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WSTĘP
Manga zajmuje szczególne miejsce w najnowszej historii Japonii. Po drugiej wojnie
światowej stała się jednym z bardziej rozpoznawalnych symboli kultury japońskiej
przyczyniając się tym samym do upowszechnienia jej na arenie międzynarodowej. Od
wczesnych lat osiemdziesiątych manga jest ważnym dobrem eksportowym, który może nie
jest tak dochodowy jak przemysł elektroniczny czy samochodowy, ale za to posiada wielkie
znaczenie społeczno-kulturowe. Według Oxfordzkiego słownika języka angielskiego manga
to: „japoński komiks i bajka (film animowany) o motywie science-fiction lub fantazy”1. Jest
to dalece nieprecyzyjna definicja, ponieważ manga nie ogranicza się tylko do powyższej
tematyki. Specyfiką komiksu japońskiego jest dowolność i niezwykła różnorodność tematów,
jakie może on poruszać zaczynając od komedii, kryminał, horror i na tematyce erotycznej
kończąc. Ponad to zbytnim uogólnieniem jest zastosowanie terminu manga względem
animacji japońskiej, która na całym świecie znana jest pod hasłem anime.
W 1951 r. główny dowodzący siłami zbrojnymi USA generał Douglas MacArthur po
sześcioletnim okresie administrowania Japonią został odwołany ze swojego stanowiska przez
prezydenta Harry’ego Trumana. Powodem tej decyzji była nieakceptowana przez
Waszyngton polityka generała wobec wojny Koreańskiej oraz Chin. Po powrocie do kraju
generał był zobowiązany do przedstawienia wyczerpującego raportu przed kongresem, który
miał dotyczyć między innymi sytuacji na froncie koreańskim oraz postępów w odbudowie
Japonii. W swoim wystąpieniu przyrównał Japończyków do dwunastoletniego chłopca.
Chciał w ten sposób wyrazić swój podziw dla łatwości, z jaką potrafią adaptować nowe idee i
uznał ich za bardziej godnych zaufania niż Niemców. Wystąpienie odbiło się dużym echem w
amerykańskich jak i światowych mediach, za sprawą, których dotarła w skrótowym przekazie
do Japonii, przez co została odebrana, jako obraźliwa przedstawiająca naród japoński za nie
dojrzały oraz całkowicie zależny od amerykańskiej protekcji. Karykaturalny obraz Japonii,
jako dwunastoletniego chłopczyka został ponownie przywołany dwadzieścia lat później w
reportażu amerykańskiego pisarza podróżniczego Paula Therouxa, który był zniesmaczony
zawartością mangowego magazynu pozostawionego w pociągu obok niego przez japońską
uczennicę. Na podstawie tego i kilku podobnych reportaży utwierdzono przekonanie, iż
japońskie komiksy są pełne przemocy, seksu oraz innych treści, które mogą budzić poważne
kontrowersje. W wydaniu Wall Street Jurnal z roku 1987 pojawił się nagłówek „Dorośli
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mężczyźni w Japonii nadal czytają komiksy i fantazjują”2. Było to nic innego jak
utwierdzanie stereotypu mówiącego, że w ciele dorosłego mężczyzny zamknięty jest
niedojrzały emocjonalnie dwunastolatek. Dwadzieścia lat później komiks japoński urósł do
rangi światowego fenomenu zdobywając liczne rzesze fanów na całym świecie.
W niemniejszej pracy chciałbym skupić się na możliwie jak najszerszym
przedstawieniu zagadnienia, jakim jest manga, skupiając się zarówno na jego aspektach
społeczno-kulturowych jak i gospodarczych. Główne ramy czasowe, w jakich będę się
poruszać to lata 1945-2010 obejmujące powstanie mangi, działalność najważniejszych
