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Úvod 

 
Japonský komiksový průmysl patří k jednomu z největších na celém světě. Často 

je ale běžnou veřejností přehlížen ve srovnání například s komiksem ze 

Spojených států. To samé se dá říct i o lidech, co výtvory japonské popkultury 

vyhledávají. Tito jedinci nejčastěji bývají fanoušci anime, což jsou jenom pouhé 

adaptace. Paradoxně tak bývá situace často stejná jako v případě již zmiňovaného 

amerického komiksu, jehož příběhy a protagonisti   jsou   hlavně   známí   z 

hollywoodských adaptací a televizních seriálů. Přes tento „nezájem“ vycházejí 

japonské komiksy v hojném počtu po celém světě včetně České republiky. Není 

proto špatnou myšlenkou seznámit se hlouběji s historií tohoto fenoménu. 

Komiks obecně je v České republice velkým paradoxem. Komiksových 

časopisů, knih a publikací vycházelo nezanedbatelné množství, včetně období 

komunistické vlády, pro kterou byl moderní komiks, jakožto výtvor Spojených 

států, národním nepřítelem a dokonce na začátku 50. let došlo k jeho zákazu. 

Přesto existuje množství s bohatou tradicí vycházejících dodnes. Stejně jako 

kreslený film, i komiks přežil přeorientováním se na dětského čtenáře. Tento fakt 

ale sebou nesl i stinné stránky. Komiks tak byl „zaškatulkován“ jako zábava pro 

děti a toto stigma převládá dodnes. Komiks je tak dodnes výraznou veřejností 

považován za něco dětinského a neznámého, přestože má v Čechách více než 

staletou bohatou tradici. 

Avšak gigant zábavního průmyslu nevznikne přes noc a je třeba zodpovědět 

několik otázek. Kdo byl předchůdcem autorů moderního japonského komiksu, 

proč má japonská společnost tak velký zájem a co zapříčilo transformaci 

japonského komiksového průmyslu do podoby, jež známe dnes? Účelem 

práce je seznámit čtenáře s historií japonského komiksu a jeho vývoje do 

dnešní moderní podoby. Čtenáři tak bude předložen přehled od konce 

19. století do 70. let 20. století. Tyto „hranice“ byly vybrány účelově, jelikož se v 

tomto časovém úseku odehrávaly ty nejzásadnější změny a události v japonském 

komiksovém médiu.  Japonský komiks patří k populárním tématům 
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historiků věnujícím se historii tohoto obrázkového média. Avšak většina prací 

není dostupná v českém překladu, což je ale problém u zahraničních odborných 

publikací o komiksu obecně. Autor tudíž čerpal hlavně z knih a zdrojů psaných v 

anglickém jazyce. Jako hlavní zdroje byly použity knihy psané překladatelem a 

odborníkem na japonský komiks Frederikem L. Schodtem. Přestože Schodtova 

kniha Manga! Manga!: The World of Japanese Comics vznikla již v roce 1983, 

nic to nemění na tom, že se jedná o jeden z nejlepších titulů věnujících se 

problematice japonského komiksu. Dalším důležitým zdrojem byla publikace 

The Otaku Encyklopedia: An Insider’s Guide to the Culture of Cool Japan od 

antropologa Patricka W. Galbraitha, což je slovník japonských pojmů spojených 

s popkulturou. Jako hlavní zdroj citací byla použita publikace Mangasia od 

britského historika komiksu Paula Gravetta. Z publikací psaných českými autory 

byly použity Planeta Nippon a Made in Japan. 

Kapitoly jsou řazené chronologicky. V kapitole Předchůdci moderní 

mangy se čtenář dozví o prvních pokusech japonských umělců se sekvenčním 

uměním a importu zahraničních novinových komiksů, na nichž se domácí autoři 

učili techniky komiksu. Kapitola Jazzový věk a počátky dětského komiksu se 

věnuje období mezi světovými válkami. Válečné jizvy a léčba inkoustem se 

věnuje využití komiksu jako nástroji propagandy, autorům publikujících za války 

a autorům, kteří používali válku a poválečnou situaci jako materiál pro své 

obrázkové seriály. V Rituálech dospělosti se rozverné kresby začnou 

dramatizovat. Část kapitoly se také věnuje politickým událostem, jež přímo 

ovlivnil komiks. Poslední kapitola se soustřeďuje na život a práci jednoho autora. 

Osamu Tezuka svým dílem ovlivnil celé generace autorů a jeho tvorba položila 

základy nejen moderního japonského komiksu, ale i již zmíněného anime. 
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Předchůdci moderní mangy 

 
Výraz manga v překladu znamená „rozverné kresby“. Tento termín na konci 18, 

století zpopularizoval Kacušika Hokusai, tiskař z období Edo. Hokusai je 

autorem patnácti svazků s více než čtyřmi tisíci žertovnými kresbami. Pro tisk 

použil tehdy populární metodu dřevorytu Ukijo-e.
1
 Použitá technika umožňovala 

masovou produkci a svitky se tak dostaly do západního světa. 
2
 

Před popularizací termínu manga se tyto proto-komiksy označovaly jako 

toba-e podle buddhistického mnicha Toby, který pocházel z 12. století a byl 

autorem populárních zvířecích svitků Čójú-džinbucu-giga. Jak už název 

napovídá, námětem těchto svitků byly naučné příběhy se zvířaty podobné 

Ezopovým bajkám. V jeho práci lze nalézt typické znaky moderního komiksu, 

čáry znázorňující pohyb, „textové bubliny“ apod. Odborníci, věnující se 

japonskému komiksu, dávají tyto svitky jako protiváhu pozdějšího vlivu 

západních tvůrců. 
3
 

Toba a další japonští tvůrci převzali tuto techniku svitků ze sousední Číny. 

Jednotlivé svitky tvořily jeden příběh a ty nejdelší často přesahovaly délku 

dvaceti metrů. Častým tématem bylo náboženství, ale je zde možné nalézt i jiné 

motivy. A právě tato pestrost námětů je na těchto svitcích nejzajímavější. Lze 

například jmenovat svitky Džigoku Zóši (Pekelné svitky), či Gaki Zóši (Svitky 

hladových duchů) zobrazující násilí a brutalitu válek do nejmenšího detailu. 

Existují i svitky se žertovnější tématikou, jako například Hóhigassen (Prdící 

závody) a Jobutcu Kurabe (Závody v měření údů). Tento rozsah témat byl 

způsoben sekularizací buddhismu, následkem čehož nedělalo kněžím problém 

 
1 GALBRAITH, Patrick, The Otaku Encyclopedia, s. 101. 

2 Hokusaiovy krajinomalby kromě jiných autorů inspirovaly i Clauda Moneta, Paula Gaugaina a Vincenta 

van Gogha. Následkem toho je jeho práce populárnější na Západě než v jeho rodném Japonsku. 
3 Tamtéž, s. 43. 



4  

tvořit tato dosti výstřední díla.
4
 Postupem času se z těchto svitků vyvinuly již 

zmíněné dřevoryty. Těšily se velké oblibě a až na drobné vlivy od svých 

nejbližších sousedů, bylo japonské umění zcela unikátní a bez cizích vlivů.
5
 

To se změnilo po roce 1853, kdy připlul americký komodor Matthew 

Calbraith Perry se svým loďstvem. Perry si vynutil otevření japonských přístavů 

pro obchodníky ze západu. Japonsko tak bylo nuceno ukončit izolaci a 

modernizovat se. Končila tím éra šogunátu a do čela vlády se dostal mladičký 

císař Mucuhito. Císař přijal pro své vládnutí označení Meidži (osvícená vláda) a 

jeho období vlády bylo ve znamení politických a hospodářských reforem.
6
 

Japonsko se tak otevřelo cestovatelům ze západního světa. Cestování 

mladých mužů do Japonska a psaní textů a prací o prapodivných zvycích 

místního obyvatelstva bylo v té době velice populární. Krása Země vycházejícího 

slunce přilákala i dvojici kreslířů z Evropy, Angličana Charlese Wirgmana a 

Francouze Georgese Ferdinanda Bigota. 

Wirgman, povoláním dopisovatel pro Illustrated London News, se  usídlil 

v Jokohamě, kde se živil jako učitel západního stylu kresby. Krom toho byl i 

vydavatelem humoristického časopisu The Japan Punch, ve kterém publikoval 

kresby a karikatury. Časopis byl primárně určen komunitě zahraničních 

návštěvníků Japonska, ale získal si vysokou oblibu i u samotných Japonců. 

Wirgman je mnohými Japonci dodnes považován za otce moderní mangy a jeho 

hrob v jokohamském cizineckém hřbitově je častým místem návštěv 

komiksových fanoušků.
7
 

 
 

4 SCHODT, Frederik, Manga! Manga! The World of Japanese Comics, s. 29–30. 

5 Ve  své  knize  Dreamland  Japan:  Writings On  Modern  Manga  rozebíral  Frederik Shodt toto  téma  

v rozhovoru s Mačiko Satanakou, populární autorkou komiksů pro mladé dívky. Podle Satanaky byla 

vždy japonská společnost přitahována ke kulturám, které považovala za vyspělejší, než jejich vlastní. 

Například v období Heian (osmé až desáté století) byl za ideál krásy považován korejský obličej. 
6 SKŘIVAN, Aleš, Lexikon světových dějin 1492–1914, s. 195. 

