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POVZETEK 

Diplomska raziskovalna naloga obravnava japonske stripe ali mange ter animirane filme ali 

animeje v odnosu z japonsko kulturo, religijo in mitologijo. Cilj naloge je ugotoviti, ali so v 

animiranih filmih in stripih prisotni elementi japonske tradicionalne kulture.  

V poglavju »znanstvena izhodišča« raziskavo uvrstimo v smiseln raziskovalni prostor in ji na 

podlagi obravnave že obstoječih raziskav s tega področja pripišemo pomen in zagotovimo 

verodostojnost. V nadaljevanju opravimo pregled literature s področja japonske popularne 

kulture in pojasnimo pojme, ki jih uporabljamo v raziskavi. Prvi del pregleda vsebuje kratek 

zgodovinski pregled kulturološko najbogatejših časovnih obdobij, v nadaljevanju pa se 

osredotočimo na japonsko mitologijo in religijo, natančneje šintoizem.  

Poglavje »sodobna popularna kultura« se osredotoči na opis japonske animacije in stripa v 

odnosu s kulturo, ki se je vzpostavila med občinstvom le-te .  

Empirični del naloge vključuje analizo štirih primerov japonskega animiranega filma. Analizo 

smo izvedli s pomočjo programa ATLAS.ti, orodjem za kvalitativno analizo podatkov, in 

sicer s semiotično raziskavo slikovnega gradiva. Rezultati so najprej predstavljeni v grafični 

obliki z ustreznimi interpretacijami za vsak primer posebej, nato pa sledi sinteza vseh 

obravnavanih primerov. 

V zaključku naloge predstavimo ugotovitve in sklepne misli. 

 

Ključne besede: mitologija, japonska popularna kultura, animacija, religija, semiotika 

  



 
 

ABSTRACT 
 
The thesis discusses japanese comic books or mangas and japanese animated movies or 

animes in relation to japanese culture, religion and mythology. The aim of this paper is to 

determine whether japanese traditonal culture can be detected in animes and mangas.  

 

In the chapter »scientific grounds«, we place the research into a meaningful research area. We 

present previous research conducted in this area, on the basis of which we define the purpose 

of our research and ensure its credibility. In the continuation, we focus on the literature review 

in the area of popular japanese culture and provide definitions for the terms used in the paper. 

In the first part of the literature review, we present a short historic overview of japanese 

culturally richest periods, however, in the following lines, japanese mythology and religion 

(more specifically, Shinto) are presented.  

 

The chapter »modern popular culture« focuses on the description of japanese anime and 

manga in relation to the culture established among its audience.  

 

The empirical part of our thesis comprehends the analysis of four examples of japanese 

animation. The analysis was conducted through a semiotic research of images using a 

computer programme ATLAS.ti, a tool for qualitative analysis. The results are first presented 

in a graph with appropriate interpretations for each example separately, however, in the 

continuation a synthesis including all the examples is given. 

 

In the conclusion, we present our findings and conclusions. 

 

 

Key words: mythology, popular japanese culture, animation, religion, semiotics 
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1.UVOD 
 

V diplomski nalogi raziskujemo prisotnost kulturno-religioznih prvin v japonskih animiranih 

filmih oziroma animejih. Temo za raziskavo smo izbrali na podlagi našega zanimanja za 

japonsko kulturo in umetnost, ki je ob večletnem spremljanju japonskega animiranega filma 

in japonskih stripov oziroma mang postajalo vse večje, s tem pa so se začela postavljati tudi 

vprašanja o samem nastanku in sporočilu animejev ter mang. Po pregledu že obstoječih 

raziskav, smo ugotovili, da imamo na voljo še veliko raziskovalnega prostora, saj v nobeni od 

raziskav nismo našli odgovora na vprašanje, ki smo si ga v nalogi zastavili. 

 

Na začetku naloge opredelimo naša znanstvena izhodišča in predstavimo raziskave, ki 

obravnavajo isto oziroma podobne teme. Zatem opredelimo naš raziskovalni problem in 

določimo raziskovalna vprašanja. Namen naše naloge je skozi pregled relevantnih 

sekundarnih virov in s pomočjo lastne raziskave ugotoviti ali je v japonskih animacijah 

prisotna japonska tradicionalna kultura in na kakšen način se ta kaže skozi moderne medije. 

Pri tem želimo ugotoviti tudi, ali japonske animacije in stripi prispevajo k ohranjanju in 

širjenju tradicionalne japonske kulture. 

 

Menimo, da je tema pomembna in aktualna iz družboslovnega vidika, in sicer predvsem iz 

vidika globalnega povezovanja kulture mange in animeja oziroma vidika masovne kulture, ki 

jo imenujemo subkultura otaku, katera vedno bolj prodira v zahodno družbo. Skozi nalogo 

bomo poskušali prikazati, kako se s pomočjo modernih medijev ohranjajo japonska 

religiozno-kulturna načela. Animirani filmi so za ta prikaz zelo primerni, saj so na japonskem, 

vsaj iz vidika finančnega dobička, uspešnejši od igranega filma. Tema diplomske naloge je 

zanimiva tudi iz vidika globljega razumevanja tovrstnih animacij; če želimo razumeti ozadje 

japonske animacije oziroma animeja, je poleg znanstvene obravnave omenjenega področje 

potrebno tudi poznavanje družbenih in kulturnih navad na Japonskem. Zaradi tega v 

nadaljevanju predstavimo nekaj glavnih zgodovinskih obdobij, ki so najbolj zaznamovala 

japonsko družbo, kot jo poznamo danes. Predstavimo tudi religijsko in družbeno življenje 

povprečne japonske osebe. 
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K raziskovanju te teme nas je spodbudilo tudi pomankanje ostalih raziskav na temo japonske 

kulture in religije v animiranih filmih. Naša raziskava izvira iz zanimanja za sam umetniški 

vidik ustvarjanja animejev, in sicer kako skozi vizualno predstavo zaznamo elemente 

japonske tradicionalne kulture. Za našo raziskavo uporabimo semiotično analizo slikovnega 

gradiva, ki jo uvrščamo med kvalitativne raziskovalne metode. Ker je predmet raziskave 

uporaba japonske kulture v obliki animacije, nam ravno semiotična analiza nudi možnost 

raziskovanja simbolov in njihovih pomenov, ki so prisotni v sliki ali v določenem video 

posnetku. Skozi primere želimo prikazati prisotnost kulturno-religioznih prvin v animejih in 

mangah ter z analizo ugotoviti, na kakšen način se v te-teh ohranja tradicionalna kultura. 

Analizo gradiva bomo izvedli s pomočjo programa »ATLAS.ti« in z interpretacijo podatkov 

iz izbranih primerov animejev. Menimo, da bo diplomska naloga pripomogla k prikazovanju 

pomembnosti povezovanja med animiranimi filmi in japonsko tradicionalno kulturo ter k 

razumevanju ozadja; bodisi zgodbe, japonske religije, mitologije ali kulture v njej. 

 

1.1 Struktura naloge 
 

V prvem delu diplomske naloge najprej v uvod predstavimo vsebino naše diplomske naloge. 

Zatem v teoretičnem delu predstavimo znanstvena izhodišča, na katera smo se opirali pri 

pisanju diplomske naloge. V poglavju »znanstvena izhodišča« predstavimo nekaj obstoječih 

raziskav na temo, kako se kulturno-religiozne prvine kažejo v popularni kulturi animiranih 

filmov na Japonskem. Te raziskave se dotikajo naših raziskovalnih vprašanj in ciljev, vendar 

jih ne rešujejo. Sledi kratek zgodovinski pregled japonske družbe, kjer izpostavimo predvsem 

zgodovinsko in umetniško najbogatejša obdobja, obdobja preobratov v japonski družbi 

(obdobje Muromači, obdobje Edo, obdobje dinastije Meidži) ter družbeno sliko sodobne 

japonske. V nadaljevanju se osredotočimo na japonsko mitologijo, obrede in navade. V tem 

delu opredelimo mitološka verovanja na Japonskem in tamkajšnje religijsko življenje – v 

našem primeru šintoizem. Opredelimo nekatere pomembnejše religijske obrede in navade, ki 

so značilne za japonsko tradicionalno kulturo. Sledi opis mange in animeja, opis nastanka 

tako imenovanih prednikov mange, ki se imenujejo ukiyo-e ter opis ene izmed največjih 

subkultur na Japonskem – to je subkultura Otaku.  

 

V empiričnem delu sledi semiotična analiza slikovnega gradiva na štirih primerih animejev: 

Inuyasha, Tvoje ime, Čudežno potovanje in Princesa Mononoke. V tem delu izpostavimo 
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očitne dokaze o prepletenosti Japonske kulture z animacijo in stripi ter na ta način 

podkrepimo pričakovane rezultate raziskave. To izvedemo s pomočjo semiotične analize, ki jo 

opravimo v računalniškem programu »ATLAS.ti«. Sledi interpretacija pridobljenih podatkov 

ter sinteza izbranimi primerov japonske animacije. 

 

V zaključnem delu diplomske naloge predstavimo ugotovitve, odgovore na zastavljena 

raziskovalna vprašanja in refleksijo o opravljenem delu. 

 

 

2. ZNANSTVENA IZHODIŠČA: KAKO SE KULTURNO-RELIGIOZNE 
PRVINE KAŽEJO SKOZI POPULARNO KULTURO ANIMIRANIH 
FILMOV NA JAPONSKEM? 
 

Na Japonskem so mange in animeji pogosto predmet družboslovnih raziskav. Ker so del 

globalne popularne kulture, se pogosto obravnavajo za namene ekonomsko-dobičkonosnih 

analiz. V tovrstnih raziskavah je navadno izpostavljen marketinško-finančni vidik, le malo 

prostora pa je posvečenega kulturno-religioznim prvinam. 

 

Na področju raziskav o japonskih animiranih filmih je treba izpostaviti tudi raziskavo avtorice 

Anne Cooper-Chen z naslovom »Japan's illustrated Storytelling: A Thematic Analysis of 

Globalized Anime and Manga«, ki je izšla leta 2011. Bila je izvedena v nekaterih večjih 

državah – v Kanadi, na Kitajskem, v Franciji, v Tuniziji, na Tajvanu in na Japonskem. 

Ankete, ki jih je sestavila avtorica, so bile osredotočene predvsem na to, kako dobro 

anketiranci poznajo mange in animeje ter katere izmed njih so že brali oziroma gledali. Njen 

glavni namen je bil izpostaviti pogled in poznavanje japonskih animiranih filmov in stripov z 

vidika nejaponske populacije (Cooper-Chen 2011). 

 

Pogosto pojavljanje mang v medijih je spodbudilo raziskave na področju odnosa ljudi do 

animiranih filmov. Z vidika popularne kulture, globalizacije in globalnega kapitalizma je za 

našo nalogo pomembna tudi raziskava Takeshija Matsuija »The Diffusion of Foreign Cultural 

Products: The Case Analysis of Japanese Comics (Manga) Market in the US«, ki se 

osredotoča predvsem na odnos ZDA do mang in animejev ter na trgovinske priložnosti, ki jih 

le-te nudijo ZDA. Ta raziskava podkrepi naša znanstvena izhodišča, saj vključuje podatke o 
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odnosu do mang in anim tudi za druge države, ne samo za Japonsko. Poleg tega zajema še 

zgodovinski pregled razvoja mange in animeja v ZDA ter tamkajšnji hitro rastoč trg na 

področju japonskih animiranih filmov in stripov (Matsui 2009).  

 

Zgoraj omenjena raziskava sicer opredeli animeje in mange ter izpostavi njihovo občinstvo, 

vendar pa ne vključuje razlage Japonske zgodovine, ki je nujna za razumevanje nastanka 

današnje japonske popularne kulture, ter povezave animejev in mang s tradicionalno japonsko 

kulturo, verovanji in mitologijo. V naši diplomski nalogi želimo izpostaviti trdno 

zakoreninjeno povezanost japonske tradicionalne kulture, religije in mitologije ter japonskih 

animejev in mang. 

  

Leta 2006 je Eugenio Amato v knjigi z naslovom »Da Omero a Miyazaki. La mitologia 

classica Negli «anime» (e nei «manga») giapponesi: spunti per una futura ricerca« zasnoval 

raziskovalni načrt in si postavil raziskovalna vprašanja o povezavi mitologije in animejev 

oziroma mang. Amato v raziskovalnem načrtu preučuje pojav japonske mitologije v animejih 

in mangah, predvsem v tistih, ki so se predvajale na Italjanski televiziji. Podobno kot pri 

prejšnji raziskavi, Amato obravnava animeje in mange v očeh drugega naroda, ki je v 

njegovem primeru italijanski (Amato 2006). 

 

Amatov raziskovalni načrt daje naši raziskavi tehtnost, saj bomo s pomočjo semiotične 

analize analizirali slikovno gradivo, ga umestili v določeno zgodovinsko obdobje Japonske in 

opredelili vse kulturne značilnosti, ki jih vsebuje slika. 

 

Raziskava Natsumeja Fusanosukeja z naslovom »Japanese Manga: Its Expression and 

Popularity« se osredotoča predvsem na to, koliko kapitala se vloži v izdelavo in trženje mang 

ter koliko denarja za mange porabi posameznik. S pomočjo ekonomsko-marketinške analize 

ugotovi, da obstajajo razlike med starejšimi in mlajšimi kupci. Raziskava v manjši meri 

obravnava samo kulturo mange in animeja na Japonskem, še manj pa se posveča povezavi z 

religijo. Avtor na koncu raziskave poziva k nadaljnjemu raziskovanju te vedno bolj aktualne 

teme (Fusanosuke 2003). 

 

Tudi Fusanosukejeva raziskava pušča prostor za našo raziskavo, katere namen je ugotoviti 

predvsem to, kako se skozi anime in mange kažejo japonske tradicionalne kulturno-religiozne 
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prvine. Preučiti želimo tudi odnos in spoštovanje, ki ga je japonsko prebivalstvo razvilo do 

mang in animejev skozi zgodovino. 

  

Preden nadaljujemo s poglavjem, ki obravnava japonsko tradicionalno kulturo, moramo 

raziskavo umestiti v primeren in smiseln raziskovalni prostor. S pomočjo literature bomo 

opredelili gradnike tradicionalne kulture – to so japonska mitologija, zgodovina, kultura in 

religija. 

 

2.1 Raziskovalni problem in vprašanje 
 

Kljub številnim obstoječim raziskavam na temo japonskih animiranih filmov in stripov, 

poglobljena raziskava, ki bi izpostavila družbeno-kulturne prvine popularne kulture in jih 

povezala z zgodovinsko-družbenim ozadjem Japonske, njeno mitologijo, šegami in navadami, 

še ne obstaja. Naša diplomska naloga zato želi odgovoriti na naslednja vprašanja: »Kako se 

skozi popularno kulturo japonskih animiranih filmov kažejo kulturno-religiozne prvine? Kako 

se kažeta japonska kultura in religija v stripih in animiranih filmih? Ali japonski stripi in 

animirani filmi pomagajo ohranjati japonsko kulturo in religijo skozi čas? 

Znanstvena izhodišča sicer podkrepijo naš raziskovalni problem, a obenem nobena obstoječa 

raziskava ne potrdi prisotnosti elementov japonske kulture in religije v japonskih animiranih 

filmih in stripih. Ker na naše vprašanje nismo dobili odgovora, menimo, da je izvajanje te 

raziskave smiselno. S to diplomsko nalogo želimo torej raziskati še neraziskano področje, in 

kot prvo potrditi, da so v japonskih animiranih filmih in stripih prisotne japonske kulturno-

religiozne prvine, kot drugo pa preveriti, ali se japonska kultura, religija in mitologija s stripi 

in animiranimi filmi ohranjajo. 

Zastavljene cilje raziskave bomo poskušali doseči s pomočjo temeljitega pregleda literature na 

zastavljeno temo in semiotične analize izbranega slikovnega gradiva s pomočjo programa 

»ATLAS.ti«. 

 

 

3. KRATEK ZGODOVINSKI PREGLED JAPONSKE DRUŽBE 
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Skozi pregled japonske zgodovine lahko vidimo, da je ena najvidnejših vladavin skozi 

različna obdobja cesarska rodovina. Eden glavnih razlogov, da se je cesarstvo ohranjalo in 

izvrševalo oblast skozi tisočletja, je gotovo ta, da je Japonska otoška dežela. Ker ni imela 

stika s celino, druga ljudstva in kulture skozi zgodovino niso imele velikega vpliva na 

politično tvorbo Japonske. V primerjavi z drugimi svetovnimi ureditvami Japonska 

predstavlja edinstven primer takšnega političnega pojava. Otoška pozicija Japonske je 

pripomogla tudi k varnosti države, saj je bila v primerjavi s Kitajsko vpletena v dosti manj 

mednarodnih vojn, kar je omogočilo, da so lahko cesarji neprekinjeno vladali (Bratko 1971, 

str. 21). 

 

Že pri samem nastajanju politične ureditve Japonske, v tem primeru cesarske rodovine, je 

imela velik vpliv takratna religijska filozofija. Prvi znani zapisi religije šinto segajo v leto 

552, ko je vladal cesar Kimmeia – začetki filozofije šinto so bili prisotni že takrat. Z vplivom 

drugih religij, kot sta konfucianizem in budizem, se je šintoizem dokončno razvil kot pojem in 

religija. Skozi nadaljnji razvoju japonske zgodovine je prav šintoizem predstavljal tisti 

kulturno-verski dejavnik, na podlagi katerega je japonsko ljudstvo izoblikovalo svojo 

umetnost, kulturo in politično ureditev v takšni obliki, kot jo poznamo danes (Bratko 1971, 

str. 23). 

 

Za opredelitev japonske zgodovine je pomembno vedeti, da so zgodovinska obdobja 

opredeljena predvsem na podlagi vladarjev oziroma cesarjev, ki so bili na oblasti v določeni 

dobi; prehod iz enega v drugo obdobje pomeni propad prejšnje rodbine cesarjev in prihod 

nove. Posledice prehajanja med dobami (propada enega cesarstva in rojstva drugega) so 

pomenile predvsem napredek ljudstva, vendar pa tudi državljanske vojne znotraj japonske 

družbe. Vsaka doba je pripeljala do edinstvenega napredka, edinstvenega razvoja filozofskega 

mišljenja ter edinstvene kulture in umetnosti (Bratko 1971). 