twórców oraz wykształcenie się nowych gatunków komiksu japońskiego.
Głównym celem pracy jest przedstawienie kompletnego rysu historycznego komiksu
japońskiego, który przez kolejne dekady coraz bardziej wpisywał się w dyskurs medialny z
czasem stając się w pełni niezależnym elementem kultury popularnej. Czy faktycznie od
ponad trzech dekad manga stanowi ważny element eksportowy Japonii, który niesie ze sobą
niezwykle istotny bagaż kulturowy, który stanowił pewnego rodzaju pomost między innymi
kręgami kulturowymi? Czy manga jest dowodem na zacieranie się bariery pomiędzy sztuką
popularną a elitarną? Czy komiks można faktycznie uznać za sztukę i czy wobec tego należy
ponownie zdefiniować pojęcie sztuki wysokiej? Chciałbym również pokazać społecznogospodarczą rolę mangi.
Wybrana przeze mnie literatura to przede wszystkim opracowania autorów ze Stanów
Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii, którzy zawodowo jak i hobbystycznie związani są z
komiksem. Manga – Sixty years of Japanese comics autorstwa Paula Gravetta dała kompletny
rys historyczny japońskiego komiksu od zakończenia drugiej wojny światowej do czasów
współczesnych pokazując najważniejsze przemiany, jakim ulegał on przez ponad
sześćdziesiąt lat. Paul Gravett to londyński dziennikarz oraz speaker radiowy, który
zawodowo związany jest z komiksem od dwudziestu lat zajmując się tłumaczeniem, edycją
oraz publikacją. Uzupełnieniem wiedzy na temat mangi okazała się praca Dreamland Japan
autorstwa Frederika L. Scholda, który zasłynął w roku 1983 dzięki książce Manga! Manga!
Jest on absolwentem Uniwersytetu Kalifornijskiego oraz Internationa Christian Uniwersity
(I.C.U.) w Tokio. Japanamerica Rolanda Keltsa to wyczerpujące studium na temat
współczesnego dyskursu medialnego, ale przede wszystkim również próba odpowiedzenia na
pytanie o źródło spektakularnego sukcesu mangi i anime w USA. Sam autor to pół krwi
Japończyk i pół krwi Amerykanin, który aktualnie jest wykładowcą na Uniwersytecie
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Tokijskim oraz na kilku innych prestiżowych uczelniach Japońskich oraz Amerykańskich.
Jako uzupełnienie wykorzystałem kilka publikacji oraz artykułów autorów z USA, Japonii
oraz Korei na temat wybranych zagadnień dotyczących problematyki komiksu japońskiego.
Z polskich publikacji, które poświęcone są komiksowi przede wszystkim należy
wymienić prace dr Jerzego Szyłaka, między innymi: Komiks – opowiadanie obrazem oraz
Komiks – świat przerysowany. Publikacje te jednak nie poświęcają zbyt wiele miejsca
komiksowi japońskiemu, służyły głównie, jako materiały wyłącznie o charakterze
uzupełniającym, które pozwoliły między innymi na poznanie ogólnej historii komiksu oraz
technik, jakimi się on posługuje. Kompletnych i wyczerpujących publikacji na temat mangi w
polskiej literaturze jest bardzo niewiele, co może dziwić ze względu na coraz bardziej rosnącą
popularność komiksu japońskiego w Polsce.
Na koniec chciałbym również podziękować wydawnictwu Waneko, które zajmuje się
publikacją mangi na polskim rynku od 1999 r. oraz wydawnictwu Hanami, działającemu już
od czterech lat na polskim rynku wydawniczym za pomoc nad niemniejszą praca licencjacką
poprzez udzielenie wyczerpujących informacji na temat ich działalności gospodarczej.

