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Japanimation

1. Pierwsza japońska animacja w USA – The Tale of the White
Serpent (Toei Animation), 1961
2. Pierwsze anime wyemitowane w USA w telewizji – Astro
Boy (Tezuka Osamu, Mushi Production), telewizja NBC, 1963
3. Kolejne tytuły jak Kimba – 1966, Gigantor, Speed Racer
4. Usunięte sceny, dubbing, silna lokalizacja
5. Adaptacje japońskich dzieł kultury na model amerykański
– np. Godzilla
Rysunek: źródło: Wikicommons, user Zairon, CC BY-SA
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Historia japońskiej animacji w USA (i jednocześnie w całym świecie zachodu) zaczyna się w sposób
niespecjalnie wyszukany, bowiem w sposób jeszcze gorszy niż amerykańskie filmy animowane
udostępniane są w krajach nieanglojęzycznych. Traktowane były jako zagraniczne, tanie źródło
relatywnie dobrej jakości animacji, które jednak trzeba dostosować do zachodniego odbiorcy poprzez
intensywną lokalizację. Dokonywano silnych modyfikacji w postaci usuwania scen, dubbingu, zmian
w scenariuszu. Dodatkowo można wykluczyć tak pewne elementy, które na zachodzie mogłyby
być kontrowersyjne. Najlepszym przykładem jest tutaj Gojira, będąca produkcją wyraźnie krytyczną
wobec programów rozwoju broni nuklearnej, po przejściu w Godzillę staje się zwykłym, prostym
filmem akcji. W tym miejscu warto jednak wspomnieć o bardziej popularnym w Europie sposobie
przedostawania się japońskiej animacji – studia japońskie produkowały relatywnie dużo animacji
będących bezpośrednimi lub bardzo zbliżonymi. Następnie telewizje w Europie kupowały licencje i
po wykonaniu standardowej procedury lokalizacyjnej odtwarzały niniejsze tytuły.

Japanimation

1. W Europie: Heidi, Vicky the Vicking, Barbapapa.
2. Space Battleship Yamato (Star Blazers) – San Francisco
1979, Gundam, The Mystery of Mamo (Lupin)
3. Robotech – 1985

Rysunek: źródło: Wikicommons, user Zairon, CC BY-SA
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Najbardziej znanym przykładem dla czytelnika będzie zapewne Pszczółka Maja (Mitsubachi Māya
no Bōken, Die Biene Maja, 1975), która chociaż powstała we współpracy z wytwórcami austriackimi
i zachodnioniemieckimi, to jednak przedstawia klasyczną bajkę przekształconą w japoński serial
animowany, a następnie silnie lokalizowaną. Innym przykładem jest serial animowany Muminki
(1990), bazujący na książkach Tove Jansson, realizowany wspólnie przez twórców japońskich, fińskich
i niderlandzkich, z naciskiem na studio japońskie. Ważna istotna zmiana przyszła w latach 70. Seria
Star Blazers (jap. Space Battleship Yamato) pierwotnie została wydana w 1978 w ograniczonym
nakładzie jako Space Cruiser. Jednak to wydanie właściwe w 1979 roku spotkało się z bardzo ciepłym
przyjęciem. Było to o tyle ważne, że Star Blazers w dużo mniejszym stopniu zostało wyczyszczone przez
media zachodnie – chociaż usunięto nawiązania do alkoholu i wulgarny język to fabuła nie została
zmodyfikowana w istotny sposób. To stanowiło podwalinę na relatywnie większą popularność anime
w USA w latach osiemdziesiątych. W roku 1985 opublikowane zostało anime Robotech, które to było
połączeniem trzech niezwiązanych ze sobą serii: Super Dimension Fortress Macross, Super Dimension
Cavalry Southern Cross i Genesis Climber Mospeada. Zrealizowane przez amerykańską wytwórnię
Harmony Gold, znane jest ze swojego dojrzałego podejścia, porządnej fabuły i rozbudowanych postaci.