7 SHODT, s. 38. 
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Georges Ferdinand Bigot pocházel z Paříže, kde vystudoval Akademii 

výtvarného umění. Japonismus byl v té době v plném proudu a díky tomu se 

Bigot seznámil s mnoha sběrateli japonských dřevotisků. Jeho zájem o japonské 

umění ještě více prohloubila návštěva japonského pavilonu na Světové výstavě   

v roce 1878. Bigot přicestoval do Jokohamy v roce 1882. Naučil se místní jazyk 

a živil se jako učitel malby na Císařské vojenské akademii. Je nutné dodat, že  si  

Bigot pobyt v Japonsku užíval.  Chodil  oblečený    v kimonu a sandálech, oženil 

se s bývalou gejšou, podepisoval se jako Biko, pro což používal znaky, jež v 

překladu znamenaly krásný a dobrý.
8
 

V roce 1887 založil časopis Tobae (název inspiroval již dříve zmíněný 

mnich Toba), ve kterém publikoval satirické kresby vysmívající se přehnané 

westernizaci japonské společnosti. Vzhledem k tomu, že ve svém časopise 

kritizoval japonskou vládu, nemohl tak často kvůli státním zákazům publikovat 

své práce. Pro japonské kreslíře se ale Bigot stal idolem. Japonští tvůrci měli 

přísný zákaz kritizovat svoji vládu a tak se tento šašek z Francie, jak byl Bigot 

často zpodobňován na stránkách vlastního časopisu, stal jejich inspirací pro 

vlastní tvorbu.
9
 

I přes nízký náklad obou časopisů si The Japan Punch a Tobae získaly na 

popularitě a pro nové časopisy se satirickými kresbami a karikaturami se začal 

používat termín ponchi-e (punch), odvozený od Wirgmanova časopisu. Tento 

žánr karikatur ovlivnil japonské umělce, například Kjósai Kawanabeho a hlavně 

celou poválečnou generaci komiksových autorů. 
10

 Termín manga takto na 

několik let upadl do zapomnění. To se ale mění koncem 19. století s příchodem 

kreslíře Yasuji Kitazawy, známějším pod svým pseudonymem Rakuten 

Kitazawa. 

Kitazawa se inspiroval americkými komiksy Yellow Kid a Katzenjammer 
 

 
 

8 Tamtéž, s. 40. 

9 KŘIVÁNKOVÁ, Anna, Manga. In: Made in Japan, s. 45. 

10 GRAVETT, Paul, Mangasia, s. 27. 
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Kids a začal publikovat své komiksy pro noviny Džidži Šimpó. Byl to právě on, 

kdo jako první začal používat termín manga pro moderní japonský komiks.
11

 

Kitazawa si techniku západního komiksu osvojil od australského tvůrce Franka 

Arthura Nankivella, jenž později emigroval do Spojených států amerických a stal 

se populárním autorem pro humoristický magazín Puck. 

V roce 1899 začal pracovat pro již zmíněné noviny Džidži Šimpó. Ty měly 

ve stylu amerických novin nedělní přílohu s obrázkovými seriály s názvem 

Džidži Manga. Pro tuto přílohu kreslil obrázkový seriál Tagosaku no Mokubé no 

Tókyó-Kenbucu (Tagosaku a Mokubei v Tokiu). Příběh je jednoduchý. Dva muži 

z venkova se vydají do Tokia, kde jsou vystaveni takovým novotám, jakými jsou 

požární hydranty a kávové dýchánky. Tato série je často považována za první 

moderní japonský komiks. Nutno dodat, že se setkání starého a nového Japonska 

stalo štědrým zdrojem pro Kitazawovy komiksy. K dalším jeho hrdinům z 

příběhů s podobnou tématikou patří rozpustilá slečna Haneko Tonda a mladík 

Kidoró Haikara se slabostí pro cokoliv evropského.
12

 O šest let později založil 

vlastní barevný časopis, jmenující se Tokyo Puck. Inspirací mu byl americký 

magazín stejného názvu. Tokyo Puck tiskl nejenom karikatury, ale i komiksy tak, 

jak je známe dnes. Časopis vycházel v japonštině, angličtině a čínštině pravidelně 

každý měsíc. Autoři na jeho stránkách výrazně kritizovali tehdejší japonskou 

vládu a její zahraniční politiku.
13

 

Kitazawa najal a vytrénoval novou generaci japonských kreslířů, pro které 

použil označení mangaka a toto označení se pro japonské tvůrce komiksu 

používá dodnes. Pro účel hledání nových talentů se v magazínu často konaly 

soutěže a sám Kitazawa investoval významnou část příjmu magazínu do založení 

kreslířské školy.
14

 

11 KŘIVÁNKOVÁ, s. 45. 

12 Tamtéž, s. 46. 

13 Tento přístup se ale změnil po roce 1910, kdy bylo v Japonsku zlikvidováno anarchistické hnutí. 

14 GRAVETT, s. 28. 
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Jak už bylo zmíněno, Kitazawa, a další autoři jeho generace, se zaměřily 

na Spojené státy americké. Tam v té době probíhal zlatý věk novinových 

komiksů, jenž započal Yellow Kid (Žluťásek) populárního tvůrce Richarda 

Outcaulta. V rámci podrobného prozkoumání tohoto nového média a načerpání 

inspirace cestoval Kitazawa často na americký kontinent. Jeho příkladu ve 

dvacátých letech 20. století následovali i další japonští autoři, Sakó Šišido, Jutaka 

Asó a Ippei Okamoto.
15

 

Byl to právě Okamoto, který představil japonským čtenářům populární 

americké komiksové hrdiny. Díky Okamotovým zprávám o americkém komiksu 

pro noviny, Asahi Šimbun, tak 14. listopadu 1923 mohl začít vycházet komiks 

Bringing Up Father (Jak vychovat otce) tvůrce George McManuse v magazínu 

Asahi Graph. McManus nebyl jediný, kdo se dočkal svého uvedení na japonský 

trh. Z dalších můžeme například jmenovat Polly and Her Pals (Polly a její 

kámoši) Cliffa Sterretta, Mutt and Jeff (František a Josef) Buda Fishera, Happy 

Hooligan (Šťastný chuligán) Fredericka Burra Oppera a Felix the Cat (Kocour 

Felix) Otty Mesmera a Pata Sullivana.
16

 

Pro Japonce byly americké komiksy exotickou novinkou. Přesto se však 

nemohly vyrovnat domácí produkci. V době, kdy šla do tisku japonská verze 

McManusova komiksu, si domácí vydavatelé začali uvědomovat popularitu 

komiksových seriálů u čtenářů a začali ve velkém najímat se japonské autory 

kreslící v americkém stylu. 

O rok později vyšel v novinách Hóči komiks Nonki no Tósan 

(Bezstarostný táta). Autor Jutaka Asó použil jako hlavní zdroj své inspirace již 

několikrát připomínaný McManusův komiks. Obrázkový seriál vznikl na popud 

jeho redaktora. Japonská společnost byla v té době totiž vystavena těžké zkoušce 

 
 

15 Zlatému věku novinových komiksů ve Spojených státech na přelomu 19.a 20. století se blíže věnuje 

publikace R. F. Outcault’s The Yellow Kid: A Centennial Celebration of the Kid Who Started Comics od 

Billa Blackbearda. 
16 Názvy komiksů a jejich české překlady byly převzaty z publikace 1001 komiksů, které musíte přečíst, 

než zemřete. 
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v podobě Velkého zemětřesení v oblasti Kantó, které si vyžádalo nad sto tisíc 

obětí.
17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

17 SCHODT, s. 42–48. 



9  

Jazzový věk a počátky dětského komiksu 

 
Ve  stejné  době,  kdy  se  v novinách  objevil  Asův  Bezstarostný  táta,  začaly  

v časopisech vycházet i komiksové příběhy cílené na mladšího čtenáře. Inspirace 

západem byla zřejmá. Například Kacuiši Kabašima ve svém komiksu Šó-čan no 

Bóken (Dobrodružství malého Šó) používal textové bubliny. Protikladem mu byl 

kreslíř Šigeo Mijao, jenž stejně jako předchozí japonští autoři, používal obrázky  

s popisem. 

Mijao byl jedním z prvních japonských autorů, který se věnoval výlučně 

tvorbě dětského komiksu. Po ukončení studíí u Ippeie Okamota  začal Mijao       

v roce 1922 kreslit šestipanelový strip jmenující se Manga Taró. Čtenáři si 

komiks oblíbili a tak byl Mijaův obrázkový seriál jedním z prvních moderních 

japonských tohoto typu, co vyšel v souborném vydání.
18

 Většina nákladu byla ale 

zničena při zemětřesení v Kantó. Avšak Mijao se touto událostí nenechal zlomit a 

pokračoval ve své tvorbě dál. Na komiksový strip Manga Taró navázal příběhem 

o samuraji s názvem Dango Kušisuke Manjuki (Dobrodružství Danga 

Kušisukeho). Komiks měl úspěch a ze sebraného vydání se stal bestseller, jenž 

byl více než stokrát dotiskován v následujících deseti letech.
19

 Podobným 

způsobem vycházel dětský komiks i ve Spojených státech , nejdříve v novinách  

a následně pak v sešitových vydáních. To byl jasný signál, jakým směrem se 

bude japonský komiks v budoucnu ubírat.
20

 

Stejně jako v západním světě, byla i v Japonsku 20. léta 20. století ve 

znamení jazzové hudby a kulturních změn. Mladí Japonci nosili pytlovité kalhoty 

a japonské dívky se odívaly do šatů ve stylu populárních flapper girls.
21

 Tato 

 
 

18 Pro sebraná vydání komiksu používají Japonci název tankobón. 

19 SCHODT, Frederik, Manga! Manga! The Word of Japanese Comics, s. 48.-49. 

20 Mezi nejpopulárnější dětské časopisy v té době patřily Šónen Club pro chlapce, Šódžo Club pro dívky a 

Jónen Club pro  nejmenší  děti.  Všechny  tři  zmíněné  časopisy  vycházely  u  vydavatelství  Kódanša.  

V šedesátých letech pak byly kompletně nahrazeny časopisy věnující se výhradně komiksu. 
21 Flapper girl je označení pro moderní mladé dívky dvacátých let. V češtině se pro ně vžil výraz ptáčata. 
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generace mládeže, označovaná termínem moga-mobo (japonský překlad výrazů 

modern girl a modern boy), se stala populárním námětem umělců, Hlavně pak 

dvojice Hisary Tanaky a Sasea Ony. Právě Ono proslul svými na tu dobu velice 

erotickými kresbami flapper girls. Kvůli jejich sexualitě tak tyto kresby skončily 

v kategorii, pro kterou se používalo označení ero-guro-nansensu (ero-tické gro- 

teskní nonsens) umění. Saseo Ono se tak stal předchůdcem moderního erotického 

komiksu. 

