawa sprawa z tym tematem.
Badacz: Czemu ciekawa?
30MF: Ciekawa, bo jestem fanem anime.

11 Zob. D. Batorski, M. Olcoń-Kubicka, dz. cyt., s. 113–115.
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