 

3.1. Obdobje Muromači 
 

V tem obdobju je prišlo do političnega preloma, ker sta na Japonskem vladala dva cesarja; 

cesar severne dinastije v Kiotu in cesar južne dinastije v Jošinu. Cesarstvi sta delovali skupaj 

pol stoletja, dokler ni dinastija v Jošinu propadla in je Japonsko oblast prevzel šogun 

Muromači, po katerem se imenuje tudi obdobje (Stanič 1964, str. 27). Z nastopom dinastije 
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Muromači je bila prekinjena prejšnja oblast družine Hojo, ki je na Japonskem uvedla strogo 

vojaško diktaturo. Država je bila v obdobju Muromači ponovno razdeljena po načelih 

fevdalnega reda – vladali so veliki fevdalci, ki so zemljo okoli cesarstva razdelili na fevde. 

Fevdalna ureditev je privedla do sporov in bojev med lastniki večjih fevdov (Bratko 1971, str. 

25). 

 

V zgoraj omenjeni dobi so se začeli prvi stiki japonskega otočja z Evropo. Japonska je začela 

trgovati predvsem s Portugalsko in Španijo, povod za to pa je bil ukrep s strani Kitajske, ki je 

japonskim ladjam prepovedal pristajanje v kitajskih pristaniščih in tako onemogočil trgovanje 

med Kitajsko in Japonsko. Portugalska je tako začela neposredno trgovati z Japonsko. S 

portugalskimi ladjami niso prišle samo surovine in trgovsko blago, ampak tudi portugalski 

krščanski misijonarji. Jezuitski misijonarji so pomagali ustvarjati zaščito in boljše življenje za 

takratni revnejši sloj japonske družbe, zaradi česar so v japonski družbi postali priljubljeni. 

Misijonarji so na otočje prinesli veliko stvari, med drugim tudi puške in smodnik, katerih 

Japonci prej niso poznali. Prav to je bil povod, da so se takratni budistični menihi in ostali 

pripadniki budistične vere začeli upirati, in sicer do te mere, da je moral cesar prepovedati 

nadaljnje delo misijonarjev (Stanič 1964, str. 30). 

 

Obdobje Muromači je zelo pomembno iz vidika umetnosti in ga uvrščamo med najstarejše 

zabeležene dobe japonske umetnostne zgodovine. Velik vpliv pri razvoju japonske umetnosti 

je imela tudi kitajska kultura. V tem obdobju se je razvil tudi obred Ča-no-yuu (obred pri 

čaju), ki je v japonski kulturi še danes priljubljen, razvila se je umetnost vrtov, urejenost in 

skladnost z načeli zena. V obdobju Muromači se je razvilo tudi slikarstvo. Takratni slikarji so 

upodabljali predvsem neokrnjeno naravo, zgledovali pa so se po že obstoječi umetnosti s 

črnilom, ki je izvirala s Kitajske. Pri japonski različica te tehnike se je za upodabljanje 

pokrajine uporabljalo večje količine vode in nežne barvne madeže (Bratko 1971, str. 60). 

 

3.2 Obdobje Edo 
 

Edo ni samo ime obdobja, v srednjem veku se je tako imenovalo tudi današnje moderno 

mesto Tokio. Mesto je nastalo z združitvijo ribiških vasic, ki so se nahajale na območju 

današnjega Tokia. Edo je nastal predvsem po zaslugi Tokugavija Ieyasuja, enega največjih 

japonskih državnikov, ki je podedoval zemljo iz fevdalnih bojev v obdobju Muromači. 
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Ieyasov vpliv se je poznal predvsem po preobrazbi državnega delovanja – potomci Ieyasa in 

drugi prebivalci takratnega Eda so ustanovili novo prestolnico, ki je prebivalcem nudila 

varnost, saj so okoli Eda zgradili trdnjave (Bratko 1971, str. 26). 

 

Takugavova doba, ki je predstavljala mirnejši in zedinjen čas japonskega naroda, se je začela 

ob koncu 16. stoletja po razburljivi stoletni meščanski vojni. Ravno v tem umirjenem obdobju 

se je začela ponovno razvijati težnja po centralizaciji oblasti, kar je privedlo do širjenja 

avtoritete Tokugavove vlade po vsej državi (Stanič 1964, str. 31). 

 

V povezavi z dinastijo Tokugava moramo omeniti tudi Kabuki-mono. To so bile skupine 

samurajev, podvržene slavnemu šogunu, ki je bil imenovan za sina vladajočega samuraja iz 

obdobja vladavine samurajev. Kabuki-mono so bili za razliko od samurajev bolj ekscentrični, 

vendar še vedno vdani tovarišu in medsebojnemu spoštovanju (Ferfila 1997, str. 355). 

 

Osrednja naloga japonskega viteza oziroma samuraja je bila služiti gospodarju. Skozi čas so 

se izoblikovala njihova pravila obnašanja bušido, ki združujejo tri religije. Na japonskem 

otoku so namreč že od nekdaj prisotne tri religije, ki so močno povezane med sabo – 

šintoizem, budizem in konfucianizem. Konfucianizem samuraje uči popolne predanosti 

svojim gospodarjem, budizem jih uči pojmovanja življenja in smrti (smrt le kot prehod, ne pa 

konec nečesa), medtem ko šinto samuraje uči ljubezni do domovine oziroma ljubezni do dveh 

božanstev, Japonske in cesarja (Ferfila 1997, str. 356). 

 

V času svojega vladanja je Tokugava izoliral Japonsko, tako da ni imela več diplomatskih 

stikov s tujino. Posledično so bili prekinjeni tudi trgovski stiki, kar je pomenilo prenehanje 

izvoza in uvoza surovin. Zaradi izoliranosti od vseh ostalih kulturnih vplivov se je domača 

kultura silno dvignila, poleg tega pa je Tokugavina vlada razlog, da se je fevdalni sistem na 

Japonskem podaljšal. Reformator in vladar Tokugava je na dvoru uvedel dvorska pravila in 

posebne predpise, ki so veljali za vojaško in dvorsko službo. V tem obdobju so kristjani na 

Japonskem živeli že 25 let v zanje neugodnih življenjskih razmerah. Po zaslugi vladarja 

Tokugave so ponovno svobodno zaživeli, saj je bil njihov zaščitnik. Kmalu so postali zelo 

samozavestni in poskusili pokristjaniti japonsko ljudstvo, kar pa je pripeljalo do takšnih 

ekstremov, da je bil Lemicu, tretji šogun iz plemena Tokugava, primoran poostriti vse 

preglede in prepovedati vso krščansko propagando. V kratkem je bila prepovedana tudi 
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krščanska literatura, zaradi verskih razlogov pa je bilo prepovedano zapustiti Japonsko – če jo 

je posameznik kljub vsemu zapustil, se ni smel več vrniti. Zaradi tega je jeza kristjanov 

narasla do te mere, da so leta 1637 jezuiti organizirali upor. Upor je bil sicer zatrt, vendar se je 

sovraštvo do kristjanov stopnjevalo do te mere, da so kristjanom prepovedali vstop na 

Japonsko. Tako je bila Japonska stoletja odrezana od sveta, brez povezave z drugimi in brez 

vedenja, kaj se dogaja po svetu. Zaradi straha pred roparji, je Japonska vlada leta 1825 izdala 

ukaz, naj vsako tujo ladjo, ki se približa japonskemu otoku, odženejo. Kasneje je Japonska 

sklenila trgovinski sporazum, ki ga je bila zaradi številnih vojnih groženj z različnih strani 

sveta primorana sprejeti. Trgovinski sporazum je bil sprejet leta 1868 in takrat je Japonska 

ponovno odprla pristanišča za tuje ladje in dovolila prosto trgovanje. Vladavina rodu 

Tokugava je trajala približno 250 let, do leta 1868, kar pomeni do zadnje velike reformacije, 

ki jo je izvedel cesar Meidži (Stanič 1964, str. 32). 

 

Umetnost v dobi Tokugava se je zelo razvila, predvsem zaradi že prej omenjenih vplivov 

Zahoda. Prisoten je bil velik vzpon trgovanja s porcelanom, saj je bil ta v zahodnih državah 

izredno priljubljen. Postopoma so nadgradili stavbe zgrajene v momoyamski dobi, začele pa 

so se tudi prve šole okraševanja (Koetsu, Sotatsu, Korin in Kenzan) – bili so pravi mojstri za 

poenostavljanje oblik, čiste linje in močne barve. V tej dobi so začeli upodabljati tudi 

simbole, ki Japonsko zaznamujejo še danes, na primer češnjevi cvetovi, tanke veje, bambusi 

in lastovke. Umetnine so upodabljali v obliki slik, kipov, lončarskih izdelkov, upodabljali pa 

so jih tudi na tekstilu, predvsem na kimonih. Trgovanje z umetninami se je močno razširilo, 

napredek pa je omogočil ustanovitev Ukiyo-eyeve šole (Bratko 1971, str. 63). 

 

3.3 Obdobje dinastije Meidži 
 

Mesto Edo je v svoji trdnjavi prebivalce ščitilo kar dvesto let, po tem obdobju pa kraj postajal 

vedno bolj oblegan. Pritiski na Edo so se kazali tako iz zahodne strani kot iz notranjosti, kjer 

so notranje sile hotele obnoviti vladavino cesarjev. Zmaga ponovne uvedbe cesarstva je 

pomenila za državo dolgotrajno vodstvo rodbine Meidži. Vladavina Meidži se je razlikovala 

od zgodovinsko znanih cesarskih rodbin,  saj je bil mladi cesar državnik. Cesarstvo je ustvaril 

s pomočjo izobraženih ljudi, ki so ga obdajali, ne le z meščani ampak tudi s samuraji. 

Uspešno je uveljavljal oblast, ki mu je bila dana, in s pomočjo prebivalstva je izboljšal 

življenje v deželi. Z vodstvenimi spodobnostmi dinastije Meidži se je Japonska predstavila 
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svetu kot velesila in ni več delovala le na otokih pod oblastjo Japonske, temveč tudi na 

Zahodu. Modernizacija je privedla do gospodarskega in vojaškega napredka Japonske (Bratko 

1971, str. 26). 

 

Objavo nove ustave je spremljala Meidžijeva deklaracija, ki narekuje novo obliko vladanja, in 

sicer nepretrgano povezanost cesarske in božanske oblasti. Dinastija je zavladala leta 1868 in 

zatem sprožila ter vodila proces poenotenja Japonske (Šantić 1964, str 83). 

 

Z začetkom poenotenja Japonske se prične tudi intrumentalizacija šintoizma. Dinastija Meidži 

želi ločiti šintoizem od budizma, čeprav se ju pred tem zaradi zelo podobnih načel ni ločevalo. 

Budizem razglasi za tujo vero in s tem močno vpliva na povezanost šintoizma in budizma. Ta 

poseg je bil zgolj prvi ukrep dinastije Meidži. Z drugim ukrepom je ustanovila templje za 

šintoistične obrede, tako imenovane džindže, in s tem druge obrede, ki so potekali izven 

državnega šinta, torej izven džindž, začela obravnavati kot manjvredne. Tretji ukrep dinastije 

je bila ustanovitev vladnega oddelka za šintoizem z namenom, da se bo moral vsak japonski 

državljan prijaviti kot državljan templja, ki je najbližje njegovemu bivališču. S četrtim 

ukrepom je postala mitologija vir delovanja politične oblasti. Državno ideologijo je začela 

predstavljati zbirka mitov z imenom Kodžiki, kar je pomenilo, da je cesar postal tenno 

(nebeško suveren). Dinastija Meidži je trajala do leta 1912, cesarski šintoizem pa tudi dlje 

(Smrke 2000, str. 147). 

 

Meidžijevo oblast bi lahko opredelili kot karizmatično oblast, saj naj bi bil cesar s svetniškim 

sijem. Imel je najvišjo izvršno oblast; čeprav je tudi parlament odločal o določenih zakonih in 

ukrepih, mu nihče ni smel nasprotovati. Cesar ni izkazoval moči samo skozi politične 

dejavnosti, bil je tudi vrhovni poveljnik vojske in mornarice. Na kratko, bil je absolutni 

gospodar. Cesar Meidži ni samo izvrševal oblasti, ampak je s pomočjo oblasti tudi veliko 

pripomogel k ureditvi družbenega reda. Z reformo je prvič v zgodovini Japonske, ljudstvu 

zagotovil popolno osebno svobodo. Japonski prebivalci so imeli svobodo govora, lahko so 

imeli osebno in privatno imetje (ni bilo vse v lasti cesarja), zagotovljena je bila svoboda tiska 

in veroizpovedi (Šantić 1964, str. 84). 

 

3.4 Sodobna Japonska  
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Prelomnico med srednjeveško Japonsko in sodobno Japonsko predstavlja obdobje Tokugava, 

takrat se namreč prekine vladavina samurajev in izolacija države. Po omenjenem obdobju 

pride do večjih sprememb v političnem delovanju države in določenih izboljšav, ki so 

aktualne še danes. Kljub vplivu globalizacije, ki je na Japonsko prinesla mnogo elementov 

zahodne kulture, predstavlja tradicionalna japonska kultura bistven del vsakdana v življenju 

povprečnega Japonca. Tradicionalni elementi se kažejo predvsem v odnosu posameznika do 

skupnosti in skupinskega dela, z dosmrtno zaposlitvijo ter ustvarjanjem skupnega dobrega za 

družbo in državo. Poudariti moramo tudi, da so se prvi vplivi zahodne kulture na Japonskem 

pojavili šele po drugi svetovni vojni, torej po kapitulaciji Japonske (Bratko 1971, str. 31). 

 

Dolga leta je Japonsko otočje ostalo nedotaknjeno, nekako zaprto v svoji lastni kulturi. Šele 

po prvih stikih z drugimi kulturami lahko govorimo o sodobni Japonski, ki je prevzela nekaj 

značilnosti tujih kultur, predvsem kitajske, indijske, budistične in kasneje zahodne. Japonski 

narod ni nikoli opustil svojih tradicij. Iz navedenega lahko ugotovimo, da je ena ključnih 

značilnosti Japonske družbe strpnost, sprejemanje in razumevanje. Navkljub elementom iz 

drugih kultur, ki so prisotni v sodobni japonski družbi, je ta še vedno nagnjena k lastni 

tradiciji in verstvu. Ko govorimo o sodobni Japonski in njenem napredku, ne moremo zaobiti 

hitrega vzpona gospodarstva in industrije. Čeprav je bilo japonsko otočje izolirano od vseh 

zunanjih vplivov, se je Japonska v dobrih sto letih modernizirala in postala ena izmed držav, 

ki imajo najboljšo gospodarsko in industrijsko rast v svetu. Posebnost japonskega naroda na 

področju ohranjanja kulture se kaže skozi umetnost, estetiko, predvsem pa skozi ohranjanje 

raznih običajev in navad, ki so del vsakdana povprečnega Japonca (Stanič 1964, str. 163). 

 

Pri preučevanju Japonske kot sodobne družbe moramo izpostaviti vidik Bogomila Ferfile, ki 

je japonsko družbo razčlenil na štiri obdobja. Prvo obdobje predstavlja povojna Japonska med 

letoma 1945 in 1960. V tem obdobju je bila Japonska za Zahod nenapredna država, v kateri je 

še vedno vladala družbena hierarhija. Japonska je bila takrat odvisna od ZDA, da je lahko 

dosegala standarde, ki so jih postavljale ostale zahodne države. V drugem obdobju, ki je 

trajalo od leta 1955 do 1970, se je Japonska predstavila kot modernizirana, naprednejša 

država, ki se zgleduje po ZDA. V tretjem obdobju pa je Japonska dosegla svoj gospodarsko-

industrijski vrhunec in postala druga največja gospodarska velesila na svetu, ki je s svojim 

razcvetom gospodarstva konkurenčna ZDA. Hitro rast uspeha v državi pripisujemo predvsem 

odnosu, ki ga imajo Japonci do delovnega okolja in njihovi skupinski zavesti. Tretje obdobje 
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je trajalo od leta 1970 do leta 1990. Četrto obdobje, ki traja še danes, je zaznamovano 

predvsem z japonsko kritiko drugih kapitalističnih sistemov. Na Japonskem je namreč za 

razliko od drugih kapitalističnih držav lastnik proizvajalnih sredstev država, kar krepi moč 

japonske države, a obenem ne prispeva k blaginji mednarodne skupnosti (Ferfila 2009, str. 

801). 

 

S koncem druge svetovne vojne in kapitulacijo Japonske se je končalo tudi obdobje 

cesarskega šintoizma, kar je pomenilo, da so vse uvedene spremembe in ukrepi iz obdobja 

cesarskega šintoizma postale neveljavne. Vedno bolj se je začelo čutiti oddaljenost med 

religijo in narodom oziroma sekularizacijo japonske družbe od šintoizma. Kljub sekularizaciji 

pa so pomisleki glede globljega vpliva japonske verske tradicije na japonsko družbo še vedno 

smiselni. Japonska sama sebe šteje za prvo vzhodno družbo, ki je postala industrijska družba. 

Pri tem lahko izpostavimo japonsko tradicijo, ki je povezana z vero in daje poudarek 

lojalnosti skupini ter kolektivnemu uspehu (Smrke 2000, str. 148). 

 

S koncem dobe Tokugava in začetkom moderne dobe je bilo cvetoče umetnosti na Japonskem 

konec. Po letu 1868 se je postopoma začel čutiti umetniški pridih iz Zahoda, kar se je kazalo v 

spremembi tehnike, slikarji pa so se začeli osredotočati na slikanje z oljnimi barvami. 

Vzporedno s tem obdobjem so se v Evropi začeli vzpostavljati fovizem, kubizem in 

surrealizem, kar je pritegnilo takratne japonske slikarje in jih vodilo proti pariškim slikarskim 

šolam. Na Japonskem so se začeli močno navduševati nad abstraktno umetnostjo, kar je 

trajalo vse do ustanovitve gibanja Mingei, ki se je zavzemalo za obnovitev tradicionalne 

japonske umetnosti (Bratko 1971, str. 64). 