Modernizace japonské společnosti se ale neobešla bez společenských 

rozkolů, zvláště pak v případě ekonomické nerovnosti obyvatelstva. Na tyto 

problémy se rozhodla upozornit skupina kreslířů radikalizovaná myšlenkami 

levicových intelektuálů. Úspěch revoluce v Rusku v roce 1917 předložil těmto 

zástupcům proletariátu atraktivní ideologii doslova na stříbrném podnose. Pokud 

vystupoval komiksový kreslíř proti establishmentu, byl to s velkou 

pravděpodobností marxista. 

K nejslavnějším levicovým umělcům patřil Masamu Janase. Inspirován 

německým umělcem Georgem Groszem a americkými kreslíři Robertem 

Minorem a Fredem Ellisem, Janase tvořil komiksy, ve kterých vystupovali hrdí 

tvrdě pracující dělníci a odporně tlustí majitelé podniků, kteří nebohé dělníky 

vykořisťovali. Dokonce vytvořil i parodii Mcmanusova komiksu pod názvem 

Kanemoči Kjóiku (Jak  vychovat  bohatého  muže).  Komiksový  seriál vycházel 

v časopise Jomiuri Sunday Manga, kde vycházely komiksy od autorů z obou 

konců politického spektra, což nebylo ničím neobvyklým.
22

 

Avšak éra demokracie se chýlila ke konci. Ultranacionalistická armáda, 

posedlá expanzí do kontinentální Asie, postupně převzala vládu nad zemí. 

Policie, vyzbrojená vskutku orwelliánským Zákonem o ochraně míru, začala 

potírat jakékoliv protistátní nálady. Některé časopisy dokonce volily takzvaného 

„vězeňského redaktora“. To byl vždy mezi redaktory náhodně vylosován jeden 
 

 

22 Kromě mainstreamových listů měli levicově smýšlející autoři i své vlastní časopisy, například Senki 

(Válečný prapor) a Musaša Šimbun (Noviny proletariátu). 
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z nich a „vítěz“ se tak stal obětním beránkem, jehož pak odvedla policie na 

výslech.
23

 Někteří komiksoví kreslíři se rozhodnuli vyhnout těmto politickým 

problémům úplně a rozhodli se přesunout do dětského komiksu a již zmíněného 

žánru ero-guro nonsensu. To vedlo k rozmachu zmíněných žánrů a ke vzniku 

klasických děl dětského komiksu, jejichž nová vydání vycházejí dodnes. 

Komiksy se v této době skládaly ze čtyř až osmi rámečků na jedné stránce 

a často byly pouze přílohou v novinách. To se změnilo v 30. letech, kdy  

časopisy, jakým byl například Šónen Club od Vydavatelství Kódanša, rozšířily 

počet komiksových stran. V časopisech tak začaly vycházet komiksy, jež 

dosahovaly délky dvaceti stran a tvořily dohromady jeden delší příběh. Tyto 

komiksy pak barevně vycházely v sebraných vydáních s pevnými deskami 

balených v kůži a balené v ozdobných boxech.
24

 

Ke klasikám dětského žánru z této doby například patří Bóken Dankiči 

(Cestovatel Dankiči) od Keizó Šimady a Kasei Tanken (Expedice na Mars) od 

Taróa Asahia, což byl jedním z historicky prvních japonských sci-fi komiksů a 

stal se předchůdcem slavných komiksů, jež pak ovlivnily tento žánr po celém 

světě. Zajímavým příkladem je komiks Norakuro od Suihó Tagawy. Hlavním 

protagonistou  jeho  příběhu  je  černý  pes   Norakuro,  jenž  se  rozhodl  přidat  

k císařské armádě a postupem příběhu se vypracoval z pouhého vojína na vyšší a 

vyšší důstojnickou šarži. Přestože tento komiks vypadal jako propaganda 

armády, opak byl pravdou. Císařská armáda toto dílo viděla jako zesměšnění 

jejího jména a vydávání komiksu tak bylo spolu s dalšími v roce 1941 

ukončeno.
25

 

 

 

 

 

 
 

23 VAN LENTE, Fred, DUNLAVEY, Ryan. The Comic Book History of Comics, s. 189. 

24  SCHODT, s. 51. 

25  Tamtéž, s. 52. 
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Válečné jizvy a léčba inkoustem 

 
Pro japonskou společnost začala druhá světová válka invazí Číny v roce 1937. 

Kvůli fanatickým militaristům v čele vlády se ale toto „imperialistické 

dobrodružství“ na kontinentu vymknulo z rukou a skončilo v roce 1945 porážkou 

Japonska.
26

 Umělci a inteligence se musel potýkat s obrovským množstvím 

vnucené konformity. Pravda, část z nich věřila v státem vyhlášený cíl osvobodit 

Asii od koloniálních velmocí. Další část umělců a inteligence provedla to, čemu 

se říká tenkó. Jinak řečeno, rozhodli se k následování směru vytyčeného 

japonskou vládou. Výborným příkladem tenkó z této doby byl červen roku 1933, 

kdy se vůdci Komunistické strany Japonska Sano Manabua a Nabejama Sadačika 

rozhodli odklonit od Kominterny a násilné revoluce a místo toho přijali pro 

Japonsko specifickou politiku revoluční změny pod císařským požehnáním. 

Jedním z hlavních důvodů této změny bylo znechucení politikou Sovětského 

svazu a využívání Kominterny pro své vlastní zájmy, hlavně pak její „zneužití“ 

proti Německu a samotnému Japonsku. Následkem těchto událostí přestala 

komunistická strana v Japonsku (kromě exilu) existovat. 

Pro vyřešení „problému“ byl využit společenský nátlak. Odmítnutí 

spolupráce s vládou se trestalo zákazy publikování, sociální ostrakizací a 

preventivním domácím vězením. Naopak ti co přijali, byli odměněni 

rehabilitačními programy a přijetím zpátky do společnosti. Kvůli tomu nebylo na 

rozdíl od Německa nutné popravovat problémové jedince. Následkem toho až na 

několik vskutku drobných výjimek všichni umělci, kteří strávili velkou část 

svého  života  kritizováním  činů  vlády,   udělali  „otočku  o  180  stupňů“  a       

s nadšením vyjádřili svojí podporu militaristům. 

Vláda dokázala umně využívat náchylnosti svých občanů k fakcionalismu. 

Pokud se kreslíř komiksu snažil prorazit na národní scénu před druhou světovou 

 
26 KŘIVÁNKOVÁ, Anna. Pod vlajkou vycházejícího slunce, In: Planeta Nippon, s. 112. 
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válkou, neměl bez členství v jedné z mnoha kreslířských organizací šanci. V roce 

1940 poté, co byla většina disidentských skupin zlikvidována, vytvořila vláda 

instituce zastřešující skupiny kreslířů za účelem sjednocení umělecké obce. Tak 

vznikla Šin Nippon Mangaka Kjókai (Nová asociace kreslířů Japonska) jenž       

v sobě dohromady sloučila osm již existujících kreslířských uskupení včetně Šin 

Mangaka Šúdan (Nová kreslířská organizace), která patřila k nejmocnějším 

skupinám tohoto druhu v Japonsku. Hlavním nástrojem tohoto nového uskupení 

se stal časopis Manga, měsíčník, jehož redaktorem byl Hidezó Kondó. Byl to 

jediný časopis tohoto typu, jenž byl publikován i během války, navzdory 

nedostatku papíru.
27

 

Po útoku na americký přístav Pearl Harbor v roce 1941 kreslíři, kteří 

neměli zakázáno publikovat, nebo narukovali na frontu, publikovali tři druhy 

komiksu: rodinné komiksy, ve kterých se hrůzy války neobjevovaly a 

propagovala se v nich národní solidarita, kreslení jednopanelových karikatur pro 

časopis Manga či jiná média démonizující západního nepřítele nebo pracovali 

pro vládu a produkovali propagandistické materiály používané proti 

nepřátelským vojákům. Například jedním z druhů těchto propagandistických 

komiksů letecky shazovaných na nepřátelské vojáky byly erotické komiksy 

zobrazující manželky a přítelkyně vojáků, jak je podvádějí s jinými partnery za 

účelem oslabit odhodlání nepřítele bojovat. Na těchto propagandistických 

komiksech pracovalo velké množství kreslířů a mnozí z nich si po válce dokonce 

stěžovali, že zapomněli, jak se kreslí japonské ženy.
28

 

Komiksy  s rodinnou  tématikou  byly  umírněné  a  optimistické.  Často   

s humornou nadsázkou zobrazovaly rodiny potýkající se s problémy, jakými byly 

například nedostatek potravin a surovin. Těmto tématům se věnovala Fusato 

Hirai ve svém komiksu Omoicuki Fudžin (Inovativní žena v domácnosti), ve 

kterém nabádala k recyklování a omezení zbytečného plýtvání kvůli již 

 
27 SCHODT, Frederik, Manga! Manga! Manga! The World of Japanese Comics, s. 55. 

28 VAN LENTE, Fred, DUNLAVEY, Ryan. The Comic Book History of Comics, s. 190. 
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zmíněnému nedostatku. Zajímavým případem byl obrázkový seriál Suišin Ojadži 

(lze doslova přeložit, jako Pan Propagace) od Ičia Macuhity. Hlavním 

protagonistou příběhu byl již zmíněný „Pan Propagace“, jenž byl prezidentem 

společnosti a podněcoval své dělníky k lepšímu pracovnímu výkonu, aby vyhráli 

pro Japonsko válku. Například v jednom díle vydaném v roce 1943 truchlí „Pan 

Propagace“ nad smrtí národního hrdiny admirála Isoroku Jamamota. V ten 

moment k němu vtrhne jeho asistent a předá mu zprávu o rozzuřených dělnících. 