Rozdział I: Japoński duch, zachodnia wiedza. Geneza
mangi
1.1. Krótka charakterystyka gatunku
W 1995 r. były premier Japonii Kiichi Miyazawa zdecydował się na publikację
własnego programu politycznego w popularnym magazynie mangowym Big Comic Spirits.
Decyzja premiera Miyazawy podyktowana była przede wszystkim znaczną liczbą stałych
odbiorców tego czasopisma, która przekraczała ponad 1.4 miliona młodych czytelników.
Przypadek premiera Miyazawy nie jest wyjątkiem3, na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat
podobnych inicjatyw z strony japońskich polityków można wymienić znaczenie więcej. O
znaczącej pozycji mangi w Japonii świadczyć może fakt, że jest ona w stanie z powodzeniem
opierać się konkurencji z strony telewizji oraz kina stanowiąc alternatywną formę rozrywki.
Według badań rynkowych przeprowadzonych w połowie lat dziewięćdziesiątych publikacje
mangowe stanowiły 40% sprzedawanej literatury na terenie Japonii. W tym samym czasie na
łamach Nowojorskiej gazety Wall Street Jurnal ukazał się obszerny artykuł poświęcony
poziomowi czytelnictwa w krajach rozwiniętych. Według autora tego artykułu poziom
ogólnego czytelnictwa w Japonii stał na zastraszająco niskim poziomie z powodu rzekomo
ogólnie narodowej niechęci do słowa pisanego. Po interwencji Japońskiego ambasadora
okazało się, że dziennikarze Wall Street Jurnal polegali na nie aktualnych statystykach oraz
niezweryfikowanych badaniach. Za ten błąd w sztuce dziennikarskiej redakcja gazety
przeprosiła i wystosowała odpowiednią korektę do artykułu. Mimo tak znaczącej sprzedaży
czasopism mangowych czytelnictwo klasycznej literatury oraz publicystyki stawia Japonię
wysoko w ogólnym rankingu państw rozwiniętych między innymi nad Wielką Brytanią i
Francją oraz wysoko ponad Stanami Zjednoczonymi4.
Na rok 1995 odnotowano łączną sprzedaż ponad 1.9 miliarda magazynów
mangowych, co przyniosło łączny dochód o wartości ośmiu miliardów dolarów5.
Przeprowadzone badania nie uwzględniły rynku wtórnego oraz publikacji z gatunku dōjinshi,
czyli prac tworzonych przez samych fanów mangi rozprowadzanych poza oficjalnymi
kanałami dystrybucji. Ostatecznie statystyki nie uwzględniają ogromnego wpływu, jaki
wywiera manga na całe społeczeństwo, jako tzw. meta media gdzie popularność danego
tytułu jest w stanie pobudzić różne gałęzie gospodarki takie jak: branża gier komputerowych,
3
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przemysł filmowy, muzyczny, odzieżowy oraz produkcję wszelkiego rodzaju gadżetów o
charakterze kolekcjonerskim. Dla tego trafnym wydaję się stwierdzenie, że aby zrozumieć
współczesną Japonię należy również poznać, czym jest manga6.
1.2. Tło i uwarunkowania historyczne
Komiks od zawsze uważano, jako wyłącznie wytwór kultury zachodu a przecież
technika opowiadania obrazami ma wielowiekową tradycję również w Japonii. Współczesna
manga nawiązuje po części do nurtu artystycznego toba-e, który ukształtował się na przełomie
wieku XVIII i XIX. Nazwa tego gatunku pochodzi od imienia dwunastowiecznego artysty
Toba Sōjō, który tworzył ilustracje głównie z motywami zwierzęcymi. Genezę terminu
manga należy łączyć z nazwiskiem najwybitniejszego japońskiego malarza z okresu Edo
(1603-1868) Hokusai Kotsushika7, który był twórcą barwnych drzeworytów w stylu ukiyo-e.
W 1814 r. artysta wydał piętnaście tomów ilustracji i szkiców zatytułowanych Manga, co
tłumaczymy, jako pośpiesznie narysowane szkice. Kolejne zbiory prac Kotsushika były
publikowane jeszcze długo po jego śmierci aż do roku 1874, zawsze cieszyły się niesłabnącą
popularnością a całkowita liczba prac artysty szacowana jest na około 4000 szkiców8.
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Pierwsze historyjki obrazkowe oraz ilustracje satyryczne wykonane w stylu
zachodnim powstały w Japonii pod wpływem kontaktu z europejskimi wydawnictwami oraz
artystami. Ogromny wkład w promowanie zachodniej kultury miały dwa pionierskie pisma
prowadzone przez Europejczyków: The Japan Punch wydawany w Jokohamie w 1862 r.
przez anglika Charlesa Wirgmana oraz czasopismo Tobae wydawane od 1887 r. przez
francuza Georgesa Bigota. Obaj panowie zajmowali się tworzeniem rysunków satyrycznych.
Napływ zachodniej literatury popularnej do Japonii był częścią modernizacji kraju, która
odbyła się w latach 1868-1913 pod hasłem głoszącym, iż państwa zachodnie to reprezentanci
nowoczesności, które należy naśladować9.
Zanim doszło do wielkich reform Japonii i masowego napływu kultury zachodniej kraj
pozostawał w izolacji od świata zewnętrznego od początku wieku XVII aż do drugiej połowy