 

 

4. JAPONSKA MITOLOGIJA, OBREDI IN NAVADE 
 

Popularna kultura se je na Japonskem razcvetela predvsem v zgodnjih letih enaindvajsetega 

stoletja. Pisatelj Robert Ellwood pravi, da za opis novodobne japonske kulture, ki prevladuje 

predvsem med mlajšimi generacijami, zadoščajo štiri besede: manga, anime, Nintendo in 

Sony oziroma, z drugimi besedami, japonski stripi, animirani filmi ter franšiza video iger. Na 

Japonskem je ta novodobni socialni trend zelo razširjen. Razširil se je celo do te mere, da so 

pripadnike te popularne kulture poimenovali z imenom otaku. Otaku ni le modna muha, 
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temveč predstavlja način življenja. Izražanje kulture otaku poteka predvsem skozi prireditve, 

kot je na primer cosplay (igra kostumov). Bistvo cosplaya je nekakšen pobeg iz realnega 

sveta, kjer so ljudje čez teden zgolj običajni ljudje, za vikend pa se prelevijo v njihove 

najljubše fantazijske like (Ellwood 2008, str. 231). 

 

Manifestacije otakuja, pri katerih gre predvsem za druženje z isto interesno skupino ljudi, so 

postale način življenja za določeno populacijo Japonske in imajo skoraj takšno vlogo kot kulti 

oziroma religije. Animeji, mange in video igre ne vsebujejo zgolj fantazijskih svetov, ampak 

tudi elemente tradicionalne japonske kulture in religije. Ti so predvsem preko animeja 

prečkali meje Japonske in prišli vse do Evrope in ter Amerike, kjer lahko zabeležimo veliko 

število ljubiteljev omenjenega žanra (Ellwood 2008, str. 231). 

 

Ellwood meni, da se tradicionalna japonska religija v mangah in animeju kaže predvsem skozi 

štiri motive. Prvi motiv je sama ideja o obstoju duševnega čarobnega sveta, v katerega lahko 

posameznik vstopi oziroma ga doživi le preko določenih obredov ali meditacije. Kot drugi 

motiv je Ellwood opredelil čarobna bitja, ki so prisotna v duševnem čarobnem svetu. V našem 

primeru so to kamiji oziroma duhovi – nadnaravne moči, ki so izražajo pri tradicionalnih 

japonskih borilnih veščinah. To so vse nadnaravne sile, ki lahko človeštvo privedejo bodisi do 

uspeha bodisi do katastrofe in kaznovanja. Tretji motiv obravnava animeje kot odsev 

spolnosti in nasilja, ki je prepleten z lepoto in strahom ter je v večini primerov ponazorjen kot 

nekaj divjega in grotesknega. V šintoistični mitologiji, predvsem pa v festivalih oziroma 

matsurih, niso samo kraljestva kamijev predstavljena kot božanstva, temveč je z božanstvom 

prepojen tudi človek, ki z le-tem postane eno. V mitologiji ter obredih velikokrat najdemo 

falične, nasilne in komične vsebine, ki jih spremljajo prekomerno pitje in pojedine. Ideja 

šintoizma omenjene teme, ki se zunanjemu gledalcu lahko zdijo sporne, obravnava kot del 

življenja (tako človeka kot tudi kamija). Če te divje in groteskne oblike čaščenja pripeljemo v 

brezmadežen prostor svetišča ali na pomembne šintoistične festivale, so lahko tudi te vsebine 

brezmadežne v svoji naravi. Četrti motiv je glavni lik mang in animejev, skozi katerega se 

kaže tradicionalna japonska kultura v mangah in animejih. V animejih je glavni junaški lik 

pogosto shojo (mlado dekle). Glavni lik mladega dekleta, ki ima nadnaravne moči s katerimi 

reši svet, nas v japonskih animiranih filmih spomni na boginjo Amaterasu in na druge močne 

ženske like, ki nastopajo v pripovedih iz obdobja samurajev (Ellwood 2008, str. 232). 
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Če želimo razumeti današnjo japonsko popularno kulturo, moramo opredeliti tudi mitološko-

zgodovinski nastanek Japonske, preko katerega se je današnja japonska družba razvila. Za 

boljše razumevanje povezave animacij in stripov s tradicionalno japonsko kulturo in religijo, 

kar želimo dokazati v diplomski nalogi, moramo opredeliti tudi najpomembnejše mite, 

verovanja in običaje v japonski kulturi.  

 

4.1 Japonski mit o stvaritvi nebesa in zemlje 
 

Japonska kultura je polna mitov, legend in pripovedi, ki pričajo o čarobnem in nadnaravnem. 

Če želimo razumeti delovanje japonske družbe ne smemo zaobiti mita, ki pripoveduje o 

stvaritvi japonskega otočja in božanstev, ki na njem živijo. Eden najpomembnejših mitov o 

nastanku Japonske kot dežele bogov je mit o Izanagiju in Izanami. Zapis tega mita najdemo v 

prvem mitološko-zgodovinskem letopisu z imenom Kodžiki. Miti in pripovedi, ki so bodisi 

ustna izročila ali zapisani v Kodžikiju, so del šintoistične religije oziroma japonske narodne 

folklore. Pripovedi in miti postavljajo vse like v dobo bogov, o kateri je govora tudi v 

šintoističnih zapisih in obredih (Bratko 1960, str. 42). 

 

Popularen mit, poznan predvsem kot zgodba, ki jo starejše generacije pripovedujejo mlajšim 

iz roda v rod, je mit o velikem somu. Govori se, da je globoko pod morsko gladino, kjer se 

danes nahajajo japonski otoki, spal veličasten som. Ko se je prebudil iz globokega spanja je 

njegovo orjaško telo sprožilo valovanje in premikanje zemlje, zaradi česar je nastalo japonsko 

otočje. Zgodba o somu je znana predvsem kot otroška pripoved in kot mit oziroma zgodba o 

nastanku Japonske (Piggott 1982, str. 8). 

 

Izanami in Izanagi sta predstavljena kot potomca dveh božanstev, ki sta se zlila skupaj z 

nadnaravno močjo oceana – s tem sta vezana tudi v sorodstveno vez kot brat in sestra. 

Dobeseden prevod imena Izanagi je »možki, ki vabi«, medtem ko Izanami pomeni »ženska, ki 

vabi«. Božanstvi naj bi na zemljo prispeli preko mavrice, ki jima je služila kot most. Takrat se 

je Izanagi s svojim mečem dotaknil oceana. Ko ga je potegnil iz vode, so se kaplje, ki so 

kapale z njega, spremenile v kopno in tako je nastalo japonsko otočje. Že v samem začetku 

mita o stvaritvi lahko opazimo falično prispodobo iz japonske mitologije (Piggott 1982, str. 

9). 
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Kljub temu da sta Izanagi in Izanami brat in sestra, sta se poročila in tako za vedno združila 

svojo ljubezen. Umetnost ljubljenja naj bi spoznala preko opazovanja vodnih ptic pastiric, 

katere se še danes povezuje z božanskim parom in potemtakem tudi časti. Ob prvi nosečnosti 

je Izanami doživela splav, ki naj bi bil kazen za Izanamijin prekršek med obredom poroke. 

Bitje je bilo podobno meduzi in zato so ga odvrgli v morje. Vsi ostali potomci so preživeli, 

vključno z zadnjo hčerjo Amaterasu, ki je bila krivec za Izanamijino smrt. Pomemben del 

mita o Izanagiju in Izanami je tudi njuna ločitev. Izanami je po rojstvu Amaterasu hudo 

zbolela; Amaterasu je boginja sonca, njena mati Izanami pa je posledično umrla zaradi hudo 

povišane telesne temperature. Izanami je odšla v podzemlje oziroma Yomi (mračna dežela), 

Izanagi pa ji je sledil v upanju, da jo bo lahko ponovno pripeljal v svet živih. Izanagi je bil 

kaznovan, ker ji je sledil, pred vhodom v svet Yomi, pa se je Izanami  razjezila, ker je svet 

živih ni hotel več sprejeti medse, in obljubila, da bo vsaki dan pobila tisoč prebivalcev. 

Izanagi ji je obljubil, da jih bo on ustvaril vsak dan petdeset tisoč. Te zgodba poleg nauka o 

poroki in potomstvu vzpostavlja tudi vzorec o rojstvu in smrti za vse večne čase. Po 

Izanagijevi in Izanamijini razvezi je Izanagi predal njuno moč boginji sonca Amaterasu, bogu 

lune oziroma noči Tsukuyomiju ter bogu neurja in morja Susanu (Piggott 1982, str. 11). 

Slika 4.1: Izanagi in Izanami 

 

 

Vir: Juliet Piggott 1982, Japanese Mythology, str. 9 
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4.2 Japonska mitologija, obredi in navade 
 

Za lažje razumevanje in iskanje podob med kulturno-religioznimi prvinami v japonskih 

animiranih stripih in animacijah, kar je eden izmed ciljev naše diplomske naloge, je potrebno 

poznati zgodbe, verovanja, obrede in navade te kulture.  

 

Drevesa in skale igrajo pomembno vlogo v japonski mitologiji. Niso le del narave, ki jo je 

potrebno po šintoističnih načelih spoštovati in častiti, ampak tudi vir za zgodbe in verovanja v 

nadnaravne dogodke, ki so tesno povezani z življenjem Japoncev. Kot primer si oglejmo 

pomen zasukanih borovcev, za katera se verjame, da sta bila ljubimca – fant in dekle, ki sta 

prihajala iz dveh oddaljenih vasi, se srečala v gozdu in tam celo noč govorila o njuni ljubezni, 

dokler se nista zjutraj prebudila kot borovi drevesi. Borovi drevesi v zgodbi predstavljata 

zvestobo (Piggott 1982, str. 12). 

 

Beseda torii, ki dobesedno pomeni vrata, označuje vhod v šintoistični tempelj. Po toriiju 

najlažje ločimo šintoistične in budistične templje. Izdelani so lahko iz treh različnih 

materialov (les, železo in kamen), v večini primerov pa so značilne rdeče barve (Anhalt 2007, 

str. 171). Čemu torii služijo, je vprašanje večnih razprav. Eden izmed možnih pomenov 

besede torii je tudi ptica, od koder izhaja ideja, da toriiji služijo kot počivališča za ptice. Te 

ptice naj bi bogovom, ki živijo v templju, naznanjale jutranjo zoro. Vendar pa je verjetnejša 

razlaga ta, da torii označuje kraj, kjer je bilo zapečateno tisto, kar je sveto (Piggott 1982, str. 

40). 

 

V tesni povezavi s templji najdemo tudi prekletstva. Več zgodb iz zgodnjih japonskih zapisov 

govori o prekletih ljudeh, ki so bodisi iznakaženi ali pa so zboleli zaradi kakšne epidemije. V 

takšnih primerih so za njih postavili tempelj in jih vanj zaprli, da se epidemija ali 

iznakaženost ne bi razširila med prebivalstvom. Takšni templji veljajo za templje s 

prekletstvom (Piggott 1982, str. 40). 

 

Pri mitološki opredelitvi pomena ogledal v japonskih verovanjih sta nam v pomoč dva 

pregovora. Prvi se glasi: »Ko je ogledalo zatemnjeno, je duša nečista« (angl. »When the 

mirror is dim the soul is unclean«) (Piggott 1982, str. 42), drugi pa: »Kot meč je duša 

samurajev, tako je tudi ogledalo duša ženske« (angl. »As a sword is the soul of a samurai, so 
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is the mirror the soul of a woman«) (Piggott 1982, str. 42). Pomen ogledal izvira iz zapisov, 

ki jih najdemo v zbirki šintoistične mitologije Kojiki, in sicer tam, kjer Izanagi podari 

ogledalo svojim potomcem in jih pozove, da se skozenj globlje spoznajo in ugledajo tako 

svojo dobro kot tudi slabo stran (Piggott 1982, str. 42). 

 

Tengu so ena izmed najbolj znanih in najstarejših japonskih mitoloških bitji. Ime tengu je 

značilno za šintoizem, medtem ko je budistična različica znana pod imenom oni. Mitološki 

zapisi pravijo, da so tengu potomci boga Susano, ki živijo v goratih območjih v drevesih 

japonske cedre, s katero jih pogosto povezujemo. Živijo v skupinah, njihov vodilni in 

najmočnejši član pa je kralj Tengu. Po izgledu so podobni ljudem, le da imajo krila, zaradi 

katerih spominjajo na ptice. Imajo dolg špičast nos ali kljun in so v večini primerov rdeče 

barve. Oblečeni so v plašče, nosijo manjše črne klobuke in so hudobnega značaja (Piggott 

1982, str. 61). 

 

Antropomorfizem, prenašanje človekovih lastnosti ali odnosov na druga bitja, igra veliko 

vlogo v japonski mitologiji. Ta bitja so najpogosteje lisice, kače, mačke, zmaji in jazbeci. 

Poznamo več zgodb, ki so iz starejših zapisov ali pa so se z ustnim izročilom prenašale iz roda 

v rod. Te zgodbe imajo večinoma srečne konce, v njih pa nastopajo živali, ki so bile poslane s 

strani božanstev oziroma kamijev, da pomagajo prebivalcem – na primer lisico je bog riža v 

človeški obliki poslal ljudem, da jim pomaga pri delu v riževih nasadih (Piggott 1982, str. 

109). 

 

Drevo sakaki ima velik pomen v šintoistični religiji; šopki tega drevesa se namreč uporabljajo 

pri raznih obredih in veljajo za šopek očiščevanja. Drevo sakaki je prvič omenjeno v knjigi 

Kodžiki. Razlog, da so sakakijevi šopki dobili tako močan verski pomen, je predvsem 

pripovedka o boginji Ameterasu. Susano, brat boginje Amaterasu, je boginjo užalil s tem, ko 

je na njene statve, osnovno orodje za tkanje, položil kožo odrtega konja. Boginja se je zato 

umaknila v votlino in na zemlji je zavladala tema. Drugi bogovi so hoteli Amaterasu zvabiti iz 

votline, zato so vhod v votlino okrasili z zelenimi grmi sakakijev in z ogledali. Bogovi so pred 

votlino delali velik hrup, dokler ni boginja Amaterasu odprla vrata votline, da bi videla, kaj se 

dogaja. Amaterasu je videla svojo podobo v ogledalu kot tekmico, zato je še bolj pokukala iz 

votline. Takrat so jo bogovi prijeli in postavili pred ogledalo. Povedali so ji, da je to njena 
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podoba, in da je to je najlepša in najčistejša podoba boga. Svet je nato ponovno dobil svetlobo 

(Bratko 1971, str. 43). 

 

Slika 4.2: Boginja Amaterasu pride iz jame 

 

 

Vir: Juliet Piggott 1982, Japanese Mythology, str. 11 

 

Hana macuri je praznik čaščenja cvetov na dan 8. aprila. Je eden izmed najpomembnejših 

šintoističnih praznikov, ki daje poudarek posebni naklonjenosti do narave. Razlog za nastanek 

tega praznika najdemo predvsem v zapisih učenjaka Motoorija Norinage in njegovi zamisli 

izkustva mono no avare. Mono no avare označuje določen občutek oziroma izkustvo, ki ga 

posameznik doživi z naravo, ne glede na to, ali je to izkustvo pozitivno ali negativno. Kot 

primer lahko vzamemo cvetove; v trenutku, ko posameznik pogleda cvetove, ga prevzame 

njihova lepota. Takrat se zave bistva stvari in s tem doživi mono no avare (Smrke 2000, str. 

145). 

 

Ideja greha je v šintoizmu bistveno drugačna od krščanske. Šintoizem se zgleduje po naravi in 

v sami naravi je človek dobro bitje. Svet, v katerem živi, je dober in kamiji, ki varujejo svet 

ter ljudi, so pozitivna entiteta. Cumi, ki dobesedno pomeni nečistost, je edini koncept, ki bi ga 

lahko primerjali z grehom. Do nečistosti oziroma cumija pride zaradi stika s truplom, 

menstruacije, neustreznih odnosov med ljudmi in neustreznega oziroma škodljivega vedenja 
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ljudi do narave. Za odpravo nečistosti je potreben obred harai. To je ritualno umivanje, ki 

izvira iz Izanagijevega umivanja po obisku podzemlja. Harai poteka v naravi, nečistost pa je 

se odpravi v reki, potoku ali slapu. Verjamejo tudi, da kami, ki živi v reki, nečistosti odplahne 

v morje (Smrke 2000, str. 146). 

 

Šogatsu je šintoistično novo leto, ki se začne z začetkom zime in pospravljanjem stanovanja 

oziroma bivalnega prostora. Temu sledi postavljanje bambusovih in borovih drevesc v 

domačih, službenih in javnih prostorih (bari, gostilne in trgovine). Namen postavljanja 

drevesc je pozdrav kamijev v novem letu (Smrke 2000, str. 146). 

 

Eden pomembnejših praznikov na Japonskem je tudi koi-nobori, ki naznanja začetek pomladi. 

Pred vsako hišo postavijo pisane zastave v obliki soma. Ko te lebdijo v vetru, vanje prihaja 

zimski veter, odhaja pa pomladni (Anhalt 2007, str. 49). 

 

Pri japonskih tradicionalnih običajih lahko opazimo določene predmete, ki veljajo za svete in 

so povezani z določeno mitološko zgodovinsko zgodbo. To je na primer lesena lutka Daruma, 

ki sicer izvira iz budističnega verstva. Lutke so običajno rdeče barve in se uporabljajo kot 

talismani, ki prinašajo srečo.  Drugi primer je Ema, ki je značilna za šintoistične obrede. Eme 

so manjše lesene ploščice z barvitimi upodobitvami želj in molitev ljudi, ki so obiskali 

tempelj. Najdemo jih pred vsakim šintoističnim templjem (Anhalt 2007, str. 159). 

 

4.3 Šintoizem 
 

Če želimo razumeti versko življenje japonske družbe, moramo vero najprej opredeliti. Vero 

oziroma religijo je potrebno opredeliti ne kot pojav, ki ga posameznik razume, ampak kot 

socialno zgodovinski pojav, kako obredi, institucije in ideologije vplivajo na tvorjenje in 

delovanje družbe skozi zgodovino. Opredeliti moramo tudi, kaj mora vsebovati določen 

pojav, da ga lahko označimo kot religijo (Ellwood 2008, str. 10). 