Ti do jeho kanceláře vběhnou s transparenty a požadavkem napsání sloganů, 

které mají navrátit pracujícím mužům sílu a odhodlání k práci. „Pan Propagace“ 

v záchvatu energie ze sebe vychrlí slogany typu: „Británie a Amerika-zapřisáhlí 

nepřátelé,“ „Nikdy nezapomeneme na admirála,“ a „Navyšme produkci ve jménu 

admirála,“. Dělníci z jeho kanceláře odcházejí s nadšením a „Pan Propagace“ 

potřísněný tuší za nimi s pozvednutou levicí křičí: „A napíši jich ještě víc!“ 

V době války se velké oblibě těšil i obrázkový seriál Fuku-čan (Malý 

Fuku) od autora Rjůičiho Jokojamy, jenž započal své vydávání na podzim v roce 

1936. Hlavním hrdinou komiksu byl pětiletý sirotek Fukuo Fučida žijící na ulici 

prožívající všemožná dobrodružství. Ve 40. letech byl název komiksu změněn na 

agresivnější název Postupuj, malý Fuku! a vzor na oblečení jedné z vedlejších 

postav byl změněn z ABC na 123, jelikož akronym ABC se používal pro 

označení nepřítele (Amerika, Británie a Čína).
29

 Komiksu se povedlo přežít válku 

a tak byl seriál publikován až do roku 1971. Komiks se dočkal i mnoha 

seriálových adaptací a podle mladého protagonisty byl dokonce v roce 1997 

pojmenován asteroid. Dodnes je tato manga hodnocena jako nejlepší novinový 

obrázkový seriál od japonského tvůrce.
30

 

Karikatury v časopisech, jakým byl již zmíněný list Manga, podněcovaly 

domácí obyvatelstvo a příslušníky porobených států k boji proti „západním 

 
 

29 KŘIVÁNKOVÁ, s. 113. 

30 Kromě psaní a kreslení komiksů se Rjúči Jokojama věnoval i psaní esejů, malování, sochařině a od 

roku 1950 i režírování anime seriálů. 
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vykořisťovatelům“ a k „totální anihilaci satanistických Američanů a Britů“. 

Umělci tak zobrazovali Spojence jako maskované ďábly a japonské vojáky jako 

hrdinné osvoboditele. Redaktor časopisu Manga, Hidezó Kondó, byl v tomto 

směru expertem a tak obálky listu zdobily karikatury démonického Roosvelta se 

špičatými tesáky, či morbidně obézního Winstona Churchilla. Karikatury a 

komiksy byly perfektním nástrojem pro tento účel, jelikož používaly minimum 

slov, což umožňovalo lepší přejímání myšlenek porobenými obyvateli 

kontinentální Asie, z nichž většina neuměla číst a psát. Kreslíři narukovali do 

armády a pracovali jako váleční reportéři na dobytém území, kde se věnovali i 

produkci propagandistických materiálů pro domácí obyvatelstvo.
31

 

Výbornou ukázkou byla například situace na Filipínách, které Japonci 

obsadili po útoku na Pearl Harbor. Jediným povoleným listem byl Taliba-La 

Vanguardia Tribune. Japonská propaganda se především soustředila na 

zachování pocitu normálnosti a integraci japonského „dohledu“. Na počátku 

okupace byly vydávány již populární americké novinové seriály, dokud je nebylo 

možné nahradit vládou  povolenými  komiksy  od  filipínských  tvůrců.  Některé 

z nich podněcovaly Filipínce k učení japonského jazyka. Příkladem toho je 

komiks A boy named „Pilipino“, jenž i přes svůj anglický název pocházel od 

japonského autora Keiza Šimady. Ten pro tento účel používal zjednodušené 

překlady katakany a romandži. Z tohoto období také pochází nejdéle vydávaný 

filipínský komiks The Kalibapi Family od domácího tvůrce Tonyho Velasqueze, 

jehož název byl odvozen od politické strany vytvořené japonskými okupanty.
32

 

Seriál vypráví každodenní příhody filipínské rodiny žijící v hlavním městě 

Manile. Přestože byla hlavním účelem komiksu propaganda nového „japonského 

pořádku“, povedlo se Velasquezovi Japonce „podvést“. Obrázkový seriál se 

vůbec nevěnoval propagandě a místo toho zobrazoval odvahu a ctnosti Filipínců 

 

 

31 SCHODT, s. 56–58 

32KALIBAPI je zkratka pro Kapisanan ng Paglilingkod sa Bagong Pilipinas, což lze přeložit jako 

Organizace pro službu Novým Filipínám. 
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během války.
33

 

Spojenci využívali komiksy i pro svoji propagandu a často docházelo i     

k překvapivým náhodám. Během války se na vlastnická práva nehledělo a tak se 

v propagandistickém listu Rakkasan Njůšu („Padákové noviny“) objevil i malý 

Fuku. Rjůiči Jokojama tak byl jednoho dne při svém nasazení na Jávě nemile 

překvapen, když z nebes začaly padat nepřátelské letáky s jeho klučičím 

protagonistou a několikrát byl i kvůli tomu stíhán policií. Americké 

propagandistické materiály ale měly jeden zásadní problém. Japonština v nich 

dosahovala mizerné úrovně. To se změnilo ke konci války se vznikem komiksu 

Unganaizó (Nešťastný voják). Autorem tohoto komiksu byl Taró  Jašima  

(vlastním  jménem  Acuši  Iwamacu).  Jašima  patřil  před  válkou k organizaci 

levicových autorů. V roce 1933 byl státní policií uvězněn a dokonce byl i mučen. 

Z tohoto důvodu odjel před válkou pod záminkou studia umění do Spojených 

států amerických. Následovala ho i jeho manželka Tomoe Sasako (autorka 

dětských knížek publikující pod jménem Micu Jašima). Z politických důvodů ale 

s sebou nemohli vzít jejich nejstaršího syna Makota, který byl zanechán v péči 

svých prarodičů.
34

 Ve Spojených státech Jašima spolu se Sasako začali pracovat 

pro americkou armádu. Jeho Unganaizó byl krátký dvacetipanelový komiks 

zobrazující nebohého japonského rolníka umírajícího pro zlého zkorumpovaného 

důstojníka. Leták fungoval efektivně a spojenečtí vojáci jej často nacházeli u 

mrtvých vojáků. Japonský historik Saburó Ienaga tuto situaci výstižně shrnuje ve 

své knize Válka v Pacifiku:“ Záplava surových vládou oficiálně vydaných 

informací v době války změnila Japonsko v myšlenkový blázinec pod vládou 

dementů.“ 
35

 

Mezitím se situace v Japonsku zhoršila. Kvůli militarizaci byl nedostatek 

mužů schopných práce a tak byli do továren nasazeni školáci. Zbylí kreslíři 

 

33 GRAVETT, Paul, Mangasia: The Definitive Guide to Asian Comics, s. 121 

34Makoto v roce 1949 emigroval za svými rodiči do Spojených států, kde se později proslavil pod jménem 

Mako Iwamacu jako divadelní, filmový herec a dabér. 

35 SCHODT, s. 59 
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mangy, jež nebyli nasazeni na frontu, pro tuto skupinu začali vytvářet nový druh 

komiksu, který se jmenoval zósan. Výborným příkladem tohoto žánru je 

karikatura od kreslíře Kató Ecury s názvem Aniki no Cutome (Povinnost staršího 

bratra) z roku 1944. Na zmíněné kresbě chrání starší dělník/bratr své mladší 

kolegy před pokušením, jež je zde znázorněno v podobě lahodné pěnivé láhve 

piva. 

Přes veškeré snahy Japonců se válka chýlila ke konci. 6. srpna se po osmé 

hodině nad městem Hirošima objevil bombardér B-29. Zmíněného letounu si 

všimnul i šestiletý Keidži Nakazawa, který v toto pondělní ráno šel do školy. 

Letadlo vypustilo bombu, která vybuchla ve výšce zhruba 600 metrů nad 

městem. Keidži nebyl od epicentra výbuchu dál než 2 kilometry, přesto vyvázl 

jenom s drobným zraněním, stejně tak i jeho těhotná matka. To samé ale nelze 

říct o jeho otci, mladším bratrovi a jeho dvou sestrách. Bombardování přežili 

ještě jeho dva bratři, kteří v tu dobu nebyli ve městě. 

9. srpna byla další atomová puma shozena na město Nagasaki. To a 

obklíčení Kuantungské armády vojsky Rudé armády v Mandžusku vedlo císaře 

Hirohita ke kapitulaci. K podepsání mírové smlouvy došlo 15. září na lodi USS 

Missouri a Japonsko pak bylo následně okupováno vojsky Spojených států 

amerických. Nová ústava uvedená v platnost 3. května roku 1947 zaručovala 

článkem 21 svobodu tisku, slova a jiných způsobů vyjadřování. Pokud chtěl 

někdo vydat knihu, či jinou tiskovinu, musel poskytnout vládě dva výtisky pro 

kontrolu a archivaci. Dnes jsou tyto tiskoviny archivovány na univerzitě ve státě 

Maryland jakožto Sbírka Gordona Williama Prangeho.
36

 Obsahuje 2069 různých 

manga komiksů a pouze necelých 20 z nich neprošly kontrolou, jelikož 

obsahovaly kontroverzní témata, ke kterým například patřila atomová bomba; 

nacionalistická, imperialistická, či militaristická propaganda; černý trh; milostné 

poměry amerických vojáků s japonskými ženami; obranu válečných zločinců; 

kritizování okupačních vojsk a podněcování obyvatelstva k násilí a páchání 

 

36 Gordon W. Prange byl historik pracující ve štábu generála Douglase MacArthura. 



18  

trestných činů. Kromě toho bylo zakázáno zobrazování cenzury jako třeba 

začerňování textu a celkově jakékoliv zmínky o cenzuře. Nikoho tak nepřekvapí, 

že tyto změny zaznamenalo jen drobné množství japonského obyvatelstva. 