XIX w. Decyzja o izolacji kulturowej, politycznej oraz gospodarczej była manewrem
politycznym rodu Tokugawa, który po zakończeniu wojny domowej zdołał zjednoczyć kraj i
dążył do zabezpieczenia swojej dominującej roli w państwie. W tym celu posłużono się
chrześcijańskimi misjonarzami, którzy przybywali do Japonii wraz z portugalskim i
hiszpańskimi kupcami. Z perspektywy władzy misjonarze mogli przyczynić się do wybuchu
rewolucji głownie na tle społecznym, jako głosiciele całkowicie odmiennej ideologii. Z tego
powodu rozpoczęto krwawe nagonki na wyznawców chrześcijaństwa a kraj zerwał kontakty
polityczne z Portugalią oraz Hiszpanią pozostawiając jedynie wąskie kanały gospodarcze z
chińskimi portami oraz holenderskimi kupcami, którzy bez oporu pomagali w krwawych
prześladowaniach chrześcijan. Izolacja wysp japońskich niosła nie tylko daleko idące skutki
polityczne jak i gospodarcze, ale również przyniosła znaczące zmiany na poziomie społecznokulturowym gdzie między innymi zdołał się wykształcić unikalny i odpowiadający japońskiej
specyfice nurt w sztuce.
W 1853 r. trwająca prawie dwa stulecia izolacja kraju zakończona zostaje interwencją
amerykańskiej floty w zatoce Tokijskiej pod dowództwem komandora Matthewa Perryego.
Amerykańskie statki przede wszystkim z względu na przewagę technologiczną z łatwością
przełamały stawiany przez Japończyków opór. Rok później po wydarzeniach w zatoce
Tokijskiej pod presją siły militarnej amerykańska dyplomacja wymusza na japońskich
władzach traktaty o współpracy gospodarczej i politycznej. Dla japońskiej klasy rządzącej
stało się jasne, że jeśli nie chcą podzielić losu Chin, które stały się przedmiotem kolonialnych
rozgrywek zachodnich mocarstw to muszą podjąć daleko idące reformy, co nadało im
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charakter odgórny. Na przestrzeni siedemdziesięciu lat, od początku trwania okresu Meiji
(1868-1913) gdzie dokonała się między innymi restauracja nadrzędnej pozycji cesarza w
państwie aż do wybuch wojny z Chinami w 1937 r. przypada okres najburzliwszych przemian
społeczno-kulturowych oraz gospodarczych w historii Japonii10.
1.3. Amerykańskie korzenie współczesnego komiksu
Na przełomie XIX i XX w Japonii pojawiają się pierwsze kolorowe magazyny z USA
wraz, z którymi przywędrował komiks potocznie nazywany comicstrip. Aż do 1930 r. paski
komiksowe wydawano w Japonii, co miesięcznie, jako zbiór opowieści w formacie książki
zawierającej historyjki dla obu płci11. Sposób, w jaki Japończycy zdołali zaadaptować
komiks, jako nową formę rozrywki dowodzi tego jak potrafią szybko uczyć się od innych
krajów adaptując ideę do swoich uwarunkowań kulturowych i potrzeb. Manga jest
przykładem zaczerpnięcia fundamentów komiksu amerykańskiego, czyli relacji po między
obrazem a kadrem i słowem oraz połączenia z własną charakterystyczną sztuką, której
głównym celem była rozrywka. Manga nie jest komiksem w zachodnim tego słowa
znaczeniu. Japończycy zdołali wyzwolić medium z jego ograniczeń i wykreować jego nowy
ponadczasowy język12.
Komiks amerykański podobnie jak współczesna manga cieszył się podobnym
sukcesem w pierwszych dekadach XX wieku gdzie najpopularniejsze były paski komiksowe
(comicstrip). W latach dwudziestych podczas każdego nowego wydania popularnego komiksu
z lokalnej gazety burmistrz Nowego Jorku odczytywał, co ciekawsze fragmenty w radiu.
Komiks stał się symbolem Amerykańskiego imperializmu kulturowego podobnie jak
produkcje filmowe z Hollywood. Swój sukces komiksy zawdzięczały głównie prostocie
przekazu, uniwersalizmowi oraz specyficznemu urokowi, dzięki któremu odniosły sukces w
skali światowej docierając między innymi do Azji wschodniej. Narodziny komisu należy
wiązać z pojawieniem się w XIX w. druku bębnowego, który zapoczątkował zjawisko, które
dziś nazywamy mass media. Regularność ukazywania się prasy oraz ilość nakładu jest
kluczowym elementem dla narodzin nowego gatunku, jakim jest komiks, który często
występował obok powieści odcinkowych lub czasami je zastępując. Słowo komiks to
skrótowy zapis angielskiego zwrotu comicstrip, nazwa ta była utrzymywana w takiej formie
aż do lat trzydziestych XX w. Comicstrip to połączenie dwóch słów: comic oraz strip. Comic
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pochodzi od angielskiego słowa comedy - komedia, co podkreśla przede wszystkim
humorystyczny charakter tego medium. Strip to skrótowy zapis angielskiego słowa stripe pasek13. Według Scott’a McCloud’a komiks jest tzw. niewidzialną sztuką, ponieważ to, co
jest najważniejsze w nim zawsze jest zawarte pomiędzy poszczególnymi kadrami14.