Fandom pierwotny

1. 1977 – pierwszy fanclub anime w USA (Cartoon/Fantasy
Organization, Los Angeles)
2. Brak oficjalnej dystrybucji
3. od 1979 – wymiana kulturowa, Star Trek dla klubów
japońskich, anime dla klubów amerykańskich
4. brak tłumaczeń, napisów (prawie), pełne (nielokalizowane)
kopie

Rysunek: źródło: Wikicommons, user Zairon, CC BY-SA
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W latach przedinternetowych podstawową formą kultywowania nietypowych zainteresowań w grupie
były kluby. W 1977 roku w Los Angeles powstało CF/O, pierwszy tego typu klub fanów anime w
USA. Wykorzystanie słowa cartoon zamiast animation wynikało z większej rozpoznowalności tego
pierwszego. Część fantastyczna nazwy wynikała z tego, że przeprowadzano również pokazy filmów
aktorskich. Notabene, klub ten był istotnym elementem początku fandomu furry. Klub ten, jak i inne
podobne, początkowo założone w celu głównie organizacji projekcji (średnio legalnych), stały się w
późniejszym okresie centrami dystrybucji anime, zarówno w formie pierwotnie nieprzetłumaczonej
jak i potem z fansubami. Import odbywał się na różne sposoby – np. jedna osoba pracowała w bazie
amerykańskiej w Japonii i była w stanie wysyłać różne tytuły, bądź jedna osoba lub grupa importowały
anime np. na LaserDiscu, następnie przegrywano to na kasety VHS. Pocztą pantoflową następnie
rozsyłano informację o tym, że taka seria lub film są dostępne, po zdobyciu kontaktu, pokryciu
kosztów przegrania i wysyłki (lub wysyłce własnych kaset) można było cieszyć się niezbyt legalną,
ale jedyną realnie dostępną kopią. Kluczowym był aspekt niekomercyjności, nie zawsze jednak był on
przestrzegany.

Fandom pierwotny

1. tłumaczenie „symultaniczne” (prawie)
2. dystrybucja pocztowa fanowskich tłumaczeń
3. fanziny, newslettery, APA (amateur press association)
4. You Are Not Alone!
5. Japanimation ’86

Rysunek: źródło: Let’s Anime, dostęp 2019-04-26
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Pierwszą formą tłumaczeń dostępną dla przeciętnego fana ze znajomościami były tłumaczenia
„symultaniczne” prezentowane na publicznych projekcjach. Mianowicie, osoba z pewną znajomością
japońskiego była w stanie włuchując się w dialogi stwierdzić co mniej więcej się dzieje, co mówią
postaci i wyjaśniać to skrótowo podczas projekcji. Inną formą przedfansubową były też tłumaczenia
papierowe, rozsyłane w podobny sposób „po kosztach” między klubami i chętnymi odbiorcami. W tym
samym czasie zaczęły powstawać w lokalnych klubach i społecznościach fanziny i newslettery, jako
wczesna forma masowej dystyrbucji informacji. W tych publikacjach np. reklamować mogły się grupy
bądź jednostki fansubberskie, osoby posiadające tytuły do przegrania na VHS itd.

Eventy pierwotne

1. Pierwsze konwenty (Yamatocon, 1983, Dallas,
ok. 100 uczestników)
2. Pierwszy duży konwent Project A-Kon (1990,
ok. 400 uczestników)
3. AnimeCon w Kalifornii (1991, ok. 1000
uczestników)
4. Ogromny rozrost bazy konwentów

Rysunek: źródło: Archive.org, dostęp 2021-08-11
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Pierwszym konwentem w USA do którego udało mi się dotrzeć jest Yamatocon z 1983 roku, który odbył
się w Dallas i wzięło w nim udział ok. 100 uczestników. Kolejny konwent, Project A-Con, również w
Teksasie, zebrał 400 uczestników i bywa cytowany jako pierwsze „duże” wydarzenie tego typu. Jednak
wzrost popularności tego typu wydarzeń zaczął się rozpędzać i tak już w następnym roku można
mówić o wydarzeniach w skali 1000 uczestników, zaś przez całe lata dziewięćdziesiąte rozwijała się
baza konwentów, z których to wiele istnieje do dzisiaj.