Součástí již zmíněné Prangeho sbírky jsou i tzv. akahon. Jedná se o drobné 

komiksové knížečky pojmenované podle svých červených desek. Toto „brakové“ 

čtivo bylo možné pořídit za malý obnos, a pokud dotyčný neměl dostatek peněz, 

tak si je mohl za drobný poplatek vypůjčit v nově vzniklých knihovnách. Celá 

poválečná generace dětí tak byla zachvácena komiksovým šílenstvím.
37

 K šíření 

obrázkového čtiva do všech koutů Japonska přispělo více faktorů. Například 

zatímco Američané používají ke své dopravě auta, Japonci ke své přepravě 

využívají hlavně vlaky a autobusy. Navíc v Americe už pravidelně vysílala 

televize na rozdíl od Japonska, které si na pravidelné televizní vysílání muselo 

počkat do roku 1954. Dostupnost levné komiksové literatury, dostatek času na 

její přečtení a nízká konkurence tak napomohly k rychlému šíření komiksového 

fenoménu.
38

 

Manga se vrátila i zpátky do novin. V roce 1946 se na stránkách nově 

vzniklého deníku Fukuniči  šinbun  objevil  komiks  Sazae-san  (Slečna  Sazae)  

z pera mladé autorky Mačiko Hasegawy. Z obrázkového seriálu se stal hit a tento 

malý regionální deník z provincie Fukuoka tak vzrostl na popularitě. O tři roky 

později dostala Hasegawa lepší nabídku od novin Asahi Šinbun a autorka se tak 

spolu se svým komiksem přestěhovala do Tokia. Autorka si na stránkách svého 

komiksu karikovala problémy typické pro poválečné Japonsko, jakými byl 

například problém s potravinovými lístky či přítomnost okupačních vojsk. Na 

rozdíl od jiných komiksových postaviček prošla Sazae postupným vývojem. 

Přestěhovala se z Fukuoky do Tokia (narážka na zmíněné přestěhování komiksu) 

provdala se a založila vlastní rodinu, jejíž osudy pak mohli čtenáři sledovat 

dalších dvacet let. Čtenáři oceňovali humornou lehkost příběhu a tak komiks 

 
37GRAVETT, Paul, s. 210 

38VAN LENTE, DUNLAVEY, s. 191 
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vytrval na stránkách novin do roku 1974.
39

 Krom toho se komiks dočkal v roce 

1969 adaptace v podobě kresleného televizního seriálu, který je produkován a 

vysílán dodnes.
40

 

Ve stejné době začal kreslit komiksy i již zmíněný Keidži Nakazawa, jenž 

se pro kariéru umělce rozhodl po přečtení Tezukova Nového ostrova pokladů. 

Nakazawa se předtím živil malováním vývěsních štítů a cedulí. Ve volném čase 

kreslil mangu a v roce 1961 se přestěhoval do Tokia, kde pro místní časopisy 

vytvářel obrázkové seriály o sportu a příběhy pro mládež. Obrat ale nastal v roce 

1966 poté, co jeho matka zemřela na leukémii. Nakazawa byl po příjezdu do 

krematoria, kde měl vyzvednout matčiny ostatky, zděšen, když po spálení těla 

nezbyly žádné kosti. Ty byly zničeny radioaktivním cesiem, hrůzným odkazem 

atomové bomby. Své pocity z této události později podrobně vylíčil v rozhovoru 

s Alanem Gleasonem pro The Comics Journal v roce 2003: „Byl jsem rozzuřen 

zkázou matčiných kostí způsobených bombou. Celou cestu vlakem zpátky do 

Tokia jsem nemohl myslet na nic jiného. V ten moment jsem si uvědomil, že jsem 

nikdy podrobněji nepřemýšlel o bombě, válce a proč se to celé vlastně stalo. Čím 

víc jsem o tom přemýšlel, tím více jsem si uvědomoval, jak se japonská  

společnost vyhýbala konfrontaci s těmito problémy. Nikdy nepřijala svoji 

zodpovědnost za válku. V ten okamžik jsem rozhodl o psaní o bombě a válce a 

svalení viny na ty, co jsou za vše zodpovědní.“
41

 

Ze začátku redaktoři a vydavatelé odmítali Nakazawovy intelektuální 

poválečné příběhy. Nakazawa zkoušel nabízet své válečné komiksy i časopisům 

mířících na dospělejší čtenáře, jakým byl například Manga Punch. Uspěl až u 

redaktora Tadasu Nagana, který pracoval pro nakladatelství Šueiša, jež vydávalo 

časopis Šónen Jump, de facto nejslavnější japonský komiksový časopis. Od 

 

39 KŘIVÁNKOVÁ, Anna, Manga. In: Made in Japan, s .47–48 

40 V roce 2013 byl pořad zapsán do Guinessovy knihy rekordů jakožto nejdéle vysílaný animovaný seriál 

v historii. 
41 GLEASON, Alan. Keiji Nakazawa Interview. [online] Seattle: The Comics Journal. [citováno: 

10.4.2019]. Dostupné z: http://www.tcj.com/keiji-nakazawa-interview/ 

http://www.tcj.com/keiji-nakazawa-interview/
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Nagana dostal zakázku na padesátistránkovou autobiografickou mangu. 

Nakazawa vytvořil komiks s názvem Ore wa Mita (Viděl jsem to) a Nagano jím 

byl tak ohromen, že nechal Nakazawovi volnou ruku. Výsledkem byla manga 

Hadaši no Gen (Bosý Gen). Přestože se autor nebál a výrazně ve svém díle 

kritizoval japonský válečný režim a propagandu, těšil se komiks pozitivním 

ohlasům a recenzím. Avšak o rok a půl později byl komiks v Šónen Jumpu 

ukončen, jelikož Nagana nahradil jiný redaktor. Manga však dál vycházela ve 

vzdělávacích časopisech a komiks to „dotáhl“ na deset svazků po zhruba dvě stě 

stránkách. 

V roce 1976 se japonští aktivisté za mír se účastnili Transkontinentálního 

pochodu za mír ve Spojených státech. S sebou si vzali výtisky Bosého Gena, jenž 

zaujaly americké účastníky pochodu. Ohromení tímto komiksem donutilo 

Japonce k založení neziskové organizace Project Gen, která přeložila první čtyři 

svazky mangy do anglického jazyka. Jedná se tak historicky o první případ 

japonského komiksu vydaného knižně v angličtině. 

Bosý Gen se dokonce dostal do školních osnov. Pro mangy ve školních 

osnovách se používá označení gakušu a věnují se širokému množství témat od 

vědy až po kontroverzní historické události.
42

 Kvůli tomu se ale Gen stal terčem 

politických skupin a ultranacionalistů. Vše se zhoršilo v říjnu roku 2004, kdy se  

v jiném komiksu s názvem Kuni na moeru (Země v plamenech) od autora 

Hirošiho Motomiji objevila scéna zobrazující násilí páchané japonskými vojáky  

v Nankingu. Kritici, včetně třiceti sedmi politiků, odsoudili nesprávné vylíčení 

nankingských událostí i autenticitu fotografií, jež autor použil jako materiál pro 

scény zmíněného násilí. Problém správného zobrazení historie se neomezil jen na 

Japonsko. Například v Číně v roce 2005 probíhaly protesty proti učebnicím 

dějepisu od japonských pravicových autorů, ve kterých byly vynechány zločiny 

napáchané na čínských civilistech. Vše vyvrcholilo v roce 2012, což byl ten  

samý rok, kdy byl ve městě Hirošima Gen přidán do školních osnov. Scény 

 

42 GALBRAITH, Patrick, The Otaku Encyklopedia, s. 82. 
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zobrazující zločiny páchané japonskou císařskou armádou se staly terčem kritiky 

pravicových agitátorů a požadovali vyjmutí komiksu z osnov. Nakazawa si ale 

zatvrzele držel svou: „[Japonsko] bylo kompletně zdevastováno v poslední válce 

a přesto se zase ultranacionalisté vracejí zpátky, glorifikují válku a snaží se 

přepsat učebnice dějepisu. Navíc znova mluví o navracení moci císaři a k 

návratu k absolutismu… Přesně kvůli tomuhle se musíme kompletně zbavit 

monarchie.“
43

 

Nakazawovo dílo se stalo terčem kritiky i po jeho smrti. Podobná situace 

se opakovala v roce 2013 ve městě Macue, když anonymní pravicová skupina 

požadovala odstranění Bosého Gena z místních knihoven, jelikož podle nich 

zobrazuje události a zločiny způsobené japonskými vojáky, které se vůbec 

neodehrály. V zájmu vyhnutí se jakýmkoliv skandálům spojených s touto 

mangou se rozhodlo město Macue vyhovět jejich požadavkům.
44

 

Bosý  Gen  ukázal,  že  je  společnost  připravená  na  složitější  témata      

v komiksech  a  i  přes  zmíněné  skandály  a  kontroverze  láska   ke  komiksu    

v japonské společnosti hluboko zakořenila. Za to může Japonsko vděčit jednomu 

muži medicíny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

43 GRAVETT, s. 127. 

44 Tamtéž, s. 126–128. 
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Rituály dospělosti 

 
V padesátých letech se komiksy rozšířily do všech časopisů, za což mohly hlavně 

změny v zákonech. Dříve se k dětským časopisům dávala příloha v podobě 

hračky z plastu či kovu, což se ale změnilo s novelou japonského poštovního 

zákona z roku 1954. Nová verze si účtovala přirážku za balíky obsahující kov, 

dřevo  a  hadrovinu,  takže  byla  potřeba  náhrada.
45

  Vznikla  tak  nová  příloha  

s názvem furoku, což byly drobné komiksové knížečky v rozmezí 32 až 128 

stránek. Vydavatelé se tak snažili uspokojit čtenářskou poptávku po delších 

komiksech. Jenže ta neustále rostla a tak se vydavatelé rozhodli k zásadnímu 

kroku. Z měsíční periodicity přešli na týdenní, což vedlo k většímu vytížení 

autorů, kteří pak museli za pouhý týden napsat a nakreslit 20 stránek komiksu.
46

 

Není tak žádným překvapeením, že autoři často nestíhali uzávěrky, a proto 

vydavatelé přišli s procedurou zvanou kan-zume (canning). Účelem bylo omezit 

jakékoliv rozptylování a urychlit tak produkci mangy.
47

 Následkem toho někteří 

autoři pak trpěli syndromem vyhoření a už se nikdy nevrátili ke kreslení mangy. 