 

Religijo moramo opredeliti kot sklop ideologij, praks, skupin in podob, ki poskušajo razložiti 

delovanje človeškega življenja in narave na najenostavnejši način. Kontekst vsake religije za 

njene pripadnike predstavlja končno realnost in ne namišljenega sveta. Religije imajo boga ali 

bogove, v primeru šintoizma so to kamiji, pri budizmu pa je to Dharmakaya, ki predstavlja 
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bistvo vesolja. Podobe in ideologije kamijev narekujejo gibanje človekove zavesti ter njegove 

sanje, vizijo in umetniško ustvarjalnost. Za boljše razumevanje tega, kaj mora religija 

vsebovati, da lahko sploh obstaja kot družbeno priznana praksa, bomo izpostavili teorijo 

sociologa Joachim Wacha o treh predpostavkah, ki jih mora vsaka religija vsebovati, da je 

lahko priznana in smiselna v družbi. Prva predpostavka se nanaša na teorijo in govori o tem, 

da mora vsaka religija vsebovati lastno ideologijo ter lastne doktrine, mite in pripovedi o 

nadčloveški moči. Druga se nanaša na praktični del in določa, da prakticiranje religije preko 

obredov, molitev, meditacije in drugih dejanj potrjuje, da je posameznik pripadnik določene 

religije. Tretja, sociološka predpostavka izpostavi nastanek verskih institucij, povezovanje 

istoverskih skupin ter manifestacije, s pomočjo katerih se pripadniki določene religije 

identificirajo – vse to je pomembno, da je lahko neka religija priznana s strani drugih verskih 

skupnosti (Ellwood 2008, str. 12). 

 

Za globlje razumevanje šintoizma je potrebno opredeliti, kaj v tej religiji pomenijo bogovi 

oziroma kamiji. Kamije moramo opredeliti, ker so pomemben del vere; že sama beseda 

šintoizem pomeni pot bogov oziroma pot kamijev. Težko je definirati, kaj je kami, saj 

definicija ne obstaja. Obstajajo zgolj zapisi šintoističnega učenjaka Motoorija Norinage iz 

osemnajstega stoletja, ki povzemajo kaj je kami. Ta je zapisal, da je kami vse, kar nas lahko 

prepoji s čudesom in strahom. Iztočnica za omenjena občutja ni nadnaravna moč, temveč 

občutje, ki ga podaja kami – pogled na pokrajino, mogočni slapovi, gorovje, gozdovi, moč 

morja in podobno. S kamijem je lahko označen tudi pojav, na primer rast dreves, rojstvo, 

naravni pojavi, duhovi, ki vodijo določeno skupino do uspeha ter duhovi, ki živijo v določeni 

osebi in jo s tem naredijo veličastno in heroično. Vse, kar smo navedli zgoraj, lahko 

opredelimo kot kamije. Kamiji so vsa čudesa, ki jih podari narava. Zavedati se moramo, da 

kami ni le doživetje posameznika, ampak občutek, doživetje, ki pripada celotni skupini, naj bo 

to družina ali vas. Status kamija se potrdi s postavitvijo svetišča ali templja, ki ju Japonci 

imenujejo shintai in torii (Ellwood 2008, str. 48). 

 

Kami ima v japonski družbi zelo globok pomen. Za boljše razumevanje le-tega si poglejmo 

definicijo oziroma razlago avtorice Juliet Piggott, ki pravi, da ima vse, kar obstaja (drevesa, 

gorovja, živali, …), svoj kami. Pri prevodu besede kami najdemo tudi sopomenke, kot so duh, 

duša in božanstvo. Vse kar je povezano z naravo, ima v svojem bistvu tudi kami, ki živi 

znotraj tega. Tako ima lahko tudi rastlina ali reka človeške lastnosti, kot je na primer razum. 
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Obstaja primer kamija, ki živi v neki gori. Označujejo ga kot božanstvo, ki ščiti tiste, ki živijo 

na gori ali pod njo (Piggott 1982, str. 38). 

 

Šintoisti imajo posebno besedo, ki označuje usklajevanje in občudovanje vsakodnevnega 

življenja z naravo. Ta beseda je kanagara. Prav iz njenega bistva so Japonci razvili umetnost 

ikeban, bonsajev in skalnjakov. Pogosto najdemo tudi zapise, ki o šintoizmu govorijo kot o 

ekološki religiji (Smrke 2000, str. 144). 

 

Pomembno je izpostaviti, da je šintoizem politeistično verstvo. To pomeni verovanje v več 

bogov oziroma pri šintoizmu verovanje v več kamijev. Politeizem kot verski sistem za 

družbeni dokaz obstoja božanstev zahteva cikle mitologije. Za politeizem je značilno, da 

skupina pripadnikov določene vere veruje v več božanstev, na primer v boga ljubezni, boga 

vojne, boga sonca in tako naprej. Za razliko od monoteizma ni osredotočen le na eno osebo z 

nadnaravnimi močmi, ampak ima vsak pojav svoje božanstvo. Evropski svet dojema 

politeizem kot primitivnejšo versko obliko, ki jo poznamo še iz časa Grkov in Rimljanov, 

medtem ko ta na Japonskem tudi danes velja za vero z največ pripadniki. 

 

V primeru šintoizma predstavlja cikel mitologije oziroma dokaz politeizma knjiga Kojiki. 

Kojiki pomeni zgodovino antičnih časov in je najstarejša knjiga v japonskem jeziku. Druga 

tovrstna knjiga se imenuje Nihongi, kar pomeni zgodovino Japonske. Obe knjigi sta bili 

napisani v predbudističnem času in tako ohranjata verski duh, ki je živel na japonskem otočju 

pred prihodom budizma. Glavna zgodba v knjigi Kojiki je mit o stvaritvi japonskega otočja 

ter o prvih kamijih, ki so se pojavili Izanagiju in njegovi ženi Izanami (Ellwood 2008, str. 60). 

 

Šintoistični templji se imenujejo džindže, kar dobesedno pomeni prebivališče duhov. V 

templjih potekajo obredi v treh stopnjah. Prva je harai – očiščenje prostora ali oseb, ki so 

prisotne pri obredu; druga je šinsen - darovanje, ki najpogosteje vključuje darovanje sadja in 

zelenjave, torej pridelkov, ki so nastali s pomočjo narave oziroma kamijev; tretja pa norito – 

recitacija oziroma molitev. Šintoistično duhovništvo je poklic, ki se prenaša z roda v rod, isti 

tempelj pa je lahko več stoletij v oskrbi iste družine. Duhovniki so strokovnjaki za šintoistične 

obrede, ki pomagajo pri ohranjevanju odnosov med kamiji ter ljudmi. Duhovnik je lahko 

vsak, ki ima omenjena znanja, ne glede na to, katerega spola je (skozi zgodovino so se zvrstile 

številne vplivne ženske duhovnice. Javni templji niso edini kraj, kjer častijo kamije; poznajo 
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tudi domača svetišča, ki jih imenujejo kamidane. To je polica z ogledalom, kjer darujejo 

različne surovine za vrline, za katere želijo, da jih kami varuje; na primer, riž za ohranjanje 

zdravja v družini, voda za ohranjanje življenja, sol za življenje v harmoniji (Smrke 200, str. 

143). 

 

Najvidnejše sledi šintoizma predstavljata bogata umetnost in arhitektura, ki se kažeta tako v 

starih šintoističnih templjih kot tudi v modernih stavbah. Šintoizem je prinesel veliko 

narodnih praznikov in festivalov, ki so še danes množično obiskani, saj je šintoizem religija 

odnosa do narave. Skozi naravo se kažejo bogovi, kar pomeni da kamni, morje, drevesa in 

gore niso le habitat, temveč obenem tudi bogovi. Obstaja več kot osem milijonov bogov, 

katere Japonci označujejo z besedo kami oziroma kami-sama. Za razliko od tipičnih zahodnih 

religij v šintoizmu ne poznajo cerkva oziroma verskih ustanov, ampak samo bogove, ki se 

kažejo skozi naravo in naravne pojave. Ti bogovi zahtevajo zahvalo in čaščenje v zameno za 

naravne materiale in surovine, ki omogočajo preživetje človekove vrste. Prisotnost 

upodobitve bogov je na vsakem narodnem prazniku obveza. Prav tako je v današnji 

industrijsko in tehnološko razviti Japonski še vedno obvezno tudi čaščenje z bogatim 

darovanjem sadja, zelenjave in rib. Eden izmed najpomembnejših zahvalnih obredov je obred 

matsuri, ki ga vsaka mestna četrt prideri v templju v zahvalo lokalnemu kamiju. Vsaka vas 

ima svoj matsuri, ki ga priredijo enkrat na leto. Matsuri traja tri dni in vsi, ki se ga udeležijo, 

morajo kamiju prinesti darove. Oblečeni so v posebne obleke iz obdobja Edo, templji pa so 

okrašeni s pozlačenimi okraski. Pomembno je poudariti tudi, da šintoizem od pripadnikov 

drugih ver ne zahteva spreobrnjenja. Šintoizem je nastal na Japonskem in ga ne najdemo 

nikjer drugje na svetu. Je religija, ki temelji na zemeljskem prizadevanju za srečo in uspeh 

(Anhalt 2007, str. 166). 

 

 

5. SODOBNA POPULARNA KULTURA 
 

5.1 Subkultura otaku 
 

Kaj je otaku? Primarni zgodovinski pomen besede otaku se je nanašal na častni naziv, vendar 

se je z leti predvsem med mlajšimi generacijami beseda otaku začela uporabljati v 

sarkastičnem pomenu (nekaj podobnega kot angl. »geek«, ki označuje računalniškega 

obsedenca). V današnjem času se je sarkastični pridih besede izgubil, otaku pa je postala 
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beseda za označevanje privržencev stripov, video iger in japonskih animiranih filmov 

(Ellwood 2008, str. 259). 

 

Kosupuree je izraz, ki izvira iz angleške besede cosplay (igra kostumov) in se nanaša na 

dogodek, ko se privrženci mang, ki jih imenujemo otaku, za vikend prelevijo v njihove 

najljubše like iz japonskih animiranih filmov in stripov. To jim predstavlja pobeg iz stvarnega 

življenja, iz delovnega vsakdana, čas, ko lahko postanejo nekdo drug, domišljijski lik ali 

super heroj. Kosupuree so prireditve, katerih se udeležuje veliko število privržencev mang in 

animejev. Na omenjenih festivalih opazimo nujo japonskega ljudstva po skrivanju obraza za 

masko. V takšnem primeru ne govorimo samo o kostumih, ampak tudi o maskah, ki so del 

tradicionalne japonske kulture. Maske niso popularne samo na modernejših festivalih, ampak 

tudi na proslavah nacionalnih praznikov. Očitno je, da so v japonski kulturi maske zelo 

pomemben kulturni element, saj se pojavljajo že od šestega stoletja dalje. Predstavljajo veliki 

del japonske umetnosti in so obenem tudi simboli v njihovi religiji in obredih. Za japonske 

maske je značilno, da so zelo barvite, narejene pa so iz različnih materialov, kot so les, papir 

ali glina (Anhalt 2007, str. 42). 

 

5.2 Ukiyo-e 
 

Ukiyo-e je vrsta slikarstva, ki se je razvila v obdobju Tokugava oziroma Edo. Na slikah so 

uprizorjene predvsem kurtizane in igralci iz gledaliških iger, katere v tem obdobju imenujemo 

kabuki. Šola ukiyo-e, ki se je razvila v zabaviščnem delu takratnega Eda, je imela velik vpliv 

tako na japonskih tleh kot tudi na Zahodu. Zasluga za velik sloves tega žanrskega slikarstva 

na Zahodu se pripisuje čudovitim barvnim upodobitvam na lesorezu (Munstberg 1968, str. 

230). 

 

Slikarstvo ukiyo-e je tesno povezano z modernejšo tehniko mang oziroma stripov in z 

gotovostjo lahko trdimo, da je ukiyo-e prednik mang. Liki, ki so jih takrat upodabljali s 

tehniko ukiyo-e, niso le igralci in kurtizane, ampak tudi groteskni in izmišljeni liki – 

predvsem duhovi, demoni ter kreativno izdelani pornografski liki (Napier 2000, str. 21). 

 

Spodnja slika prikazuje primer barvnega lesoreza ukiyo-e z naslovom »Kurtizana in 

uslužbenka«, ki ga je v obdobju Eda ustvaril priznan umetnik Utamaro,  
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Slika 5.3: Utamaro: Kurtizana in uslužbenka 

 

 

Vir :Juliett Piggott 1982 

 

5.3 Manga 
 

Mange bi lahko opredelili kot japonske stripe, vendar jih ne moremo primerjati z običajnimi 

stripi, saj so popularnejše in na Japonskem izhajajo v večji nakladi kot stripi v drugih državah. 

Beseda manga se je pojavila že v 19. stoletju, ko je znani umetnik Hokusai, strokovnjak za 

lesorez, uporabil abecedo Kanji (japonski znaki, s katerimi se tvorijo besede) in ustvaril 

besedo iz znaka za »man«, ki pomeni »ohlapno« ter znaka za »ga«, ki pomeni »slika«. 

Pripovedovanje zgodbe skozi sliko je ena glavnih značilnosti mange, ki jo poznamo iz že prej 

omenjene tehnike ukiyo-e. Prve mange oziroma slike, ki pripovedujejo zgodbo so bile 

upodobljene na lesenih ploščah. V modernejšem obdobju, po letu 1950, so mange dobile novo 

podobo, čutiti pa se je začel tudi vpliv zahodne kulture. V današnjih časih manga pomeni 

knjigo v črno-belem tisku, ki preko slik in s pomočjo besedila oziroma dialogov med liki 

pripoveduje zgodbo. Zelo zanimiva je tako imenovana kultura mang, ki se je vzpostavila po 

celotni Japonski. Kadar nekdo kupi mango, ki je cenovno dostopna skoraj vsakomur (takšne 
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mange so natisnjene na cenejši in tanjši papir), jo navadno prebere na vlaku, ko se vrača iz 

službe in potem tam odloži, da jo lahko prebere še kdo (Weidmann 2016, str. 7). 

 

Mange dojemamo kot stvaritve, ki so eno stopnjo pred animejem. V večini primerov so 

zgodbe najprej upodobljene v obliki mange, šele nato na podlagi pripovedi iz mange 

ustvarimo anime (Napier 2000, str. 20). 

 

Beseda manga se pogosto prevaja kot strip, vendar je to napačno, saj je definicija mange 

kompleksnejša. Na primer, kultura stripov, ki se je vzpostavila v ZDA, je drugačna in manj 

vplivna kot so mange na Japonskem. Za to obstajata dva razloga. Prvi je raznolika vsebina, ki 

jo najdemo v mangah, drugi pa ta, da mange na Japonskem (v fizični ali internetni obliki) 

berejo vsi, neglede na starost ali družbeni položaj. To potrjuje tudi statistika publikacij, saj na 

Japonskem več kot štirideset odstotkov vseh publikacij predstavljajo mange (Napier 2000, str. 

19).  

Na spodnji sliki je prikazan primer sodobne mange v izvornem jeziku. Mango z naslovom 

»Shingeki no Kyojin«, kar pomeni napad velikanov, je ustvaril umetnik Hajime Isayama. 

 

Slika 5.4: Hajime Isayama, »Attack on titan« 
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Vir: Julius Wiedemann in Amano Masanao 2016 

 

5.4 Anime 
 

Japonska animacija oziroma anime je fenomen popularne kulture, ki ni prisoten samo na 

Japonskem, ampak se vse pogosteje pojavlja tudi v zahodnih kulturah, predvsem v Evropi in 

Ameriki. Na Japonskem je kultura animejev masovna oziroma popularna kultura, medtem ko 

v drugih državah, na primer ZDA, predstavlja subkulturo. V zadnjih desetletjih se kultura 

animejev in mang pojavlja kot intelektualno zahtevnejša oblika umetnosti, kar potrjuje vse 

večje število strokovnih del na to temo. Animeji so del popularne kulture, a obenem izvirajo 

iz tradicionalne japonske gledališke igre Kabuki in umetnosti lesoreza. Beseda anime je 

skrajšana oblika angleške besede »animation«, ki pomeni animacijo (Napier 2000, str. 4-6). 

 

Tradicionalna definicija animacijo opredeljuje kot nekaj, kar pooseblja stvari, jim pripisuje 

gibanje ter življenje. Animacija je eksplicitnejša kot tradicionalni kino oziroma film, saj je 

odprta za globljo domišljijsko kreativnost (Napier 2000, str. 238). 

 

V zgornjem poglavju o mangah smo zapisali, da animeji v večini primerov nastanejo po že 

napisanih zgodbah iz mang. Izidejo lahko tudi v več delih, poznamo pa tudi celovečerne 

animeje, ki so označeni z okrajšavo OVA, kar dobesedno pomeni »originalna video 

animacija«. Na japonskem letno izide več animejev in celovečernih animejev kot pa filmov 

(Napier 2000, str. 7). 

 

Anime lahko označimo kot fascinantno sodobno umetnost, ki združuje pripovedno in vizualno 

estetiko, značilno za japonsko kulturo. Anime skozi modernejšo tehnologijo ne predstavlja 

samo tradicije, ampak tudi sodobno življenje na Japonskem. Japonska animacija, ki jo 

označujemo kot umetnostno pripoved, ima različne elemente, ki jih združuje v celoto. Ti 

elementi so lahko politično provokativni, dramatični, realistični, seksualni ali nasilni (Napier 

2000, str. 9). 

 

Zgodbe animeja raziskujejo pomen zgodovine v sodobni družbi, saj v večini primerov 

vključujejo vsebine, ki so značilne za Japonsko (na primer obdobje samurajev, šintoizem, 
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obdobje druge svetovne vojne, …), poleg tega pa implicitno izražajo politično problematiko 

raznih zgodovinskih obdobij ter problematiko moderne industrijsko-tehnološke družbe z 

odnosom do narave in okolja (Napier 2000, str. 12). 