Magia fansubów

1. Od fanów dla fanów – zero dystrybucji płatnej
2. Gdy seria zostaje wydana w USA fansub powinien zostać
zniszczony
3. Początkowa dystrybucja: VHS przekazywane w klubach,
poprzez pocztę, na konwentach i spotkaniach
4. Późniejsza dystrybucja: IRC DCC, P2P
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Pod koniec lat osiemdziesiątych pojawiła się możliwość pirackiego tworzenia napisów do
przegrywanych filmów i seriali. Technologia jednak była niezwykle droga, dostępna jednak dosyć
swobodnie np. na uniwersytetach, gdzie też znajdowała się ponadnormatywna gęstość fanów anime,
z jakiegoś powodu. Aby tworzyć napisy należało posiadać Commondore Amigę i urzędzenie zwane
Genlock, które przepuszczało sygnał wideo przez komputer i umożliwało umieszczanie grafiki nad
nim. Komputer i urządzenie kosztowały ok. 3000$, tj. ok. 5500$ w 2019. Oprogramowanie jednak było
darmowe, standardarem był program zwany JACOsub, gdzie JACO oznacza Japanese Animation Club
of Orlando. Fansuby podległaby takiemu samemu powszechnemu traktowaniu jak rawy – należało
je zniszczyć gdy pojawiło się lokalne wydanie. Przy czym nie zawsze do tego dochodziło, czasami z
chciwości, a czasami z faktu, że fansuby po prostu były lepsze, bardziej dokładne niż wydanie oficjalne.
Taśmy fansubowane, podobnie jak taśmy bez napisów, kolportowane były metodą poczty pantoflowej
oraz sieci współpracujących ze sobą klubów. Często występowały ogłoszenia w stylu „wyślij nam 6$,
a dostaniesz przegraną kopię. Te pieniądz pokrywały rzecz jasna wyłącznie koszt kasety i przesyłki.
Liczba ludzi działających tak niekomercyjnie była jednak na tyle ograniczona, że można było czekać
na kasetę nawet rok.

Nowe-stare technologie
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Nie do końca internet, całkowicie nie web

1. CompuServe, GEnie, AOL
2. online service provider
3. dostęp do sieci, email, chat…
4. …wczesna forma forum internetowego (Japanimation
Online)

Rysunek: źródło: lainspotting, dostęp 2019-04-26
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Pierwszą możliwością powszechnej komunikacji przy użyciu komputerów dla wielu ludzi były
zintegrowane serwisy sieciowe takie jak CompuServe czy America Online. Były to swego rodzaju
zamknięte systemy, które oferowały dostęp do czatu, wiadomości prywatnych, quasi emaila,
repozytoria plików itd. Niektóre z nich w późniejszym okresie dawały również dostęp do internetu,
np. AOL. Były to serwisy bazujące na dial-upie – łączyłeś się ze specjalnym numerem telefonu,
zaś infromacje były wymieniane wykorzystując sygnały będące modulacją dźwięku. Istotną formą
dostępną przez tego typu serwisy były wczesne formaty forum internetowego. Działały one,
oczywiście, w większości przypadków wewnątrz zamkniętych sieci i pozwalały na komunikację z innymi
abonamentami danego systemu. Jednym z takich forów było np. Japanimation Online istniejące w
ramach systemu GEnie. Innym przykładem było analogiczne forum na CompuServe, obsługiwane przez
wydawcę ezina Anime Stuff.