Kreslíř mangy Taró Bonten zmínil jeden takový případ v jednom ze svých 

rozhovorů. Ve zmíněném rozhovoru mluvil o hostinci ve vlastnictví 

vydavatelství Šueiša, v němž se autoři scházeli a strávili několik dní beze spánku 

kreslením, aby stihli uzávěrky. Jeden z autorů, se kterým se Bonten v tomto 

hostinci seznámil, řešil problémy se spánkem vpichováním injekcí obsahující 

metamfetaminy. Za den byl schopný aplikovat si přes 100 takovýchto injekcí.    

K překvapení všech zemřel pádem z lešení a ne na svoji závislost. Sám Bonten se 

po podobných zkušenostech rozhodl pro změnu kariéry a stal se tatérem. Krom 

tetování se věnoval i návrhu oblečení a například zhotovil boxerský plášť pro 

Muhammada Aliho. 

 

45 Systém dětského časopisu s přílohou v roce 1969 převzal a později rozšířil do zbytku Evropy 

francouzský časopis Pif Gadget. 
46Dvojice autorů Fudžio–Fudžiko tuto událost přirovnala k přechodu z němého filmu na zvukový. 

47 GALBRAITH, Patrick, The Otaku Encklopedia. s. 115. 
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Extrémnějším případem byl autor Hideo Azuma. Toho problémy s 

redaktory dohnaly k závislosti na alkoholu a v roce 1989 dokonce k pokusu o 

sebevraždu oběšením na útesu, avšak neúspěšně. Poté žil několik měsíců jako 

tulák. Azuma toto zmizení spolu s dvěma dalšími, po kterých skončil v léčebně, 

využil jako materiál pro mangu s názvem Šissó nikki (Deník zmizení).
48

 

Ve stejné době došlo ke změnám ve vkusu a požadavcích čtenářů. Už jim 

nestačily jednodušší příběhy cílené na mládež a chtěli něco víc. Jejich názor 

sdíleli i někteří autoři, hlavně pak ti ve skupině gekiga, jenž produkovala pseudo- 

noirové detektivky pro knihovny kašihon. Název gekiga nebyl vybrán náhodou. 

Do českého jazyka je ho možné přeložit jako „dramatické obrázky“. Členové a 

především autor názvu Joširo Tacumi se tak chtěli distancovat od dětinského 

označení manga („rozverné obrázky“). Skupina autorů z Ósaky vznikla v roce 

1956 okolo časopisu Kage (Stín). Na konci padesátých let se skupina 

přestěhovala do Tokia, kde vystupovala pod názvem Gekiga kobó (Dílna gekigy). 

V roce 1959 vydali vlastní manifest, ve kterém se ukazuje sebereflexe 

japonského komiksu coby média. „V poslední době byly narativní postupy 

revitalizovány vlivem rapidních změn v médiích, jako jsou film, televize a rádio. 

Tato změna dala zrod novému žánru, který jsme pojmenovali gekiga.“ je možné 

dočíst se v dokumentu, jež podepsali autoři jako například Takao Saitó, Masaaki 

Sató a Fumijasu Išikawa.
49

 

Ve stejné době, kdy došlo ke vzniku gekigy, se novým premiérem 

japonské vlády stal Nobusuke Kiši, bývalý člen vlády v době války, jenž byl po 

jejím pádu obviněn z válečných zločinů třídy A za kruté zacházení s domorodým 

obyvatelstvem v okupovaném Mandžusku. Stejně jako většina bývalých členů 

válečného kabinetu byl i on zproštěn viny a stal se člen Liberální demokratické 

strany. Kiši byl navíc příznivcem upevňování vztahů s USA, což vedlo 

 
 

48 GRAVETT, Paul. Mangasia, s. 169–170. 

49 GARNER, Dwight. Manifesto of a Comic-Books Rebel [online], NY Times, [citováno: 18.4.2019], 

Dostupné z: https://www.nytimes.com/2009/04/15/books/15garn.html 

http://www.nytimes.com/2009/04/15/books/15garn.html
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k vytvoření návrhu nové japonsko–americké smlouvy o bezpečnosti. To vedlo    

k vlně studentských protestů, jež vyvrcholily v letech 1968 a 1969, kdy bylo 

několik univerzit okupováno studentskými výbory. Jedním z důležitých médií 

udržující revolučního ducha vysokoškolských studentů byla právě manga. Zájem 

těchto skupin o dospělejší komiksové příběhy vedl vydavatele k najímání tvůrců 

spojených s gekigou. Ke slavným sériím z této doby kupříkladu patří Ašita no 

Džó (Zítřejší Džó), jenž posloužila jako inspirace pro zmíněné studentské 

protesty. Z dalších autorů lze jmenovat Kazuo Koikeho, studenta legendárního 

Takaa Saitóa (autor krimi mangy Golgo 13), z jehož pera pochází kultovní díla 

Kozure Ookami (Osamělý vlk a mládě) a Crying Freeman.
50

 Ani zakladatel hnutí, 

Joširo Tacumi, nezůstal pozadu a pravidelně zásoboval komiksové časopisy 

svými povídkami. Avšak jeho nejslavnější dílo Gekiga Hjórjú (Život s gekigou, 

někdy je název překládán i jako Unášen životem) pochází až z roku 2008. Jedná 

se o autobiografické dílo věnující se autorově životu od konce druhé světové 

války až po jeho kariéru v komiksovém průmyslu.
51

 

Gekiga kladla důraz na zobrazování sexuality a násilí. Dnešnímu čtenáři 

mohou příběhy z tohoto období běžné až zastaralé, avšak ve své době způsobily 

revoluci. „Vlajkovou lodí“ komiksových autorů mířících na dospělé čtenáře se 

stal Biggu Komikku (Big Comics) založený v roce 1968, jenž spolu s o rok 

starším týdeníkem Šúkan manga akušon (Manga Action) pomohla definovat 

novou čtenářskou kategorii seinen (komiksy pro mladé muže). Generace 

vychovaná Tezukovým Novým ostrovem pokladů definitivně dospěla.
52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 Série Crying Freeman vyšla kompletně v českém překladu v letech 2011 až 2013 u nakladatelství 

Crew. 
51 VESELÝ, Karel. Kluci, kteří nechtějí vyrůst. In: Planeta Nippon, s. 26–29. 

52 MAZUR, Dan, DANNER, Alexander. Komiks: Od roku 1968 do současnosti, s. 63.
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Osamu Tezuka a jeho dílo 

 
Dne 3. listopadu roku 1928 se ve městě Tojonaka v prefektuře Ósaka jednomu 

mladému páru, Jutakovi a Fumiko Tezukovým, narodil syn. 3. listopad je také 

datum narození císaře Meidži a jeho rodiče to považovali za znamení velkolepé 

budoucnosti pro svého potomka. Kluka proto pojmenovali Osamu podle 

posledního znaku císařova jména. 

Když mu bylo pět let, přestěhovala se jeho rodina do vesnice Kohama 

(dnešní město Takarazuka) v prefektuře Hjógo. Osamu nebyl ve škole populární 

a často byl terčem šikany. Proto většinu svého dětství trávil svými zálibami. Rád 

se například procházel v přírodě a sbíral brouky, které pak následně překresloval 

do své vlastní encyklopedie. Nutno dodat, že už zde se projevil jeho kreslířský 

talent, jelikož všichni brouci byli v jeho encyklopedii překresleni v perfektním 

fotorealistickém stylu. Jednoho z brouků dokonce pojmenoval Osamuši  a 

pečoval o něj jako o domácího mazlíčka.
53

 

Další vášní malého Osamy byl kreslený film a komiks, již podědil po 

svém otci. Jeho otec Jutaka byl vášnivým čtenářem komiksu a fanouškem 

kreslených grotesek ze západu. Dokonce pořídil pro rodinu promítačku a tak 

Osamu trávil své večery sledováním nejnovějších kreslených grotesek od Maxe 

Fleischera a Walta Disneyho.
54

 

K zálibám jeho matky patřilo vyprávění příběhů a divadlo a Osamu s ní 

často navštěvoval Takazaruckou revue. Toto divadlo se specializovalo na 

 
53 Malý Osamu si kvůli tomu vysloužil přezdívku gašagaša-atama (špinavá hlava). 

54 VAN LENTE, Fred, DUNLAVEY, Ryan. The Comic Book History of Comics, s. 189. 
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romantické komedie a muzikály a navíc tu od jiných divadel byla menší 

zvláštnost. Všechny role včetně těch mužských totiž hrály ženy. Osamu byl 

nadšený z pestrobarevných kostýmů hereček, které pak používal jako inspiraci 

pro svoje postavy. 

Kreslení malého Osamua velice bavilo, jenže se rozhodl pro jinou kariéru. 

Chtěl se stát doktorem. Pro toto povolání se rozhodl po zážitku z dětství. Když 

bylo Osamovi pět let, vyskočila mu po těle vyrážka. Jeho stav byl vážný a jeho 

rodiče se vzdávali naděje. Záchranil ho místní doktor, kterému se podařilo jejich 

nejstaršího potomka vyléčit. Na malého chlapce tato událost nechala tak velký 

dojem, že se rozhodl pro studium medicíny. Osamu se tak rozhodl následovat své 

předky z otcovy strany.
55

 

Jeho Osud však zásadně ovlivnil vstup Japonska do války. Stejně jako jiní 

japonští mladíci, musel i Osamu odejít pracovat do továrny kvůli nedostatku 

kvalifikované pracovní síly. Osamu tak velkou část války strávil v továrně na 

azbest v Ósace. Ósaka byla pravidelným terčem náletů spojeneckých bombardérů 

a Osamu se tak stal přímým svědkem hrůz války, což z něho udělalo zatvrzelého 

pacifistu. Ke konci války začal studovat na vysoké škole medicínu. Chtěl se tak 

vyhnout narukování do armády, Japonsko však několik týdnů po začátku jeho 

studií kapitulovalo.
56

 

Během svých studií se vrátil zpátky ke kreslení. Dokonce ve svých 

sedmnácti letech oficiálně vydal v novinách Mainiči šimbun svůj první komiks   

s názvem Má–čan no Nikki (Má–čanův deníček). Jednalo se o novinový komiks  

s jednoduššími zápletkami, jehož protagonisti byli dva předškoláci, Má–čan a 

jeho kamarád Ton–čan.
57

 V této době se také stal členem Kansaického manga 

klubu pro muže, jemuž předsedala místní legenda, bývalý animátor a kreslíř 

komiksů Šičima 

55 Kromě doktorů byli Osamovými předky i vojáci. Nejslavnějším z nich byl Hanzó Hattori, vazal rodu 

Tokugawa ze 16. století. 
56 VAN LENTE, DUNLAVEY, s. 190. 