 

 

6. UPORABA ŠINTOIZMA IN JAPONSKE KULTURE V STRIPIH IN 
ANIMACIJAH 
 

6.1. Metodološki opis 
 

Metodologija, ki jo bomo uporabili v diplomski nalogi, je kvalitativna metoda. Za 

kvalitativno raziskovanje je značilno, da podatkom, ki jih pridobimo, pripišemo določen 

pomen oziroma ugotovimo njihov pomen, jih razumemo ter iščemo razlago in odgovor na 

zastavljen raziskovalni problem (Flick in drugi 2004). 

 

V diplomski bomo uporabili semiotično analizo, ki jo uvrščamo med kvalitativne paradigme. 

Če želimo semiotiko opredeliti, bi lahko rekli, da je semiotika raziskovanje znakov, predvsem 

pa načina, kako znaki proizvajajo pomen. Predmet samega poučevanja v semiotiki je lahko 

vse, kar je mogoče proučevati kot znakovni sistem. Izpostavljena analiza je samo ena izmed 

tehnik oziroma metod uporabljenih za raziskovanje znakov in simbolov (Chandler 2014). 

 

V primeru naše diplomske naloge bo predmet preučevanja slikovno gradivo na temo 

japonskih stripov in animiranih filmov. Slikam bomo pripisali globlji pomen in poskušali 

razumeti, kje se skrivajo zametki japonske kulture, navad, običajev, narodne noše ter tudi 

religiozne prvine – v našem primeru šintoizma. S pomočjo predhodnega znanja o japonski 

kulturi in zgodovini bomo slike lahko uvrstili v ustrezna zgodovinska obdobja (Chandler 

2014).  

 

Po Pierceu –  Charles Sanders Pierce je eden izmed utemeljiteljev teorije znakov oziroma 

semiotike – je znak reprezentacija objekta in ni del jezika kot sistema. V našem primeru gre 

predvsem za – po Pierceu – t.i. kategorijo tretjosti, ne gre samo za simbolično predstavo, kaj 

nek znak pomeni, ampak za odnos tega znaka do interpretacije, in sicer z določenega 

kulturološkega vidika, kar postavlja znak in interpretacijo v kategorijo tretjosti. Po Pierceu 

ločujemo med kategorijo prvosti, kaj sploh nek predmet je, in drugosti, kaj ta predmet ali znak 
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predstavlja preko asociacije na nekaj, kar ni (Tea Golob 2016, zapiski s predavanj Družbena 

teorija, FUDŠ). 

 

Drugi pomemben utemeljitelj semiotike je Levi-Strauss, ki je z namenom, da bi zajel vse 

kulturne procese vsakdanjega življenja, zlasti pa na mite in legende, razširil de Saussurovo 

teorijo jezika kot strukturnega sistema. Pri de Saussurovi teoriji je vse na nek način 

organizirano in čeprav imajo različne kulture različno interpretacijo sveta, ki je značilna prav 

za njih, je način, kako pridejo do teh pomenov oziroma obrazložitev, univerzalen. Sklep lahko 

interpretiramo kot: »Pomeni so kulturno specifični, načini ustvarjanja pomenov pa so 

univerzalni za vse ljudi«.  

 

Če se vrnemo k našemu primeru, če želimo razumeti sporočilo, ki nam ga posredujejo 

japonski animirani filmi in stripi, moramo razumeti kulturo, v kateri so bili le-ti ustvarjeni, in 

šele nato bo mogoče razumeti kulturno specifične simbole, ki so nam ponujeni znotraj 

animacije (Tea Golob 2016, zapiski s predavanj Družbena teorija, FUDŠ). 

 

Vsaka metoda ima svoje prednosti in slabosti. Slabost semiotične analize je predvsem ta, da 

veliko avtorjev svoja dela oziroma raziskave obravnava na znanstveni ravni ne pa na 

subjektivni interpretaciji. Chandler (2014) pravi, da čuti veliko raziskovalcev potrebo po 

zagotovitvi empiričnih dokazov za interpretacijo. S tem postane veliko semiotičnih analiz 

ohlapno impresionističnih in zelo nesistematskih. Semiotična analiza pogosto podcenjuje 

čustveno domeno lastne narave, čeprav bi študija konotacij morala vključevati občutljiva, zelo 

spremenljiva in subjektivna čustvena nihanja. Po Chandlerju (prav tam) semiotika ni, nikoli ni 

bila, in nikoli nebo akademska disciplina sama po sebi. Velja kot ena izmed načinov analize 

med mnogimi drugimi, ne pa kot znanstvena kulturna analiza. 

 

Ne glede na to, v kakšni obliki preučujemo gradivo, bodisi da je to slika, besedilo ali film, je 

semiotika neprecenljiva, če želimo pogledati onkraj očitne vsebine. Ko uporabljamo 

semiotično analizo za raziskavo določenega problema, se spustimo v analizo simbolov – to so 

lahko simboli, s katerimi se srečujemo vsak dan, vendar smo omejeni na razlago simbola, ki 

nam jo ponuja družba, ne pa na globlji pomen simbola. Pri semiotični analizi se nam 

interpretacija simbola poglobi. Eden izmed področij raziskovanja v semiotiki ni le 

raziskovanje pomena samega simbola, temveč tudi raziskovanje načina, kako se različne 
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skupine ljudi odzovejo na isti simbol ter kako se razlikuje interpretacija istega simbola 

(Chandler 2014). 

 

6.2. Semiotična analiza gradiva  
  

Raziskovalni del naše diplomske naloge smo se odločili opraviti s semiotično analizo 

slikovnega gradiva, za izvedbo le-te pa smo uporabili program za kvalitativno analizo 

podatkov ATLAS.ti. Raziskovalcem pomaga odkriti in sistematično analizirati zapletene 

pojave, skrite v nestrukturiranih podatkih. S programom ATLAS.ti lahko podatke kodiramo 

ter jih grafično predstavimo, bodisi v tabeli bodisi v omrežju. Program raziskovalcu dovoljuje 

mešano metodo raziskovanja, lahko uporabi kvalitativne in tudi kvantitativne podatke, kar mu 

ponuja večji spekter rezultatov analize. Raziskave oziroma analize podatkov, pri katerih 

uporabljajo računalniške programe za obdelavo podatkov, v našem primeru je to ATLAS.ti, 

imenujemo računalniško podprte analize podatkov (Contreras 2012). 

 

V naši raziskavi smo uporabili štiri različne primere. Izbrali smo si jih predvsem zaradi 

popularnosti, ki so jo dosegli tako na Japonskem kot tudi v zahodnem svetu. Zaradi časovnega 

dogajanja zgodbe ter zgodbe same so se nam le-ti primeri zdeli polni religioznih mitoloških in 

kulturnih konceptov. Eden izmed povodov za izbiro ravno teh animejev je dobro predhodno 

poznavanje le-teh. Prvi je primer, ki smo ga izbrali za dokazovanje prisotnosti japonske 

kulture in religije v japonskih animiranih filmih, to je anime Inuyasha, v drugem primeru je to 

anime Tvoje ime, za zadnji dve pa smo si izbrali deli istega avtorja, in sicer je to Hayo 

Miyazaki z deli Princesa Mononoke ter Čudežno potovanje. V vseh primerih smo uporabili 

slikovno gradivo za podatke, ki jih je potrebno analizirati (uporabljene slike so vidne v 

prilogi). Analiza slikovnega gradiva je bila mogoča glede na predhodno znanje iz teoretičnega 

dela diplomske naloge. Simbole, ki smo jih prepoznali v zvezi z japonsko kulturo, religijo in 

mitologijo, smo kodirali in razvrstili v različne skupine. Končne podatke kodiranja smo 

predstavili v semantičnem omrežju, ki smo ga za lažje razumevanje (dobljenih podatkov) ter 

kot dokaz za obstoj odnosov med kulturološkimi segmenti, ki so prisotni v japonski animaciji, 

tudi interpretirali.  

 

6.2.1. Primer Inuyasha avtorice Takashani Rumiko 
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V prvem primeru bomo analizirali, bodisi zgodbo bodisi same simbole, ki so prisotni v 

animeju Inuyasha avtorice Takahashi Rumiko. Anime je nastal na podlagi že predhodno 

izdanih mang oziroma japonskih stripov. Avtorica je izdala mango v letu 1996, anime pa se je 

pojavil na japonski televiziji leta 2000. Osrednji protagonist, Inuyasha, je pol demon in pol 

človek. To je eden izmed v zgodbi predstavljenih demonov, ki so vladali v srednjeveški 

Japonski, kjer je zgodba časovno postavljena. Iz zgodbe razberemo, da so bili v omenjenem 

časovnem obdobju bogovi in demoni del človeškega vsakdana. V sami zgodbi je veliko raznih 

ljudskih pripovedi in verovanj, ki so v japonski popularni kulturi prisotna še danes. V 

fantazijsko pripoved avtorica vključi sodobno japonsko. Ena izmed glavnih likov, Kagome, 

dekle, ki živi v sodobnem Tokiu, potuje skozi čas v srednjeveško Japonsko skozi čarobni 

vodnjak, ki se nahaja v šintoističnem templju, za katerega skrbi njena družina (Napier 2000, 

str. 127). 

 

Že iz samega opisa zgodbe lahko opazimo prispodobe in primere iz japonske mitologije, 

religije ter folklore. V nadaljevanju si oglejmo semantično omrežje, ki smo ga pridobili s 

pomočjo programa ATLAS.ti. Omrežje smo zgradili na podlagi simbolov, ki smo jih 

prepoznali s pomočjo semiotske analize v slikovnem gradivu. Pridobljene podatke smo 

razvrstili na tri večje kategorije, in sicer na japonsko religijo oziroma šintoizem, japonsko 

mitologijo ter japonsko tradicijo.  

Slika 6.5: Semantično omrežje, primer Inuyasha 

 
Vir: Mrevlje 2017, lastna raziskava 
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Iz zgoraj prikazanega semantičnega omrežja lahko opazimo povezavo med vsemi tremi 

glavnimi skupinami. Primer, ki je razviden iz sheme, se nanaša na šintoizem. To je japonska 

religija, ki je del japonske kulture. Segmenti, ki jih povezujemo s šintoizmom, pa so del 

japonske mitologije. Iz navedenega lahko sklepamo, da so japonska religija, mitologija in  

kultura med seboj povezane ter odvisne ena od druge. V uporabljenem slikovnem gradivu 

smo prepoznali podobo ovalnega ogledala, ki smo ga povezali z mitološko pripovedjo o 

boginji Amaterasu, ki se je skrila v jamo; pripoved najdemo v prvi japonski knjigi Kodžiki. V 

animeju so prikazane živali s človeško podobo in tudi obratno: ljudje z živalsko podobo. Že 

sam protagonist ima pasja ušesa, kar kaže na antropomorfizem, prenašanje človekovih 

lastnosti ali odnosov na druga bitja. Antropomorfizem je značilna lastnost japonske mitologije 

in šintoizma. Iz pripovedi v Kodžikiju vemo, da so kamiji oziroma bogovi pošiljali ljudem 

živali v človeški podobi, da so jim tako pomagali ali pa jih kaznovali. Vsi predstavljeni 

bogovi, demoni in živali imajo nadnaravne moči. Iz slikovnega gradiva prepoznamo eno 

izmed najbolj znanih in najstarejših mitoloških japonskih bitij, to je tengu – bitje, ki je 

večinoma hudobnega značaja. Tako je predstavljeno tudi v animeju Inuyasha, ki je pomemben 

del japonske mitologije. Eden izmed pomembnih simbolov, ki se neprestano pojavlja v 

animeju Inuyasha, je prizor neokrnjene narave. Neokrnjeno naravo lahko predstavimo kot del 

japonske mitologije in tudi religije. V teoretičnem delu diplomske naloge smo spoznali, da so 

kamiji, šintoistični bogovi, ki živijo v starih drevesih, gorovjih, rekah in drugje. Torej pomeni 

čaščenje kamija spoštovanje njegovega doma, tj. narave, v kateri živi. Tako pridemo do 

obredov čaščenja drevesa oziroma kamija, ki živi v njem. Iz analiziranega slikovnega gradiva 

prepoznamo drevesa, na katerih so simboli, ki označujejo tako imenovan dom kamija. 

Najvidnejši simboli japonske tradicije, ki se kažejo v animeju Inuyasha, so predvsem obleke, 

ki jih nosijo liki. Pri vseh likih prepoznamo tradicionalna srednjeveška oblačila, ženski 

kimono, moški kimono in v povezavi s šintoizmom (ne samo z japonsko tradicijo) tudi nošo 

ženskih duhovnic ter budističnega duhovnika. V povezavi z žensko duhovnico opazimo 

obrede, ki jih le-ta izvršuje kot molitev, kot obred očiščevanja ipd.  

 

Pri teoretičnem delu diplomske naloge smo spoznali, da so maske nujen pripomoček na 

vsakem narodnem festivalu. Ko smo pregledovali gradivo, smo večkrat opazili maske, ki so 

prekrivale obraze likov. Tudi to značilnost lahko uvrstimo v kategorijo japonske tradicije. 
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Če natančno opredelimo vsak pojem prisoten v pridobljenem semantičnem omrežju v primeru 

animeja Inuyasha, pridemo do naslednjih ugotovitev. Vzorec (semantično omrežje) smo 

razdelili na tri večje skupine: japonska tradicija, šintoizem in mitologija. V skupini z oznako 

tradicija so noše ženskih šintoističnih duhovnic, kar bi lahko označili tudi pod skupino 

šintoizem. Maske, ki so uporabljene na vsakem tradicionalnem japonskem festivalu, izvirajo 

iz cvetočih časov gledaliških iger Kabuki, nastale pa so v obdobju Tokugava. Pod oznako 

japonska tradicija smo uvrstili ženski kimono oziroma tradicionalna japonska oblačila. Čeprav 

smo šintoizem označili kot drugo izmed treh večjih obravnavanih skupin v tem primeru, smo 

ga v semantičnem omrežju označili kot del japonske tradicije. Razlogi za to, da trdimo, da je v 

animeju Inuyasha prisoten šintoizem, so razvidni iz naslednjih interpretiranih simbolov, ki 

smo jih uvrstili v skupino oziroma označili z oznako šintoizem. To je obred očiščevanja s 

soljo iz video posnetka, ki smo ga uporabili za semiotično analizo. Obred očiščevanja s soljo 

velja za postopek odganjanja slabih kamijev oziroma duhov s predmeta ali živega bitja. V 

povezavi z navedenim primerom prepoznamo simbol, ki ga povezujemo s šintoizmom, to je 

prisotnost upodobitve kamijev oziroma bogov. Še ena izmed manifestacij, zaradi katere lahko 

trdimo, da sta v obravnavanem animeju prisotna tako šintoizem kot mitologija, so ornamenti 

na določenih drevesih sredi gozdov. V njih naj bi živeli kamiji in njihov dom je potrebno 

častiti. Ena izmed značilnih šintoističnih manifestacij so tudi torii, ki označujejo vhode v 

šintoistične templje in so eden izmed glavnih simbolov, ki pripomorejo k razločevanju med 

šintoističnimi in budističnimi templji. Prizore neokrnjene narave povezujemo s šintoizmom – 

eno njegovih glavnih načel je spoštovati in častiti naravo, saj v njej živijo kamiji. To načelo 

smo povezali tudi z mitologijo, ki se skozi magične upodobitve gozdov, kaže v animeju 

Inuyasha. Poleg neokrnjene narave smo v mitologijo uvrstili tudi bitja z nadnaravnimi močmi, 

imenovana tengu, ki so del japonske mitologije in predstavljajo zlobne demone, ki živijo v 

drevesih. Eden izmed pomembnih opredeljenih simbolov v semantičnem omrežju so živali s 

človeško podobo. V japonski mitologiji obstaja mnogo pripovedk o živalih, ki so jih poslali 

bogovi v človeški podobi. Te so prišle k ljudem z namenom, da jim pomagajo ali jih 

kaznujejo. Temu pravimo pojav antropomorfizma v japonski mitologiji.  

 

6.2.2. Primer Kimi no Na wa avtorja Makota Shinkaije  
 

Anime Your Name (angl.) – naslov izvirnika je Kimi no Na wa – oziroma v slovenskem 

prevodu Tvoje ime, je delo, ki je nastalo leta 2016, avtor dela pa je Makoto Shinkai. Za 
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začetek predstavimo bistvo zgodbe. Čeprav se zgodba dogaja v današnji moderni Japonski, so 

nam skozi zgodbo predstavljeni elementi tradicionalne japonske družbe. Kulturološka 

časovna razlika se kaže predvsem z odnosom, ki ga imata protagonista do japonske tradicije. 

Na eni strani imamo protagonistko Mitsuha, ki živi v ruralnem delu Japonske in je tesneje 

povezana z naravo, šintoizmom in japonsko mitologijo. Zdi se, kot da živi v starejšem 

časovnem obdobju, medtem ko Taki, protagonist zgodbe, živi v modernem Tokiu in ne pozna 

tradicionalnih japonskih mitoloških pripovedi, obredov in navad (Kermode 2016). 

 

V nadaljevanju predstavimo analizo semantičnega omrežja, ki smo jo izvedli z razvrščanjem 

in kodiranjem slikovnega gradiva s pomočjo programa ATLAS.ti. Podatke smo pridobili s 

pomočjo enega video posnetka ter sedmih slik, v katerih smo prepoznali največ simbolov, ki 

so povezani z japonsko tradicionalno kulturo. 

Slika 6.6: Semantično omrežje, primer Tvoje ime 

 
 

Vir: Mrevlje 2017, lastna raziskava  
 

Kot pri prejšnjem primeru dokazovanja kulturno-religioznih elementov v japonski animaciji, 

smo pridobljene kodirane podatke razdelili na tri večje skupine. To so: japonska mitologija, 

japonska religija (šintoizem) in japonska tradicija. V prvo skupino, japonska mitologija, se 

uvrsti podoba kamijev zaradi povezave z eno izmed najpomembnejših boginj, Amaterasu. Kot 

je razvidno iz semantičnega omrežja, boginjo povezujemo s tkanjem – v obravnavani zgodbi 

tke protagonistka Mitsuha. Kot je bilo omenjeno že v teoretičnem delu naloge, je imela 

boginja Amaterasu statve, torej naprave za tkanje. Glede na to, da je Amaterasu boginja, ki je 

pogosto upodobljena s statvami, je tudi tkanje del japonske mitologije in tudi šintoizma. Tudi 
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v tem primeru so upodobljeni prizori neokrnjene narave, kar povezujemo s prisotnostjo 

nadnaravnih bitij oziroma kamijev, ki živijo v gozdovih. Vse to je del šintoističnih verovanj, 

ki so prisotna tudi v japonski mitologiji. Simbol, ki potrjuje prisotnost šintoizma v 

obravnavani animaciji,  je predvsem svetišče, v katerem živi protagonistka Mitsuho. Zanj 

skrbi njena družina, mogočni torii, ki označuje vhod v svetišče, ter tradicionalna noša ženskih 

šintoističnih duhovnic. Nošo nosijo ženske med obredom izdelovanja riževega žganja. 