(Computer) Bulletin board system

1. Serwer komputerowy oferujący funkcje takie jak:
pobieranie/wrzucanie danych, newsy, biuletyny, proste
fora internetowe, wiadomości prywatne, chat, quasi-email
2. Połączenie poprzez telnet
3. Niewielkie prędkości przesyłania, między 1200, a 14400 bit
s
4. Próby łączenia w sieć – FidoNet (NetMail, EchoMail,
Fileecho)

Nowe-stare technologie

Rysunek: źródło: Wikicommons, user
Acp commonswiki, CC BY-SA 3.0
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BBS stanowi formę wczesnego serwera sieciowego, na którym działało oprogramowanie do
którego podłączyć można się było przy użyciu telnetu i korzystać z wielu usług, takich jak
transfer i udostępnianie plików, tablice wiadomości, fora dyskusyjne, biuletyny, quasi forma emaila
(początkowo ograniczona tylko do danych serwerów, następnie, dzięki rozwojowi sieci BBSów także
dostępna w formie ograniczonej między serwerami – wiadomości wymieniane były np. raz dziennie).
Połączenie z takim serwerem odbywało się przy użyciu sieci telefonicznej. Z tego powodu wynikały
dwa największe problemy tego typu systemów: po pierwsze niskie prędkości przesyłania, a po drugie
– serwer mógł na raz obsłużyć tyle połączeń, ile miał połączeń modemowych linii telefonicznej.
Jeżeli np. tylko 3, to tylko 3 osoby na raz mogły z niego korzystać. BBSy z punktu widzenia fandomu
anime kluczowe były w 2 przypadkach: po pierwsze jako fora internetowe, po drugie, jako miejsce
przechowywania plików z tłumaczeniami czy przede wszystkim różnych form ezinów i innej twórzości
fandomowej.

Usenet

1. System grup dyskusyjnych w sieci internet(ish),
początkowo UUCP
2. Sieć P2P
3. Hierarchiczny układ wątków (sci, soc, humanities, comp,
news, rec, misc, talk, alt, free, krajowe, lokalne)
4. Grupy anime: rec.arts.anime (rec.arts.anime.misc),
rec.arts.anime.stories, rec.arts.anime.info,
rec.arts.anime.marketplace, rec.arts.anime.fandom,
rec.arts.anime.music, rec.arts.anime.games,
rec.arts.anime.models
5. Grupy specializowane (Anime Newsgroup Masterlist)
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Usenet to zdecentralizowany system grup dyskusyjnych, oparty na zintegrowanej liście grup z
jednolitym systemem adresowania wątków. Nie ma jednak centralnego serwera w żadnej formie –
posty i informacje o grupach dyskusyjnych wymieniane są i ustalane przy użyciu metody podobnej
do metody peer-to-peer (server-to-server). Format wiadomości podobny jest do wiadomości email,
z tą jednak różnicą, że adresowana jest ona do całej grupy dyskusyjnej i dostępna dla każdego, kto
ma do niej dostęp. Organizacja systemu jest hierarchiczna. W latach 990 był to bardzo popularny
sposób porozumiewania się. Znanym w środowisku memem jest Eternal September, oznaczający
okres od września 1993 roku, kiedy to AOL zaczęło oferować dostęp do Usenetu, co spowodało
ogromny przypływ tzw. normików, co spowodowało pewną erozję wczesnej kultury internetowej.
Istnieje nawet żartobliwy format daty nazywany sdate, oznaczający liczbę dni od 1 wrzesnia 1993 roku,
np. September 10208th, 1993 to 12 sierpnia 2021 roku. Wiele grup dyskusyjnych umarło, ale sporo z
nich nadal utrzymuje aktywność, w tym niektóre grupy anime czy polska grupa kolejowa pl.misc.kolej,
w żargonie nazywana miską kolejową.

Archiwalia

Archiwalia
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Archiwalia
Społeczności/fora
CompuServe Anime/Manga Forum
Archiwum anime BBSów
Textfiles.com

(E-)ziny
CF/O
Anime Stuff
Animatsuri

Usenet
rec.arts.anime
rec.arts.anime.creative
rec.arts.anime.misc
Archiwalia

Rysunek: źródło: nt2099 OSA, dostęp 2019-04-26
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Niniejsza prezentacja to wyłącznie wycinek interesujących faktów na temat wczesnych społeczności
przedinternetowych i internetowych skoncentrowanych na zainteresowaniu japońską kulturą
popularną. Zachęcam do samodzielnej eksploracji przeróżnych archiwów i źródeł, których wycinek
umieściłem na niniejszych slajdach.
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That‛s all!
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