57 SCHODT, Frederik, Dreamland Japan: Writings on the Modern Manga, s. 235. 
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Sakai.
58

 Díky Sakaiovi měl Tezuka přístup k rozsáhlé sbírce amerických 

komiksů, které si s sebou přivezli američtí vojáci (Sakai si často přivydělával 

kreslením portrétů amerických vojáků).
59

 Začali spolupracovat a výsledkem byl 

dobrodružný komiks Šin Takaradžima (Nový ostrov pokladů). Tezuka se 

Sakaiem v tomto díle změnili tvář japonského komiksu. Ve své kresbě využíval 

filmové techniky, které přebral z kreslených grotesek, což mladičké čtenáře 

uchvátilo. Pravda, Tezuka nebyl prvním japonským komiksovým autorem, jenž 

ve svém díle používal techniky převzaté z kresleného filmu. Akorát byl ve 

správnou chvíli na správném místě. Důležitějším faktem ale bylo to, že se 

prodalo přes 400 000 kopií tohoto dvousetstránkového komiksu.
60

 Tezuka na 

tento úspěch navázal sci-fi tituly Lost World (Ztracený svět) v roce 1948 a rok 

později Metropolis. Pro názvy svých komiksů používal anglický jazyk, který 

dodával jeho dílu nádech exotična. Inspirován Disneyho snímkem Bambi, začal 

Tezuka na začátku padesátých let kreslit mangu Jungle Tatei (Císař džungle).
61

 

Ve stejné době také dokončil své studium medicíny.
62

 Nikdy ji ale nepraktikoval 

a rozhodl se plně věnovat kariéře komiksového tvůrce. 

Z tohoto období pochází i jeho nejslavnější dílo Tecuwan Atomu (Mocný 

atom; anglicky The Mighty Atom), kde mu jako inspirace posloužil Superman a 

 

58 Podrobněji se životu tohoto umělce věnuje Harujuki Nakano v publikaci The Unknown Manga Artist: 

The Story of Sakai Shichima. 
59 Dalším z Tezukových zdrojů amerického komiksu byl „komiksák Joe“. Jednoho dne hrál Tezuka 

v klubu pro mládež YMCA na klavír. V ten moment k němu přistoupil americký voják afroamerického 

původu, vzal si z klavíru notový zápis a odzpíval árii z Figarovy svatby od Mozarta v perfektním tenoru. 

Tezuka se s tímto vojákem rychle skamarádil. Jednoho dne pro něj kreslil karikaturistický portrét a Joe se 

přitom o Tezukově lásce ke komiksu. Proto mu jako odměnu za portrét daroval celý štos  komiksů. 

Tezuka tuto příhodu později v jednom z mnoha rozhovorů o svých počátcích popsal větou: „Bylo to, 

jakoby z nebes začala pršet božská mana.“ 
60 HOLMBERG, Ryan. Tezuka Osamu Outwits the Phantom Blot: The Case of New Treasure Island 

cont’d. [online] Seattle: The Comics Journal. [citováno: 15.4.2019]. Dostupné z: 

http://www.tcj.com/tezuka-osamu-outwits-the-phantom-blot-the-case-of-new-treasure-island-contd/2/ 
61 Na západě je tato série známa pod názvem Bílý lev Kimba. 

62 V roce 1961 pak navíc získal i titul doktora. 

http://www.tcj.com/tezuka-osamu-outwits-the-phantom-blot-the-case-of-new-treasure-island-contd/2/
http://www.tcj.com/tezuka-osamu-outwits-the-phantom-blot-the-case-of-new-treasure-island-contd/2/
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Pinocchio. Doktor Tenma je neustále zaměstnán prací a není schopný si udělat 

čas pro svého malého syna Tobia. Jednoho dne se Tobio rozhodne pro projížďku 

v otcově autě. Naneštěstí dojde ke srážce, při které zemře. Tenma upadne kvůli 

smrti svého potomka do deprese. Nehodlá se smířit s osudem a vytvoří 

robotickou kopii svého syna a pro „jistotu“ vybaví své mechanické dítě 

obrannými technologiemi a výzbrojí, aby se situace znovu neopakovala. Přestože 

teď vlastní Tenma perfektní kopii svého syna, nedokáže se smířit s faktem, že 

navždy zůstane stejný a nikdy nevyroste. Rozhodne se tedy prodat androida do 

otroctví. Ten tak začne proti své vůli vystupovat v cirkusu, odkud ho zachrání 

doktor Očanomizu, bojovník za práva robotů. Atom získává nového otce a nový 

úkol, ochránit Japonsko a svět před zloduchy a padouchy. 

Atom se od ostatních protagonistů svého druhu výrazně lišil. Zatímco 

ostatní roboti té doby byly často mechanické zrůdy bojující proti udatným 

hrdinům, Atom byl přátelský a bojoval za mír. Atomovým srdcem byl nukleární 

reaktor. Tezuka (a spolu s ním i autoři dalších mang) se rozhodli využít sílu, jež 

traumatizovala japonskou společnost k mírovému účelu. Komiks se stal 

populárním a vycházel 17 let a Tezuka tak položil základy fascinace japonských 

obyvatel pro roboty. Atoma ale neproslavil komiks, nýbrž jeho seriálová 

adaptace.  Manga   vydělala   velké   množství   peněz   a   Tezuka   toho   využil 

k financování vlastního animátorského studia, Muši Productions. V roce 1963 

měla premiéru černobílá animovaná adaptace mangy. Na tu dobu to bylo dílo 

úctyhodného rozsahu. Muši Productions se povedlo vytvořit 193 dílů seriálu o 

délce 25 minut. Seriál měl úspěch a rychle se rozšířil po celém Japonsku. Došlo 

to dokonce tak daleko, že se do Tokia zamířili televizní producenti ze Spojených 

států se zájmem o vytvoření anglické dabingové verze. Producenti National 

Broadcasting Company (známější pod zkratkou NBC) předali tento úkol 

zkušenému producentovi kreslených seriálů Fredovi Laddovi. Došlo k menším 

úpravám, z nichž nejvýznamnější byla změna jmen postav včetně hlavního 

protagonisty. Z Mocného Atoma se tak stal Astro Boy. Astro se těšil v Americe 
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veliké popularitě, avšak kvůli „úpravám“ producentů si jen málokdo uvědomil, 

že se nejedná o americký výtvor. V rámci propagace přijel Tezuka o rok později 

na Světovou výstavu v New Yorku. Zde se mu splnil jeho životní sen. U atrakce 

It’s a Small World se Tezuka setkal se samotným Waltem Disneym. K Tezukově 

velkému překvapení znal Disney jeho práci a byl i velkým fanouškem Astro 

Boye.
63

 

Na úspěch Astro Boye navázal Tezuka adaptací Krále džungle a  toto 

anime bylo dokonce v barvě. Sérii komerčních úspěchů však vystřídaly 

neúspěchy. Tezuka sice byl talentovaným umělcem, jenže v případě jeho 

podnikatelských počinů to byl pravý opak. Pozdější výtvory studia Muši 

Productions sice získávaly na mezinárodních filmových festivalech vysoká 

ocenění, avšak to studiu nebylo nic platné. Je rozdíl mezi tím vytvořit něco 

kvalitního a vydělat peníze. V roce 1973 vyhlásilo studio bankrot a Tezuka se 

vzdal pozice prezidenta společnosti.
64

 Studio v roce 1977 prošlo reformací , ale to 

už Tezuka nebyl jeho součástí.
65

 

Na poli japonského komiksu se Tezukovi dařilo výrazně lépe. Na svá 

předchozí úspěšná díla navázal novou sérií Ribbon no Kiši (Rytíř s mašlí) a 

povedl se mu další mezník. Tímto dílem položil základy šódžo, nového žánru 

komiksu specializující ho se na mladé dívky. Tezuka své komiksové dílo  

vytvářel v polorozpadlé ubytovně Tokiwasó v Tokiu.
66

 Tato ubytovna se stala 

„Mekkou“ začínajících autorů mangy, jež byli věrnými fanoušky Tezuky již od 

počátku jeho kariéry. Řada z nich se stala autory kultovních sérií. Lze zmínit 

například duo Fudžio–Fudžiko (Hiroši Fudžimoto a Motoo Abiko), Hirooa 

Teradu a Šótaró Išinomoriho. Sám Išimori dokonce pracoval jako Tezukův 

asistent.  Komiksová  scéna  v Japonsku  mezitím  dospěla  a  už  ji  nestačily  jen 

 

63VAN LENTE, DUNLAVEY, s. 190. 

64 SCHODT, s. 237–238. 

65 GALBRAITH, The Otaku Encyclopedia, s. 158. 

66 Ubytovna byla v roce 1982 srovnána se zemí. Sám Tezuka si vzal na památku kus střechy ze svého 

bývalého pokoje. 
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pouhé příběhy pro mládež a požadovala dospělejší tvorbu. Tezukovy komiksy se 

přestaly prodávat a on upadl do těžkých depresí. To se projevilo na jeho tvorbě. 

Většina komiksových sérií z tohoto období jsou temná dramata s tragickými 

protagonisty. Akita Šoten, vydavatel manga týdeníku Šúkan Šónen Čanpion, se 

nad mladou generací zapomenutým autorem smiloval a nabídl mu práci. Tezuka 

využil svých lékařských znalostí a výsledkem byl komiks o tajemném muži 

medicíny s názvem Burraku Džakku (Black Jack). Mělo se jednat o krátký 

pětidílný příběh, avšak série byla tak populární, že vydržela na stránkách 

časopisu dalších deset let. Tezuka byl zpátky na výsluní slávy. Na úspěch Black 

Jacka navázal historickými grafickými romány Budha a Adolf. Black Jack patřil 

k jeho nejoblíbenějším protagonistům, avšak za své největší dílo považoval 

Tezuka sérii s názvem Hi no Tori (Fénix), na které pracoval od začátku 50. let. 