E. Outcault - Yellow Kid

Pierwszy komiks datuje się między 1894 a 1896 rokiem wiążąc to z osobą Eltona
Outcaulta grafika pracującego dla gazety New York Word wydawanej przez Josepha Pulitzera.
W 1895 r. Elton podejmuje się publikacji krótkiej historyjki obrazkowej pod tytułem Hogan’s
Alley, była to humorystyczna opowieść opowiadająca o życiu biednych mieszkańców
Nowego Jorku. W 1896 r. autor przenosi się do gazety New York Journal gdzie rozpoczyna
nowy cykl pod tytułem Yellow Kid uznawany za pierwszy komiks w historii15. Yellow Kid
posiadał wszystkie te cechy charakterystyczne dla współczesnych komiksów, czyli: pokazuje
płynny rozwój akcji na kolejnych kadrach, narracja w dymkach, jednostkowy bohater oraz
charakter publikacji seryjnej w przeciwieństwie do historyjki obrazkowej. Yellow Kid zwraca
uwagę na dwa fakty, jakimi są ścisły związek komiksów z czasopismami tu też prasą oraz
dużą popularność historyjek obrazkowych.
13

J. Szyłak, op. cit., s. 11.
Ibidem, s. 12.
15
Ibidem, s. 5.
14

Historyjki obrazkowe stopniowo przekształciły się w komiks, który były jedną z wielu
form połączenia słowa i obrazu w całość o charakterze fabularnym gdzie pierwotnie warstwa
artystyczna była zbliżona do karykatury lub rysunku satyrycznego. Rysunek satyryczny ma
znacznie dłuższą historię niż komiks, dlatego stanowi ogniwo pomiędzy komiksem a dziełem
artystycznym16. Dla dzieci komiks ma być zabawą a zarazem nauką dla starszych odbiorców
zaś przekazem satyrycznym.
Od dnia powstania w 1933 r. aż do jego prawie śmierci w 1950 r. format zeszytu
komiksowego stał się częścią każdego amerykańskiego dnia. Komiks cieszył się niesłabnącą
popularnością przerastając między innymi kino. Z czasem komiksy zaczęły poruszać coraz to
poważniejszą tematykę dążąc do większego realizmu w celu przyciągnięcia dorosłych
czytelników. Komiks powoli przestawał być tylko formą prostej rozrywki dla dzieci. Po roku
1954 gdy propaganda antykomunistyczna w USA przybrała skalę narodowej paranoi komiks
stał się wrogiem publicznym, który rzekomo miał być wykorzystywany przez wroga za
żelaznej kurtyny do oddziaływania na młodzież przyczyniając się miedzy innymi do wzrostu
przestępczości. Tego typu oskarżenia kierowano do wielu znanych wydawnictw oraz
artystów, co znacząco odbiło się na ich reputacji doprowadzając do strat finansowych a nawet
bankructwa. To właśnie lata pięćdziesiąte okazały się znamienne dla amerykańskiego
komiksu gdzie poprzez medialną nagonkę głoszącą szkodliwość dla zdrowia dziecka,
antyradziecką propagandę oraz jeszcze surowsze przepisy wydawnicze komiks amerykański
bezpowrotnie utracił rolę medialnego lidera na rodzimym rynku.
1.4. Początki współczesnej mangi
Zeszyt komiksowy dostał się do Japonii po zakończeniu II wojny światowej wraz z
amerykańską okupacją. Była to forma rozrywki dla dzieci, na których wojna najbardziej
odcisnęła swoje piętno. W bardzo krótkim czasie pojawiły się małe wydawnictwa, które
podejmowały się tłumaczenia z języka angielskiego na rodzimy, co bardziej poczytnych
tytułów. Na początku sporadycznie, ale coraz więcej artystów podejmowało się prób
tworzenia własnych prac w stylu zachodnim. Z względu na słabość powojennej gospodarki
oraz wysokie ceny surowców japońskie komiksy były przeważnie drukowane na słabej
jakości papierze oraz w czerni i bieli aby jak najbardziej obniżyć cenę. Japoński komiks był
tego samego formatu, co zachodni odpowiednik, ale dzięki obniżeniu kosztów produkcji
zeszyty japońskie posiadały znacznie więcej stron.