Prikazani šintoistični obredi so pomemben del potrjevanja prisotnosti religijskih prvin v 

animaciji. Obredni ples čaščenja kamijev, ki se izvaja v družinskem templju, je darovanje 

lokalni boginji in je prošnja za zaščito mesta. Zanimiv dokaz prisotnosti japonske mitologije v 

obravnavanem animeju je prisotnost tekoče reke, ki ločuje starodobno svetišče – ki naj bi 

veljalo kot podzemlje – od mesta. Kot je omenjeno že v teoretičnem delu naloge, je reka 

prostor, kjer se izvaja obred cumi, to je odpravljanje nečistosti. Temu smo priča že v zgodbi, 

ki je zapisana v Kondžikiju, prvi knjigi v japonščini. Zgodba govori o ritualnem umivanju po 

Izanagijevem obisku podzemlja. Japonska tradicija se nam kaže skozi celotno analizo 

slikovnega gradiva, saj so pomeni simbolov v slikovnem gradivu prisotni tako v šintoizmu kot 

tudi v japonski mitologiji. V slikovnem gradivu prepoznamo tradicionalne japonske festivale, 

tradicionalna japonska oblačila (ženska, moška kot tudi šintoistična) ter arhitekturo, ki je 

značilna za Japonsko. Iz semantičnega omrežja je razvidna soodvisnost med različnimi 

družbenimi segmenti, ki tvorijo značilnosti japonske družbe. 

 

Če natančno opredelimo vsak pojem, ki je prisoten v semantičnem omrežju, ugotovimo, da 

smo vse elemente strnili v tri večje skupine. To so: japonska mitologija, religija in tradicija.  

 

Za dokazovanje prisotnosti japonske mitologije smo v animeju Tvoje ime najprej izpostavili 

napravo za tkanje, ki jo uporablja tako protagonistka kot tudi ostali ženski del njene družine – 

le-ta je del procesa tkanja, kar smo povezali z boginjo Amaterasu, in sicer na podlagi  

mitoloških pripovedi, omenjenih v teoretičnem delu diplomske naloge. V obravnavanem 

animeju ne zaznamo neposrednih podob boga oziroma kamija, temveč skozi simbole in 

dogodke prepoznamo prisotnost nadnaravnih bitji z nadnaravnimi močmi, ki so značilna za 

šintoistične bogove oziroma kamije.  

 

Iz te dedukcije preidemo na drugo večjo skupino – šintoizem. Prisotnost šintoizma v animeju 

Tvoje ime, lahko potrdimo, ker so prisotni kamiji in šintoistična svetišča. Svetišča lahko 
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opredelimo kot šintoistična zaradi prisotnosti toriija. V slikovni analizi smo opazili oblačilo, 

ki je značilno za šintoistično duhovnico pri izvajanju šintoističnega obreda. Gre za obred 

izdelovanja riževega žganja, ki ga duhovnica izvaja ob značilnem plesu. Z darovanjem 

riževega žganja kamiju zagotavlja duhovnica vasi oziroma kraju, kjer se nahaja svetišče, 

zaščito.  

 

Z japonskim tradicionalnim festivalom preidemo v tretjo skupino – japonsko tradicijo. V tem 

delu smo opazili oblačila japonske tradicionalne ženske noše, katera sporočajo pomen 

ohranjanja tradicionalne kulture oblačenja na nacionalnih in lokalnih festivalih. V animeju 

Tvoje ime je prepoznavna tudi značilna japonska arhitektura, katero smo povezali z japonsko 

tradicijo. Japonsko arhitekturo smo prepoznali s pomočjo značilnih elementov japonske 

gradnje in gradbenih materialov. 

 

6.2.3. Primera animejev avtorja Hayaoja Miyazakija 
 

6.2.3.1. Sen to Chihiro no Kamikakushi 
 

Animeja Spirited Away (angl.) – naslov izvirnika je Sen to Chihiro no Kamikakushi – 

oziroma v slovenskem prevodu Čudežno potovanje, je nastala leta 2001. Njen avtor je Hayao 

Miyazaki. Iz izvirnega naslova animacije lahko razberemo, da je pomen animeje tesno 

povezan z japonsko mitologijo in religijo. Dobeseden prevod besede kamikakushi je čudežno 

potovanje, medtem ko kami označuje šintoistična božanstva (Napier 2000, str. 16). 

 

Dela ne moremo zgodovinsko opredeliti, kot smo to na primer storili pri Inuyashi, saj 

Miyazaki ne uporabi konteksta zgodovinskega sveta, temveč sodobni svet in privlačnost 

mitoloških pripovedi uporabi za prikaz sodobne problematike in ne za fantazijski pobeg 

(Napier 2000, str. 16). 

 

Protagonistka zgodbe je dekle z imenom Chichiro, ki s starši prestopi prag realnega sveta in 

stopi v svet čudežev ter nadnaravnega, svet kamijev oziroma svet božanstev. Fantazijski svet 

– niz raznih prekletstev (npr.: njeni starši se spremenijo v prašiče, po tem ko pojedo hrano, ki 

je bila namenjena bogovom) – ji ni niti malo prijazen. Skozi zgodbo Chichiro duševno dozori 

ter spozna japonsko mitologijo in religijo (Napier 2000, str. 184). 
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V nadaljevanju bomo opredelili rezultate in ugotovitve, do katerih smo prišli preko 

semantičnega omrežja, ki smo ga pridobili s pomočjo slikovnega gradiva, in sicer skozi 

simbole prepoznane v njem. Semantično omrežje smo tudi tukaj pridobili s pomočjo 

programa ATLAS.ti. Sledi interpretacija dobljenih rezultatov, ki dokazujejo prisotnost 

japonske kulture, religije in tradicije v animiranem filmu Čudežno potovanje.  

 

Slika 6.7: Semantično omrežje, primer Čudežno potovanje 

 

Vir: Mrevlje 2017, lastna raziskava  
 

Iz zgoraj prikazanega semantičnega omrežja je razvidno, da smo pridobljene podatke razdelili 

na tri večje skupine, in sicer na japonsko religijo, japonsko mitologijo ter japonsko tradicijo. 

Semantično omrežje nam s pomočjo puščic nakazuje relacije med kodami, razberemo pa 

lahko tudi povezave med glavnimi skupinami, ki smo jih izpostavili. 

 

Japonsko tradicijo označujejo maske. V slikovnem gradivu smo prepoznali masko Zoumen; to 

je posebna maska iz papirja, uporabljena v tradicionalnem plesu v svetišču.  

 

Srečamo se tudi s tremi različnimi tradicionalnimi japonskimi nošami – ženskimi in moškimi 

tradicionalnimi oblačili ter oblačilom sokutai (to je tradicionalno japonsko oblačilo, ki so ga 

nosili plemiči). 
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Eden izmed kulturološko bogatih simbolov, ki smo jih prepoznali v slikovnem gradivu, je 

podoba toriija, oznake za vhod v šintoistični tempelj. Prepoznane skupine se medsebojno 

prepletejo; tako ugotovimo naslednje: torii je del japonske tradicije,  povezan pa je tudi z 

japonsko religijo oziroma natančneje s šintoizmom. Drugi element, ki označuje tako japonsko 

kulturo kot tudi religijo (povezava je razvidna iz našega omrežja), je Daruma. Pomen Darume 

smo opredelili že v teoretičnem delu diplomske naloge: to so manjše lesene lutke, ki naj bi 

izpolnjevale želje oziroma, ki služijo kot talisman za prinašanje sreče. V slikovnem gradivu 

nismo našli enakih podob, našli pa smo podobe bitij, ki imajo v animaciji takšne nadnaravne 

lastnosti, da jih lahko povežemo z lutko Daruma.  

 

V skupini japonske religije oziroma šintoizma najdemo religiozne segmente, kot so kamiji. 

Izpostavila bi primer iz animacije o kamiju oziroma božanstvu reke. Ta je imel telo v obliki 

zmaja, obraz pa prekrit s tradicionalno japonsko masko, kar lahko kaže na to, da je pod masko 

morda človeški obraz. Navsezadnje lahko opisano podobo uvrstimo tudi v japonsko 

mitologijo in ponovno najdemo skupno točko. Tokrat je maska skupna točka za vse tri 

skupine – japonsko religijo, mitologijo in tradicijo.  

 

V drugi skupini, japonski mitologiji, smo prepoznali podobo neokrnjene narave. Avtor nas 

ponovno opozarja na nadnaravnost te pokrajine ter na potrebo po spoštovanju narave. V 

gozdovih opazimo kamnite kipe, za katere se ne ve, ali je v kamen vklesana podoba človeka 

ali živali. Ti kipi svarijo ali opozarjajo ljudi, da v gozdu živijo kamiji. Tudi v tem delu 

opazimo povezavo med božanstvi in nadnaravnim – z drugimi besedami: med religijo in med 

mitologijo. 

 

Če natančno opredelimo vsak pojem prisoten v dobljenem semantičnem omrežju pri 

obravnavanem primeru animeja Čudežno potovanje, ugotovimo, da se glavne opredeljene 

skupine povezujejo pri enem ali več opredeljenih pojmih. Za obstoj skupine japonska 

mitologija so dokaz nadnaravna bitja. Ponovno prisotnost antropomorfizma, značilnega in 

zelo prisotnega v japonski mitologiji, dokazujejo živali s človeškimi lastnostmi (na primer 

zunanji izgled ali pa dar govora; lahko je tudi oboje). Elemente antropomorfizma zaznamo 

tudi na neživih bitji, v tem primeru na kipu sredi gozda, ki naznanja prisotnost oziroma 

prebivališče kamijev. V primeru kipa lahko opazimo živali sorodno telo, obraz pa je podoben 

človeškemu. V animeju Čudežno potovanje so upodobljeni prizori neokrnjene narave, kar nas 
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ponovno poziva k spoštovanju in čaščenju narave. Ta je prebivališče kamijev oziroma 

šintoističnih bogov, kar nas pripelje do naslednje skupine semantičnega omrežja, ki je 

šintoizem. V animeju Čudežno potovanje se šintoizem kaže tudi skozi nekatere druge pojme. 

Na primer v upodobitvi kamija reke lahko opazimo tako njegovo nadnaravno moč kot tudi 

zmajevo telo s človeškim obrazom. Element, ki dokazuje prisotnost šintoizma, je torii (vrata 

oziroma stebri, ki označujejo vhod v šintoistični tempelj). V analizi smo opazili drevo 

sakakija, ki je uporabljeno pri šintoističnih obredih očiščevanja, ima pa tudi bogato mitološko 

ozadje, kot smo že omenjenili v teoretičnem delu diplomske naloge. 

 

6.2.3.2. Mononoke-hime 
 

Anime Princess Mononoke (angl.) – naslov izvirnika je Mononoke-hime – oziroma v 

slovenskem prevodu Princesa duhov je nastala leta 1997. Njen avtor je Hayao Miyazaki, ki je 

tudi avtor prejšnjega dela. V animaciji ni nikoli opredeljeno, kdaj se zgodba dogaja, vendar 

lahko zaradi uporabe prvega orožja na smodnik to animacijo uvrstimo v obdobje Muromači. 

Samo sporočilo zgodbe bi lahko označili kot nasilno, apokaliptično, kot elegijo za izgubljeno 

Japonsko ob istem času, ko le-ta ponuja alternativno: heterogeno in žensko usmerjeno vizijo 

japonske identitete za prihodnost. Iz zgodbe o Mononoke lahko izluščimo dve pomembni 

povezavi z japonsko kulturo. To sta mit o ženski kot trpeči in trdni osebi ter mit o Japoncih, ki 

živijo v harmoniji z naravo, ki ima pogosto ženski značaj (mati narava ipd.). Zgodba 

pripoveduje o mladi ženski, ki živi v gozdu z volkovi, ki so nadnaravna bitja kot skoraj vse, 

kar živi v gozdu – od tod tudi ime protagonistke: princesa duhov. Osrednja problematika v 

zgodbi je odnos ljudi do narave. Gozd je zastrupljen zaradi malomarnega odnosa ljudi, narava 

pa se zato ljudem maščuje. Ponovno je potrebno vzpostaviti harmonijo (Napier 2000, str. 

176). 

 

Zgodbe prikazuje nekaj primerjav s tradicionalno japonsko kulturo in njenimi verovanji. 

Pomembno sporočilo animacije je, da je potrebno spoštovati in častiti naravo, ne pa jo zatirati 

in onesnaževati. Tudi v tej zgodbi so ljudje tisti, ki so inferiorna bitja, medtem ko imajo živali 

nadnaravne lastnosti.  

 

V nadaljevanju prikažemo analizo slikovnega gradiva, iz katerega smo pridobili semantično 

omrežje o princesi Mononoke. Omrežje smo pridobili s pomočjo programa ATLAS.ti.  
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Slika 6.8: Semantično omrežje, primer princesa Mononoke 

 

Vir. Mrevlje 2017, lastna raziskava  
Čeprav je semantično omrežje v analizi animeja princesa Mononoke manj razvejano v 

primerjavi z ostalimi analiziranimi japonskimi animacijami, to še ne pomeni, da ni tako 

bogato prepleteno s segmenti japonske mitologije, religije in tradicije kot ostali obravnavani 

premeri. Če si ogledamo celotno sliko semantičnega omrežja, lahko opazimo, da smo omrežje 

razdelili na dve večji skupini. To sta japonska mitologija in šintoizem (oziroma japonska 

religija). Iz omrežja je razvidno, da sta mitologija in šintoizem v vzajemni odvisnosti eden od 

drugega. Za opredelitev mitologije kot ene izmed glavnih kategorij, ki se kažejo v omrežju, 

smo si pomagali z naslednjimi podkategorijami. Te se kažejo skozi simbole, ki smo jih 

prepoznali v slikovnem gradivu. V povezavi s tem moramo omeniti kamije, šintoistična 

božanstva, ki so v animaciji večkrat prikazani kot podobe živali s človeškimi in nadnaravnimi 

lastnostmi. Takšen primer so volkovi; poleg tega, da so vzgojili Mononoke, imajo tudi dar 

govora in služijo kot obrambni mehanizem gozda pred človeškimi posegi. V animaciji lahko 

večkrat opazimo agresivnost volkov do tistih ljudi, ki so želeli škodovati naravi zaradi lastne 

koristi. Drugo nadnaravno bitje, eno izmed najpomembnejših v zgodbi, je kami oziroma 

božanstvo gozda. Ta kami je predstavljen kot mogočni jelen s človeškim obrazom, kar 

potrjuje, da je tudi v animeju Princesa Mononoke prisoten antropomorfizem. Pomembno je 

tudi ponavljanje čudovitih in čarobnih prizorov neokrnjene narave, ki potrjujejo prisotnost 

mitologije in šintoizma v animaciji. Ponovno srečamo boginjo sonca Amaterasu, eno izmed 

glavnih kamijev oziroma bogov japonske mitologije. Boginja ima močno osebnost ter vodilno 

in občudovanja vredno vlogo med bogovi. Njeno upodobitev lahko zasledimo v 

Miyazakijevem liku Eboshi, ki je glavna antagonistka animacije Princesa Mononoke. Eboshi 
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je vodja »Železnega mesta«, ki se nahaja poleg gozda. To mesto je krivec za onesnaženje 

gozda, in da je ta na robu izumrtja. Pri obeh, tako pri Eboshi kot pri Mononoke, opazimo 

lastnosti, ki so značilne za boginjo Amaterasu. To je pogum, vodilni položaj, želja po zaščiti 

ljubljene osebe ali kraja, nadpovprečna telesna moč in neizmerna lepota. 

 

Pri drugi skupini semantičnega omrežja, ki jo predstavlja japonska religija oziroma šintoizem, 

najdemo značilna oblačila šintoističnega duhovnika, ki kažejo na prisotnost šintoizma v 

animaciji princesa Mononoke. Drugi pojem, ki kaže na prisotnost šintoizma v tem animeju, je 

drevo sakakija. Šopki tega drevesa se uporabljajo med obredi očiščevanja, vendar v tem 

primeru niso prisotni pri ljudeh, temveč se pojavljajo v naravi. V animaciji smo skozi simbole 

opazili šintoistični ritual čaščenja kamijev, pri katerem gre za čaščenje v zameno za 

informacije ter za moč oziroma pogum enega izmed protagonistov. To je Ashitaka, princ 

bližje vasi, ki želi rešiti gozd s pomočjo in zaščito kamijev. Tega plemenitega cilja ne bi 

mogel doseči brez pomoči protagonistke Mononoke. Pojem, ki bi ga lahko uvrstimo v 

japonsko tradicijo, je maska. Protagonistka ima med bojem na obrazu masko. Uporabo maske 

lahko interpretiramo iz dveh vidikov, prvi je ta, da želi prekriti človeški obraz in se s tem 

poistovetiti z volkovi, s katerimi živi. Ponovno je prisoten antropomorfizem. V drugem 

primeru lahko masko interpretiramo kot prisotnost elementa tradicije v obravnavani animeji, 

ki se nanaša na uporabo mask na festivalih ali pa na gledališko igro kabuki. 

 

6.3. Sinteza obravnavanih primerov 
 

V teoretičnem delu, natančneje v znanstvenih izhodiščih, smo opredelili nekaj raziskav, ki 

sicer obravnavajo tematiko japonskih animiranih filmov in stripov, a ne odgovorijo na naše 

raziskovalno vprašanje o prisotnosti kulturno-religioznih elementov v animejah in mangah. 

Prav tako v teh raziskavah nismo našli odgovora na vprašanje o širjenju in ohranjanju 

japonske popularne kulture na japonskih tleh in drugod po svetu. 