Nebyla ale nikdy dokončena, jelikož Tezuka zemřel  před jejím  dokončením. 
67

 

V roce 1985 získala televizní stanice NHK TV povolení natáčet ve skromném 

bytě, jenž  Tezuka  používal jako pracovnu.
68

 Na záznamu pořízeném z dálkově 

ovládaných kamer bylo možné vidět Tezuku pracovat na třech příbězích 

najednou, kreslit při puštěném rádiu, při pokukování na televizi kvůli nápadům 

a při jídle, které mu spolu s novinami nosil jeho manažer. Kamery také zachytily 

Tezuku při bojích se spánkem, který nahrazoval krátkými zhruba 

pětiminutovými přestávkami, kdy spal s hlavou položenou na stole. Tezuka byl 

v tomto dokumentu překvapivě upřímný: „Je to těžká dřina. Strávil jsem tím 40 

let. Musel jsem být totální hlupák, když jsem se proto rozhodl. Je to bídný život.“ 

I přes své úzkosti a deprese pracoval Tezuka tvrdě dál: „Nejsem už schopný 

pořádně kreslit. Trpím úzkostí nad svými kresbami. To je známka stárnutí, 

nejsem schopný nakreslit [volnou rukou] kruh… Bolí mě to a rád bych to vyřešil. 

 

67 MAZUR, Dan, DANNER, Alexander, Komiks: Od roku 1968 do současnosti, s. 89–91. 

68 Tezuka v této pracovně pracoval sám. Jeho manažer a asistenti měli přístup maximálně na chodbu. 

Kompletní přístup k celému bytu měla jenom jeho manželka Ecuko. Tezuka v této pracovně i přespával a 

domů chodil  maximálně  na  dva až tři dny.  Celkově tak  strávil  se svojí rodinou necelých  šedesát dní  

v roce. 
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Mohl bych pak dalších čtyřicet let kreslit a psát. Mám tak velké množství nápadů, 

že bych je mohl prodávat za pár drobných.“
69

 

Ve finále zbývaly Tezukovi jenom čtyři roky života. Na začátku roku 

1989 byl Tezuka hospitalizován s rakovinou žaludku. Přestože ležel na smrtelné 

posteli, chtěl pořád pokračovat ve své práci. Jeho poslední slova byla: „Prosím, 

nechte mě pracovat.“ Tyto slova vyslovil, když mu nemocniční sestra vytrhávala 

z rukou skicák a kreslící náčiní. Tezuka zemřel dne 9. února. Shodou okolností to 

bylo několik týdnů po smrti císaře Hirohita (7. ledna). Tezuka tak je dnes 

mnohými považován za symbol období Šowa. Jeho tvorba revolucionalizovala 

komiksové hnutí a položila základy anime průmyslu. Jak bylo výstižně řečeno    

v úvodníku v novinách Asahi Šimbun: „Návštěvníci z ciziny jsou často 

překvapení tím, jak moc Japonci milují komiksy. Často nechápavě zírají na 

dospělé muže a ženy cestující v prostředcích hromadné dopravy pohlcené četbou 

nejnovějších vydání komiksových týdeníků… Jedním z možných vysvětlení 

popularity komiksů v Japonsku může být fakt, že Japonci měli Osamu Tezuku, 

zatímco ostatní národy ne. Bez doktora Tezuky by byla poválečná exploze 

komiksů v Japonsku zhola nemožná.“ 

Tezukův odkaz je v Japonsku možné vidět i dnes. Stále vznikají nové 

seriály a filmy s jeho postavičkami, jeho manga vychází v nových vydáních a 

dokonce byla podle něho pojmenovaná cena pro začínající autory, jenž od roku 

1971 uděluje vydavatelství Šueiša. Díky jeho tvrdohlavé pracovitosti spatřilo 

světlo světa 500 různých komiksových sérií a titulů a získal tak přízvisko Bůh 

komiksu.
70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
69 GRAVETT, Paul. Mangasia, s. 169. 

70 SCHODT, s. 234 



32  

Závěr 

 
Základním cílem této bakalářské práce bylo vytvořit chronologický přehled 

historie japonskému komiksu od jeho počátků až do jeho moderní podoby. 

Čtenář má tak možnost sledovat vznik japonského komiksu, první krůčky, jeho 

zneužití pro válečné účely a jeho přetvoření v médium pro masy díky vytrvalosti 

jednoho muže. Tezukova pracovitost pomohla položit základy komiksového 

průmyslu a animačního průmyslu. Jak už bylo několikrát řečeno, anime pochází  

k nejpopulárnějším výtvorům japonské popkultury. Tezuka tak nejenom 

modernizoval komiks, ale dokonce vytvořil jednu z nejlepších metod jeho 

propagace. Zatímco americký a český komiks je okrajovou záležitostí pro malou 

skupinu, o japonském komiksu lze upřímně označit za masové médium pro celou 

společnost. Japonský komiksový průmysl se pyšní žánry pro všechny věkové 

generace, pohlaví a sexuální orientace a může něco nabídnout každému čtenáři. 

Během krátkého období se povedlo Japonsku stvořit giganta zábavního 

průmyslu. Odkaz japonského komiksu, neboli mangy lze vidět v celé japonské 

společnosti. Dnes existují komiksové časopisy specializující se na určité skupiny 

obyvatelstva, včetně lidí důchodového věku a matek na mateřské dovolené. 

Avšak nejprodávanějšími časopisy jsou stále ty, jež cílí na mladé chlapce, čili 

šónen. Komiksy z této kategorie patří k nejrozšířenějším po celém světě. 

Důvodem je jednodušší příběh a vysoký důraz na akci. K šíření mangy také 

výrazně pomáhájí jejich animované adaptace, neboli anime. To se ale neobešlo 

bez obětí. V rámci rychlejší produkce mangy se výrazně omezil tisk v barvě a 

používání tvrdých desek. V dnešní době tak jsou souborná vydání mangy 

publikovány v podobě drobných knih v brožovaných deskách o velikosti A5. 

Moderní tvůrci dodnes staví na základech položených svými předchůdci. 

Spousta mladých autorů začala jako asistenti, či studenti. Výborným příkladem je 

nejprodávanější autorka mangy, Rumiko Takahaši, jenž započala kariéru 

komiksové autorky, jakožto studentka Kazuo Koikeho. K jeho dalším studentům 

patří Tecuo Hara a Hideuki Kikuči. Největší vliv na nové generace komiksových 
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autorů má stále Osamu Tezuka, jehož dílo kupříkladu posloužilo jako inspirace 

pro kreslíře Naokiho Urusawu. Urusawa patří k nejpopulárnějším autorům 

moderní doby díky svým komplexním dramatům, ze kterých lze jmenovat série 

Billy Bat, Monster či Pluto. Právě Pluto je nejzajímavějším případem, jelikož se 

jedná o adaptaci a rozšíření příběhu z komiksu Astro Boy od Tezuky. Mnozí 

kritici mangy se domnívají, že chce Urasawa převzít Tezukův „trůn“ Boha 

komiksu.  Nutno  dodat,  že  se  Urasawovy  úspěšně  daří  popularizace  mangy  

u laické veřejnosti. V rámci bližšího seznámení čtenářů s kreslíři mangy vytvořil 

Urasawa  ve  spolupráci  s televizní  stanicí  NHK  TV  dokumentární  cyklus      

s názvem Urasawa Naoki No Manben, jenž se skládá z rozhovorů s autory a 

záběrů jejich pracovního procesu natočeným umístěnými kamerami . 

Japonský komiks se na začátku nového milénia úspěšně rozšířil po celém 

světě, včetně České republiky. Dlouho neměl nejlepší pověst, což ale neměl ani 

komiks obecně, jelikož je stále velkou částí obyvatelstva považován za zábavu 

pro děti a infantilní dospělé. Výborným příkladem tohoto myšlení je úryvek ze 

Svobodného slova popisující mangu jako „papírovou drogu“ : „V kulturním 

životě Japonců dnes vane jiný vítr. Snad pod vlivem Západu, anebo z jakési 

vnitřní nutnosti odreagovat se, sahá dnešní Japonec nejraději po comics. Přes 

miliardu nejrůznějších knih a sešitů nabitých obrázkovými historkami o všem 

možném každoročně kupují a čtou obyvatelé japonských ostrovů. Comics, neboli 

japonsky manga, se zde staly duševní potravou číslo jedna. (…) Manga zdaleka 

jen mládež nebo vrstvy s nižší úrovní vzdělání. Denně lze spatřit vážené státní 

úředníky, kterak třeba v tokijské podzemní dráze visí očima na stránkách této 

papírové drogy. A tak průmysl manga, který zaměstnává více než 300 kresličů a 

ilustrátorů, redaktory v to nepočítaje, utěšeně vzkvétá.“
71

 V poslední době má 

česká společnost ke komiksu přívětivější přístup k obrázkovému čtivu a český 

 

 

 
71Papírová droga In: Svobodné slovo, 15. 7. 1985, s. 9. Upravená verze citátu byla převzata z knihy 

Planeta Nippon. 
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čtenář si tak bude moct v budoucích letech přečíst klasická díla japonského 

komiksu. 
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Resumé 

This work focuses on the history of Japanese comics from the late 19th century to 

the year 1989. It starts with the old masters of traditional art and their 

experiments with the sequential art.After that it deals with the „first steps“ of the 

comic book artists and the influence of the American newspaper comics. The 

next part presents the comics as a tool of propaganda during the Second World 

War. It also shows, how the Japanese comic book artists dealt with the themes 

surounding war. The last two chapters focus on the comics reaching the 

„adulthood“ and the introduction of adult themes into the stories. While the the 

chapter Rituály dospělosti talks about many authors, the last one centers around 

one author, Osamu Tezuka, who was nicknamed the „God of Comics“.   