 

Na podlagi teoretičnega dela ter interpretacije rezultatov iz empiričnega dela bomo skušali 

odgovoriti na zastavljeni raziskovalni vprašanji. Najprej bomo na podlagi semiotične analize 

predstavili v kakšnih odnosih so obravnavani primeri animejev glede na semantično omrežje. 

Ugotovili smo, da je v vseh štirih obravnavanih primerih animejev mogoče potrditi prisotnost 

elementov japonske religije (šintoizma), japonske kulture in mitologije. Na takšen način smo 
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določili ključne skupine naše raziskavi. Njihove podkategorije predstavljajo simbole, ki smo 

jih prepoznali v slikovnem gradivu posameznih animejev. Na podlagi takšne razvrstitve smo 

sestaviki semantično omrežje, iz katerega je razvidna točna prisotnost simbolov glede na 

določene skupine (religija, kultura in mitologija) in iz katerega je mogoče razbrati v kakšnem 

odnosih so simboli v skupini. Ugotovili smo, da so med obravnavanimi primeri prisotne 

razlike v smislu prisotnosti kulturo-religioznih prvin v semantičnem omrežju. V primeru 

animeje Inuyasha avtorice Rumiko Takahashi opazimo enakomerno prisotnost simbolov v 

vseh treh skupinah. Za Inuyasho bi sicer lahko trdili, da v njej prevladuje japonska mitologija, 

vendar ne na podlagi semantičnega prikaza, temveč na podlagi zgodbe in njenega časovnega 

okvirja. Pri drugem primeru, animeji z naslovom Tvoje ime avtorja Makotoja Shinkaija, smo 

opazili najbogatejše semantično omrežje med vsemi primeri. V primerjavi z Inuyasho, je 

razvidno da animeja Tvoje ime vsebuje manj mitologije in nadnaravnega, vendar dosti več 

šintoizma, ki se kaže predvsem skozi obrede in molitve. Tretji primer, Čudežno potovanje 

avtorja Hayaoja Miyazakija, bi lahko primerjali z Inuyasho, saj imata več skupnih elementov. 

Z vidika zgodbe je Čudežno potovanje bližje animeji Tvoje ime, saj gre v obeh primerih za 

uprizoritev sveta šintoističnih božanstev, vendar pa lahko na podlagi analize slikovnega 

gradiva trdimo, da je v Čudežnem potovanju več mitologije in nadnaravnih bitij, saj je 

uprizorjen pobeg iz stvarnega sveta v domišljijski. V raziskavi smo analizirali še animejo 

Princesa Mononoke avtorja Hayaoja Miyazakija. Iz njenega semantičnega omrežja je 

razvidno, da vsebuje manj religiozno-kulturnih elementov kot ostali primeri, kljub temu pa so 

ti prisotni, tako da lahko tudi v tem primeru potrdimo prisotnost elementov japonske 

tradicionalne kulture. Tako kot v primeru animeje Inuyasha se je tudi v primeru animeje 

Princesa Mononoke pokazala prevlada skupine japonska mitologija. V tem primeru je to 

vidno tako iz semantičnega omrežja kot tudi iz zgodbe same. Pri vseh štirih primerih opazimo 

navezovanje na japonsko mitologijo, ki smo jo opredelili v teoretičnem delu diplomske 

naloge. Japonska mitologija je svet poln nadnaravnega, bodisi bitij bodisi krajev (Ellwood 

2008, str. 232). Skozi primere smo večkrat opazili povezavo s kamiji oziroma bogovi, še 

posebno pogosta pa je bila prisotnost boginje Amaterasu. 

 

V teoretičnem delu smo po Ellwoodu opredelili štiri motive manifestacije japonske religije v 

animejah. Kot prvi motiv je avtor predstavil idejo o obstoju duševnega čarobnega sveta 

(Ellwood 2008, str. 232). Ideja o alternativnem duševnem čarobnem svetu je prisotna v 

animeji Čudežno potovanje, kjer se protagonistka znajde v deželi kamijev oziroma božanstev. 
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Božanstva so nam predstavljena skozi različne simbolne upodobitve, ki jih prepoznamo preko 

slikovnega gradiva. Drugi motiv, ki ga opredeli Ellwood, so čarobna bitja z nadnaravnimi 

močmi (Ellwood 2008, str. 232). Z izjemo animeje Tvoje ime je drugi motiv prisoten pri vseh 

obravnavanih primerih. Čarobna bitja smo označili kot demone, kamije, božanstva in živali s 

človeško podobo. Tretji motiv govori o spolnosti in nasilju, prepletenim z lepoto ter strahu 

(Ellwood 2008, str. 232). Pri obravnavanih primerih ni neposredne povezave s spolnostjo; 

edina povezava je to, da v vseh obravnavanih animejah kot protagonista nastopata ženski in 

moški lik, ki sta povezana s čustvom ljubezni ter strahom pred izgubo te ljubezni. Ellwoodov 

četrti motivu se navezuje na glavni lik japonskih animacij. Predvsem v animejah je glavni 

junaški lik pogosto shojo, ki pomeni mlado dekle. V japonskih animiranih filmih nas glavni 

lik mladega dekleta, ki ima nadnaravne moči, s katerimi reši svet, spominja na boginjo 

Amaterasu ter druge like močnih žensk, ki nastopajo v pripovedih iz obdobja samurajev 

(Ellwood 2008, str. 232). Četrti motiv je prisoten v vseh animejah, ki smo jih v naši raziskavi 

analizirali. V animeji Inuyasha ima glavno žensko vlogo Kagome, v animeji Tvoje ime je to 

Mitsuha, v Čudežnem potovanju se celotna zgodba vrti okoli protagonistke Chichiro, v 

Princesi Mononoke pa že samo ime animeje kaže na to, da je protagonistka Mononoke. V 

analizi slikovnega gradiva smo velikokrat opazili tudi povezavo z boginjo Amaterasu.   

 

Pri analizi smo se večkrat srečali z drevesom sakaki, katerega simbolika je predstavljena v 

prvi japonski knjigi Kodžiki. Miti in pripovedi, v obliki ustnega izročila ali zapisa v 

Kodžikiju, so del šintoistične religije oziroma japonskega ljudskega pripovedništva. Pripovedi 

in miti postavljajo vse like v dobo bogov, o kateri je govora tudi v šintoističnih zapisih in 

obredih (Bratko 1960, str. 42). V vsakem izmed obravnavanih animej lahko najdemo 

povezavo s knjigo Kodžiki, saj v vsaki animeji najdemo mite, bogove, nadnaravne pojave, 

tradicionalne šintoistične obrede ter japonske ljudske običaje, na primer tradicionalna ženska 

oblačila na narodnih festivalih. 

 

V obravnavanih primerih japonskih animejev ni prisotno samo nadnaravno življenje, ampak 

tudi versko, ki se navadno nanaša na šintoizem, najbolj razširjeno religijo na japonskem 

otočju. V okviru preučevanja naših primerov moramo omeniti tudi torii, ki nosi tako religijski 

kot tudi mitološki pomen. Če je religijski pomen toriija zgolj znak, s katerim razlikujemo 

šintoistični tempelj od budističnega (Anhalt 2007, str. 171), potem je za našo raziskavo 

primernejša mitološka definicija, ki torii opredeli kot počivališče za ptice. Dobeseden prevod 
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besede torii je ptica; ptice, ki počivajo na toriiju, pa naj bi bogovom, ki živijo v svetišču, 

naznanjale prihod zarje (Piggott 1982, str. 40). Mitološka definicija je za primerjavo v sklopu 

naše raziskave primernejša, ker vsakič ko prepoznamo simbol toriija, to pomeni, da se bo 

zgodilo nekaj magičnega oziroma nadnaravnega. V Čudežnem potovanju opazimo torii na 

obrobju gozda, za katerega kasneje ugotovimo, da je dom kamijev oziroma božanstev. 

 

Pri analizi smo ugotovili pogosto prisotnost povezav med japonskimi animiranimi filmi in 

tradicionalnimi elementi v japonski popularni kulturi. Že v teoretičnem delu smo omenili, da 

se masovna japonska kultura animejev in mang, ki jo imenujemo tudi otaku, širi tudi v 

zahodno družbo. To je razvidno predvsem iz določenih elementov, ki so v japonskih 

animacijah vedno pogostejši. To so modernejši elementi – na primer mobilni telefoni, hitra 

hrana, oblačila in podobno. Preko mešanice tradicionalnih elementov iz japonske kulture in 

elementov, značilnih za moderne tehnološke družbe, poskušajo gledalcu približati zgodbo in 

njen pomen tudi če ta ni strokovnjak za japonsko tradicionalno kulturo oziroma njen 

pripadnik. S temi elementi, ki odstopajo od same ideje tradicije, mitologije in religije, se 

približujejo mlajši populaciji (Ellwood 2008, str. 231). 

 

 

7. Sklepne misli 
 

Japonska je dežela polna mitov in legend. Vsaka družba se je razvila na podlagi določenih 

primarnih verovanjih, vendar je Japonska za razliko od ostalega zahodnega sveta kljub 

kapitalistični usmeritvi ter hitrem razvoju na področju industrije in tehnologije, ostala trdno 

povezana z verovanji in navadami predindustrijske japonske družbe vse do danes. 

 

Težko razumemo delovanje neke družbe, če ne poznamo oziroma ne razumemo njenega 

zgodovinskega ozadja. Enako lahko trdimo za umetnost oziroma za animeje in mange, ki jih 

obravnavamo v naši diplomski nalogi. Nalogo smo osnovali na predpostavki, da se za 

japonskimi animacijami skriva nekaj več kot le zabava gledalcev, zato smo v naši nalogi 

želeli potrditi prisotnost tradicionalnih elementov japonske družbe v japonski popularni 

kulturi. 
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V raziskavi, ki smo jo opravili v sklopu naše diplomske naloge, smo na podlagi pregleda 

relevantnih sekundarnih virov in s pomočjo lastne raziskave ugotovili, da je v japonskih 

animejah in mangah prisotna japonska tradicionalna kultura. Ta se kaže skozi simbole, ki smo 

jih prepoznali v analizi slikovnega gradiva animejev, obravnavanih v naši nalogi. Menimo 

tudi, da animeji in mange občutno prispevajo k ohranjevanju in širjenju bogatega 

tradicionalnega, religijsko-mitološkega japonskega življenja. 

 

Japonski animirani filmi torej pomagajo širiti japonsko popularno kulturo v zahodni svet, 

predvsem pa le-to ohranjati na japonskih tleh. Ugotovili smo, da je japonska še vedno tesno 

povezana in ponosna na primarna verovanja njihove dežele. V slikovnem gradivu 

obravnavanih primerov smo prepoznali mnogo simbolov, ki povezujejo animirane filme z 

japonsko popularno kulturo. Z nadgradnjo znanja ter vključitvijo številčnejših mitoloških 

pripovedi, bi lahko prepoznali še več simbolov, ki povezujejo animacijo in japonsko tradicijo. 

Na podlagi naše raziskave smo torej potrdili, da so v japonskih animiranih filmih in stripih 

prisotni elementi tradicionalne japonske kulture, religije (šintoizma) ter mitologije. 

 

Menim, da ima naša raziskava na voljo še veliko raziskovalnega prostora, zato si želim, da bi 

jo nekdo nadaljeval oziroma nadgradil na primeru same japonske populacije in s tem bolj 

neposredno preučil tradicionalno japonsko popularno kulturo. 
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Priloga 1: Slikovno gradivo uporabljeno pri analizi primera; Inuyasha 
 

 
Dostopno na : https://qph.ec.quoracdn.net/main-qimg-ab3ba8d9f6c00da800a758869da49cb6-c 
 

 
Dostopno na: http://www.mlo.me/upen/v/tb2016/tb201608/tb20160831/45da7b6f-b6bd-42dc-b964-
293078aa6387.jpg 



 

 
 

 
Dostopno na: http://images2.fanpop.com/image/photos/14000000/Sesshomaru-Rin-and-Jaken-sesshomaru-and-
rin-14006662-1023-918.jpg 

 
Dostopno na: https://i.pinimg.com/originals/11/a3/3a/11a33a5785a30debcee60d419fcfef75.jpg 



 

 
 

 
Dostopno na: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/2/2c/InuyashaGroup1.PNG 
Video dostopen na: https://www.youtube.com/watch?v=AfYHrMNLE94 

 

 
Dostopno na: 
http://68.media.tumblr.com/e78f122b2a470773d0f07bfb1389a8e7/tumblr_inline_n0qj0gdJ1o1rppg4r.jpg 



 

 
 

 
Dostopno na: https://i.ytimg.com/vi/nuRjYjnxQpw/maxresdefault.jpg 
  



 

 
 

Priloga 2: Slikovno gradivo uporabljeno pri analizi primera; Tvoje ime 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 
Slike izrezane iz filma dostopnega na: https://watchmovie.me/watch-movie-your-name/kcHt 
Video dostopen na: https://www.youtube.com/watch?v=BXe-c8xDQm0  
  



 

 
 

Priloga 3: Slikovno gradivo uporabljeno pri analizi primera; Čudežno potovanje 
 

 

Dostopno na : https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/originals/c0/1a/45/c01a45e2223385cbeb0472b7f128b1b2.jpg 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

Izseki iz filma, dostopno na: http://www.watchanimemovie.com/sub-dub/spirited-away.html 

 

Dostopno na: http://l7.alamy.com/zooms/4be5a29dc51b4224abf4f4a6ec5ec210/sen-to-chihiro-no-

kamikakushi-spirited-away-year-2001-japan-director-e7r5hb.jpg 



 

 
 

 

Dostopno na: 

http://www.hobbyconsolas.com/sites/hobbyconsolas.com/public/media/image/2014/09/388336-

yokai-que-aterrorizan-divierten-japon-llegan-espana.png 

 

 

Dostopno na: https://theredlist.com/media/database/films/cinema/2000/chihiro-spirited-way-

hayao-miyazaki/019-chihiro-spirited-way-hayao-miyazaki-theredlist.jpg 

  



 

 
 

Priloga 4: Slikovno gradivo uporabljeno pri analizi primera; princesa Mononoke 

 
Dostopno na: https://vignette2.wikia.nocookie.net/studio-
ghibli/images/8/85/Skogsande.png/revision/latest?cb=20130628172610 
 

 
Dostopno na: http://otakucalendar.com/Images/Items/3aea3a18-bd7c-4ea7-
b918-1f8bbdab7358.jpg 
 



 

 
 

 
Dostopno na: https://fesapusewebsite.blob.core.windows.net/fathom/pm-7-
2120ad0f35f64224093b111302910263.jpeg 
Videoposnetek : https://www.youtube.com/watch?v=ayTpHrHa5BY 
 

 
Dostopno na: http://www.princess-
mononoke.com/webkit/images/001_wisewoman.jpg 



 

 
 

 
Dostopno na: 
https://markb4.files.wordpress.com/2015/05/princessmononokemonk.jpg 
 

 
Dostopno na: http://i.imgur.com/8p7cv.jpg 



 

 
 

 
Dostopno na: http://www.generacionfriki.es/wp-content/uploads/2015/06/La-
princesa-Mononoke-texto-2.jpg 
  



 

 
 

Priloga 5: Atlas.ti kodirni list, lastna raziskava, primer; Inuyasha 
 
List of all objects 
______________________________________________________________________ 
 
HU: Inuyasha 
File:  [C:\Users\monika\Documents\Fax\Diplomska Naloga\Inuyasha\Inuyasha.hpr7] 
Edited by: Super 
Date/Time: 2017-09-14 12:02:05 
______________________________________________________________________ 
 
 
HU 
______________________________________________________________________ 
 
Inuyasha 
 
Primary Documents 
______________________________________________________________________ 
 
P 1: inuyasha1.jpg {6} 
P 2: Inuyasha2.jpg {2} 
P 3: Inuyasha3.jpg {6} 
P 4: inuyasha4.jpg {3} 
P 5: inuyasha5.jpg {4} 
P 6: inuyasha6.jpg {5} 
P 7: inuyasha7.jpg {1} 
P 8: inuyashavideo.MOV {2} 
 
Quotations 
______________________________________________________________________ 
 
1:1 inuyasha1.jpg (11:146) 
1:2 inuyasha1.jpg (64:144) 
1:3 inuyasha1.jpg (258:400) 
1:4 inuyasha1.jpg (168:400) 
1:5 inuyasha1.jpg (271:373) 
1:6 inuyasha1.jpg (44:212) 
2:1 Inuyasha2.jpg (134:497) 
2:2 Inuyasha2.jpg (185:289) 
3:1 Inuyasha3.jpg (712:893) 
3:2 Inuyasha3.jpg (631:915) 
3:3 Inuyasha3.jpg (323:531) 
3:4 Inuyasha3.jpg (179:832) 
3:5 Inuyasha3.jpg (44:813) 
3:6 Inuyasha3.jpg (41:162) 
4:1 inuyasha4.jpg (58:189) 
4:2 inuyasha4.jpg (235:698) 
4:3 inuyasha4.jpg (267:458) 
5:1 inuyasha5.jpg (526:1040) 



 

 
 

5:2 inuyasha5.jpg (759:1035) 
5:3 inuyasha5.jpg (599:1033) 
5:4 inuyasha5.jpg (48:666) 
6:1 inuyasha6.jpg (95:250) 
6:2 inuyasha6.jpg (69:102) 
6:3 inuyasha6.jpg (172:222) 
6:4 inuyasha6.jpg (37:162) 
6:5 inuyasha6.jpg (127:184) 
7:1 inuyasha7.jpg (93:365) 
8:1 inuyashavideo.MOV ( 0:00:11.39 [0:00:05.10] ) 
8:2 inuyashavideo.MOV ( 0:00:13.51 [0:00:02.84] ) 
 
Codes 
______________________________________________________________________ 
 
Budistični duhovnik {1-0} 
Čaščenje drevesa, kamija v njem {1-1} 
Človeška podoba {2-0} 
Japonska mitologija {15-5} 
Japonska tradicija {13-5} 
Kami oziroma božanstva {1-1} 
Maske {1-1} 
Moški kimono {5-1} 
Nadnaravno bitje {5-1} 
Neokrnjena narava {1-2} 
Noša ženskih duhovnic {2-1} 
Obred očiščevanja s soljo {1-1} 
Ogledalo, simbol iz zgodbe o boginji Amaterasu {1-1} 
Prispodoba boginje Amaterasu {2-2} 
Šintoizem {8-6} 
Tengu {1-1} 
Torii {1-1} 
Ženski kimono {4-1} 
Živali s človeško podobo {5-1} 
 
Code Families 
______________________________________________________________________ 
 
Japonska mitologija (9) 
Japonska religija (5) 
Japonska tradicija (6) 
 
Network Views 
______________________________________________________________________ 
 
Inuyasha (17)  
Japonska religija in mitologija v animi Inuyasha (17)  
 
Code-Links 
______________________________________________________________________ 



 

 
 

 
Čaščenje drevesa, kamija v njem <is part of> Šintoizem 
Kami oziroma božanstva <is part of> Šintoizem 
Maske <is part of> Japonska tradicija 
Moški kimono <is part of> Japonska tradicija 
Nadnaravno bitje <is part of> Japonska mitologija 
Neokrnjena narava <is associated with> Šintoizem 
Neokrnjena narava <is part of> Japonska mitologija 
Noša ženskih duhovnic <is part of> Japonska tradicija 
Obred očiščevanja s soljo <is part of> Šintoizem 
Ogledalo, simbol iz zgodbe o boginji Ama.. <is associated with> Prispodoba boginje 
Amaterasu 
Prispodoba boginje Amaterasu <is part of> Japonska mitologija 
Šintoizem <is part of> Japonska tradicija 
Tengu <is part of> Japonska mitologija 
Torii <is part of> Šintoizem 
Ženski kimono <is part of> Japonska tradicija 
Živali s človeško podobo <is part of> Japonska mitologija 
 
  



 

 
 

Priloga 6: Atlas.ti kodirni list, lastna raziskava, primer; Tvoje ime 
 

List of all objects 
______________________________________________________________________ 
 
HU: yourname 
File:  [C:\Users\monika\Documents\Fax\Diplomska Naloga\Your name\yourname.hpr7] 
Edited by: Super 
Date/Time: 2017-09-14 12:00:35 
______________________________________________________________________ 
 
 
HU 
______________________________________________________________________ 
 
yourname 
 
Primary Documents 
______________________________________________________________________ 
 
P 1: yourname1.jpg {3} 
P 2: yourname2.jpg {2} 
P 3: yourname3.jpg {2} 
P 4: yourname4.jpg {2} 
P 5: yourname5.jpg {3} 
P 6: yourname6.jpg {4} 
P 7: yourname7.jpg {3} 
P 8: Kuchikami Sake - Your Name (Kimi no Na wa) (1).mp4 {3} 
 
Quotations 
______________________________________________________________________ 
 
1:1 yourname1.jpg (41:688) 
1:2 yourname1.jpg (362:556) 
1:3 yourname1.jpg (374:563) 
2:1 yourname2.jpg (36:489) 
2:2 yourname2.jpg (74:647) 
3:1 yourname3.jpg (85:411) 
3:2 yourname3.jpg (378:617) 
4:1 yourname4.jpg (329:548) 
4:2 yourname4.jpg (119:247) 
5:1 yourname5.jpg (629:703) 
5:2 yourname5.jpg (290:578) 
5:3 yourname5.jpg (68:653) 
6:1 yourname6.jpg (637:700) 
6:2 yourname6.jpg (349:471) 
6:3 yourname6.jpg (79:326) 
6:4 yourname6.jpg (445:722) 
7:1 yourname7.jpg (181:724) 
7:2 yourname7.jpg (239:522) 



 

 
 

7:3 yourname7.jpg (570:736) 
8:1 Kuchikami Sake - Your Name (Ki.. ( 0:00:03.47 [0:00:02.35] ) 
8:2 Kuchikami Sake - Your Name (Ki.. ( 0:00:12.27 [0:00:05.62] ) 
8:3 Kuchikami Sake - Your Name (Ki.. ( 0:00:35.30 [0:00:23.84] ) 
 
Codes 
______________________________________________________________________ 
 
Boginja Amaterasu {1-4} 
Cumi {1-2}~ 
Comment: 
Cumi je edini koncept, ki bi ga lahko primerjali z grehom, dobeseden prevod besede cumi je 
nečistost. Do nečistosti oziroma cumi pride zaradi stika s truplom, menstruacije, neustreznih 
odnosov med ljudmi ter neustreznega oziroma škodljivega vedenja ljudi do narave. Za 
odpraviti nečistost je potreben obred harai, gre za ritualno umivanje, ki izvira iz Izanagijevega 
umivanja po obisku podzemlja. Harai poteka v naravi, nečistost je odpravljena v reki, potoku 
ali slapu, verjame se da bo kami ki živi v reki odplahnil nečistosti v morje (Smrke 2000, str. 
146). 
Čaščenje kamija {2-4} 
Dar za čaščenje kamijev {3-1} 
Japonska mitologija {13-5} 
Japonska religija {18-3} 
Japonska tradicija {7-3} 
Kamiji {3-3} 
Nadnaravna bitja {1-3} 
Naprava za tkanje {1-1} 
Neokrnjena naravna pokrajina {5-4} 
Noša ženskih šintoističnih duhovnic {1-2} 
Obred plesa za čaščenje kamijev {1-1} 
Podzemlje {1-2}~ 
Comment: 
Kakuriyo 
Pripomočki za izvajanje šintoističnih obredov {1-1} 
Svetišče {2-3} 
Šintoistični obred {5-5} 
Šintoizem {16-9} 
Tekoča reka {1-1} 
Tkanje {1-2}~ 
Comment: 
Pripovedka o Ameterasu. Susano, brat boginje Amaterasu. Užalil jo je, ko je na njene statve 
(osnovno orodje za tkanje) položil kožo odrtega konja, boginja se je umaknila v votlino, na 
zemlji je zavladala tema ( Bratko 1971, str. 43). 
Torii {2-1}~ 
Comment: 
torii označuje vhod v šintoistični tempelj (Anhalt 2007, str. 171). 
 
Tradicionalna japonska arhitektura {2-1} 
Tradicionalna japonska ženska oblačila {3-1} 
Tradicionalni japonski festival {1-2} 
Tradicionalni obred riževega žganja {2-2} 



 

 
 

 
Code Families 
______________________________________________________________________ 
 
Japonska mitologija (9) 
Japonska religija (12) 
Japonska tradicija (5) 
 
Network View 
______________________________________________________________________ 
 
Yourname (25)  
 
Code-Links 
______________________________________________________________________ 
 
Boginja Amaterasu <is part of> Japonska mitologija 
Boginja Amaterasu <is part of> Japonska religija 
Boginja Amaterasu <is part of> Šintoizem 
Cumi <is part of> Šintoistični obred 
Čaščenje kamija <is part of> Šintoistični obred 
Dar za čaščenje kamijev <is part of> Čaščenje kamija 
Kamiji <is part of> Japonska mitologija 
Kamiji <is part of> Šintoizem 
Nadnaravna bitja <is associated with> Kamiji 
Nadnaravna bitja <is associated with> Neokrnjena naravna pokrajina 
Nadnaravna bitja <is part of> Japonska mitologija 
Naprava za tkanje <is part of> Tkanje 
Neokrnjena naravna pokrajina <is associated with> Japonska mitologija 
Neokrnjena naravna pokrajina <is associated with> Japonska religija 
Neokrnjena naravna pokrajina <is associated with> Šintoizem 
Noša ženskih šintoističnih duhovnic <is associated with> Šintoizem 
Noša ženskih šintoističnih duhovnic <is part of> Svetišče 
Obred plesa za čaščenje kamijev <is part of> Čaščenje kamija 
Podzemlje <is associated with> Japonska mitologija 
Podzemlje <is associated with> Šintoizem 
Pripomočki za izvajanje šintoističnih ob.. <is part of> Šintoistični obred 
Svetišče <is associated with> Šintoizem 
Šintoistični obred <is associated with> Šintoizem 
Šintoizem <is part of> Japonska religija 
Tekoča reka <is associated with> Cumi 
Tkanje <is associated with> Boginja Amaterasu 
Torii <is associated with> Svetišče 
Tradicionalna japonska ahitektura <is part of> Japonska tradicija 
Tradicionalna japonska ženska oblačila <is part of> Japonska tradicija 
Tradicionalni japonski festival <is part of> Japonska tradicija 
Tradicionalni japonski festival <is part of> Šintoizem 
Tradicionalni obred riževega žganja <is part of> Čaščenje kamija 
Tradicionalni obred riževega žganja <is part of> Šintoistični obred 
  



 

 
 

Priloga 7: Atlas.ti kodirni list, lastna raziskava, primer; Čudežno potovanje 
 

List of all objects 
______________________________________________________________________ 
 
HU: Spiritedaway 
File:  [C:\Users\monika\Documents\Fax\Diplomska Naloga\Spirited 
away\Spiritedaway.hpr7] 
Edited by: Super 
Date/Time: 2017-09-14 11:58:39 
______________________________________________________________________ 
 
 
HU 
______________________________________________________________________ 
 
Spiritedaway 
 
Primary Documents 
______________________________________________________________________ 
 
P 1: spiritedaway1.jpg {2} 
P 2: spiritedaway2.jpg {3} 
P 3: spiritedaway3.jpg {3} 
P 4: spiritedaway4.jpg {3} 
P 5: spiritedaway5.jpg {3} 
P 6: spiritedaway6.jpg {3} 
P 7: spiritedaway7.jpg {3} 
P 8: spiritedaway8.jpg {4} 
P 9: spiritedaway9.jpg {2} 
 
Quotations 
______________________________________________________________________ 
 
1:1 spiritedaway1.jpg (43:646) 
1:2 spiritedaway1.jpg (103:641) 
2:1 spiritedaway2.jpg (66:274) 
2:2 spiritedaway2.jpg (394:860) 
2:3 spiritedaway2.jpg (49:1002) 
3:1 spiritedaway3.jpg (23:329) 
3:2 spiritedaway3.jpg (219:361) 
3:3 spiritedaway3.jpg (35:199) 
4:1 spiritedaway4.jpg (37:389) 
4:2 spiritedaway4.jpg (396:544) 
4:3 spiritedaway4.jpg (33:467) 
5:1 spiritedaway5.jpg (116:551) 
5:2 spiritedaway5.jpg (12:524) 
5:3 spiritedaway5.jpg (100:397) 
6:1 spiritedaway6.jpg (209:500) 
6:2 spiritedaway6.jpg (455:762) 



 

 
 

6:3 spiritedaway6.jpg (189:760) 
7:1 spiritedaway7.jpg (181:590) 
7:2 spiritedaway7.jpg (50:471) 
7:3 spiritedaway7.jpg (403:574) 
8:1 spiritedaway8.jpg (2:70) 
8:2 spiritedaway8.jpg (162:319) 
8:3 spiritedaway8.jpg (208:366) 
8:4 spiritedaway8.jpg (179:329) 
9:1 spiritedaway9.jpg (224:636) 
9:2 spiritedaway9.jpg (352:684) 
 
Codes 
______________________________________________________________________ 
 
Daruma {1-2} 
Drevo sakaki {1-1}~ 
Comment: 
Drevo sakaki predstavlja velik pomen v šintoistični religiji, šopki le-tega drevesa so 
uporabljeni med raznimi obredi, veljajo kot šopek očiščevanja. 
 
Gozdovi kot prebivališče božanstev {2-4} 
Japonska mitologija {7-4} 
Japonska religija {6-2} 
Japonska tradicija {12-8} 
Kami oziroma božanstvo reke {1-3} 
Kamiji {6-2} 
Kip simbolizira prisotnost kamijev v gozdu {3-2} 
Lampijoni {1-1} 
Maska {2-2} 
Maska Zoumen {1-1}~ 
Comment: 
Maske najdemo pri tradicionalnem plesu v svetišču Kasuga, ples se imenuje Ama. 
Moška japonska oblačila {2-1} 
Nadnaravno bitje {7-1} 
Neokrnjena narava {2-2} 
Oblačilo sokutai {1-1}~ 
Comment: 
Sokutai je tradicionalno japonsko oblačilo ki ga je nosilo plemstvo. 
Šintoizem {12-5} 
Telo v obliki zmaja {1-1} 
Torii {1-2}~ 
Comment: 
Torii označuje vhod v šintoistični tempelj, s pomočjo toriija najlažje razlikujemo šintoistične 
od budističnih templjev. 
 
Značilno japonska arhitektura mostov {1-1} 
Ženska japonska oblačila {3-1} 
Žival s človeškimi lastnostmi {2-1} 
 
Code Families 



 

 
 

______________________________________________________________________ 
 
Japonska mitologija (10) 
Japonska religija (5) 
Japonska tradicija (9) 
 
Network Views 
______________________________________________________________________ 
 
Spirited away (22)  
Spirited away1 (22)  
 
Code-Links 
______________________________________________________________________ 
 
Daruma <is associated with> Šintoizem 
Daruma <is part of> Japonska tradicija 
Drevo sakaki <is associated with> Šintoizem 
Gozdovi kot prebivališče božanstev <is associated with> Japonska mitologija 
Kami oziroma božanstvo reke <is associated with> Gozdovi kot prebivališče božanstev 
Kami oziroma božanstvo reke <is part of> Kamiji 
Kamiji <is associated with> Šintoizem 
Kip simbolizira prisotnost kamijev v goz.. <is associated with> Gozdovi kot prebivališče 
božanstev 
Kip simbolizira prisotnost kamijev v goz.. <is associated with> Japonska mitologija 
Lampijoni <is part of> Japonska tradicija 
Maska <is associated with> Japonska tradicija 
Maska Zoumen <is part of> Maska 
Moška japonska oblačila <is part of> Japonska tradicija 
Nadnaravno bitje <is part of> Japonska mitologija 
Neokrnjena narava <is associated with> Šintoizem 
Neokrnjena narava <is cause of> Gozdovi kot prebivališče božanstev 
Oblačilo sokutai <is part of> Japonska tradicija 
Šintoizem <is part of> Japonska religija 
Telo v obliki zmaja <is associated with> Kami oziroma božanstvo reke 
Torii <is associated with> Japonska religija 
Torii <is part of> Japonska tradicija 
Značilno japonska arhitektura mostov <is part of> Japonska tradicija 
Ženska japonska oblačila <is part of> Japonska tradicija 
Žival s človeškimi lastnostmi <is part of> Japonska mitologija 
 
  



 

 
 

Priloga 8: Atlas.ti kodirni list, lastna raziskava, primer; princesa Mononoke 
 

List of all objects 
______________________________________________________________________ 
 
HU: princess mononoke 
File:  [C:\Users\monika\Documents\Fax\Diplomska Naloga\Princess mononoke\princess 
mononoke.hpr7] 
Edited by: Super 
Date/Time: 2017-09-14 11:56:33 
______________________________________________________________________ 
 
 
HU 
______________________________________________________________________ 
 
princess mononoke 
 
Primary Documents 
______________________________________________________________________ 
 
P 1: mononoke1.png {3} 
P 2: mononoke2.jpg {1} 
P 3: mononoke3.jpg {2} 
P 4: mononoke4.jpg {3} 
P 5: mononoke5.jpg {3} 
P 6: mononoke6.jpg {2} 
P 7: mononoke7.jpg {2} 
P 8: wolf and ashitaka.mp4 {2} 
 
Quotations 
______________________________________________________________________ 
 
1:1 mononoke1.png (70:230) 
1:2 mononoke1.png (11:350) 
1:3 mononoke1.png (48:350) 
2:1 mononoke2.jpg (58:149) 
3:1 mononoke3.jpg (682:962) 
3:2 mononoke3.jpg (270:658) 
4:1 mononoke4.jpg (6:544) 
4:2 mononoke4.jpg (110:417) 
4:3 mononoke4.jpg (60:265) 
5:1 mononoke5.jpg (154:298) 
5:2 mononoke5.jpg (20:150) 
5:3 mononoke5.jpg (10:298) 
6:1 mononoke6.jpg (28:389) 
6:2 mononoke6.jpg (319:404) 
7:1 mononoke7.jpg (167:262) 
7:2 mononoke7.jpg (37:290) 
8:2 wolf and ashitaka.mp4 ( 0:00:11.43 [0:00:03.50] ) 



 

 
 

8:3 wolf and ashitaka.mp4 ( 0:00:00.36 [0:00:05.76] ) 
 
Codes 
______________________________________________________________________ 
 
Japonska mitologija {9-2} 
Japonska tradicija {2-0} 
Kamiji - duhovi, božanstva {3-4} 
Moški kimono {1-0} 
Neokrnjena naravna pokrajina {4-1} 
Predmeti za čaščenje in očiščevanje {1-1} 
Prispodoba boginje Amaterasu {1-1} 
Šintoistični obred {1-3} 
Šintoizem {5-4} 
Šopek drevesa sakaki, uporabljen med obredi očiščevanja {2-1} 
Tradicionalna oblačila šintoističnega duhovnika {1-1} 
Tradicionalne maske {1-1} 
Ženski kimono {1-0} 
Živali s človeškimi lastnosti {3-1} 
 
Code Families 
______________________________________________________________________ 
 
Japonska mitologija (5) 
Japonska religija (5) 
Japonska tradicija (5) 
 
Network Views 
______________________________________________________________________ 
 
Japonska mitologija (11)  
Princessmononoke (11)  
 
Code-Links 
______________________________________________________________________ 
 
Kamiji - duhovi, božanstva <is part of> Japonska mitologija 
Neokrnjena naravna pokrajina <is associated with> Kamiji - duhovi, božanstva 
Predmeti za čaščenje in očiščevanje <is a> Šintoistični obred 
Prispodoba boginje Amaterasu <is associated with> Kamiji - duhovi, božanstva 
Šintoistični obred <is part of> Šintoizem 
Šintoizem <is part of> Japonska mitologija 
Šopek drevesa sakaki, uporabljen med obr.. <is a> Šintoistični obred 
Tradicionalna oblačila šintoističnega du.. <is part of> Šintoizem 
Tradicionalne maske <is part of> Šintoizem 
Živali s človeškimi lastnosti <is associated with> Kamiji - duhovi, božanstva 
 
 