16

J. Szyłak, Komiks w kulturze ikonicznej XX w., Gdańsk 1999, s. 2.

Obecnie najbardziej rozpoznawalnymi formami komiksu jest styl zachodni
reprezentowany przez artystów amerykańskich oraz manga reprezentowana przez artystów
nie tylko z Japonii, ale również z Korei oraz Taiwanu. Manga jeszcze do końca lat
siedemdziesiątych nie istniała w świadomości zachodu, z wyjątkiem nielicznych ludzi, którzy
związani byli w różny sposób z branżą komiksową lub filmową.
W terminologii angielskiej manga zaistniała dopiero po roku 1983 za sprawą książki
Manga! Manga! autorstwa Frederika Schodta gdzie autor podjął się między innymi próby
wytłumaczenia znaczenia słowa manga. Manga to połączenie dwóch ideogramów: man –
inwoluntary (z ang. mimowolny, odruchowy) oraz ga – pictures (z ang. rysunki)17. Drugie
bezpośrednie tłumaczenie słowa manga z japońskiego na angielski, jakie autor przedstawił to
morally corrupt - moralnie zepsuty lub częściej używane irresponsible pictures –
nieodpowiedzialne obrazki. Obydwa tłumaczenia okazały się niefortunne dla japońskiego
komiksu nastawiając negatywnie amerykańską opinię publiczną. W samej Japonii istnieje
kilka określeń japońskiego komiksu, manga funkcjonuje w potocznym użyciu wśród fanów
gatunku. Komikkusu to słowo angielskiego pochodzenia będące bezpośrednim tłumaczeniem
comic book, używane jest przeważnie przez ludzi związanych z branżą wydawniczą, którzy
szukają bardziej wyrafinowanego określania dla swojej profesji 18. W Europie pod hasłem
manga rozumie się najczęściej japoński komiks oraz animację. W USA szczególnie
współczesne pokolenie w nazewnictwie oddziela od siebie te dwa nurty stosując dla
japońskiej animacji również popularnie używany w Japonii termin anime.
1.5. Krótka charakterystyka rynku mangowego w Japonii
Mimo iż komiks japoński czerpie swoje korzenie z Ameryki współcześnie różnią się
pod każdym możliwym względem. Amerykański miesięcznik w latach trzydziestych oferował
czytelnikowi kompilację różnych krótkich historii drukowanych w kolorze na 64 stronach.
Gdy z czasem koszty, jakie ponosiły wydawnictwa zaczęły rosnąć zdołano utrzymać cenę
okładkową za jeden zeszyt na poziomie 10 centów kosztem stopniowego ograniczenia ilości
stron. Do roku 1950 liczba stron w miesięczniku została zredukowana do 32 i względnie
utrzymuje się na tym poziomie po dzień dzisiejszy. Od lat sześćdziesiątych cena komiksów
zaczyna gwałtownie rosnąć, aby pod koniec lat osiemdziesiątych przekroczyć poziom trzech
dolarów. Dla tego, jeśli w Stanach Zjednoczonych sprzedaż nowego zeszytu komiksowego
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jest w stanie przekroczyć poziom 100 tysięcy egzemplarzy można mówić wtedy o znaczącym
sukcesie19.
Mangowe

magazyny

są

kompilacją

wielu

krótkich

zazwyczaj

dwudziesto

stronicowych historyjek. Dwadzieścia stron to wystarczająca ilość, aby pozostawić czytelnika
z chęcią oczekiwania na kolejne odcinek ulubionej opowieści. Magazyn mangowy może mieć
grubość od 200 do 1000 stron w zależności czy jest dziennikiem, tygodnikiem lub
miesięcznikiem. Standardowa cena, jaką życzy sobie wydawca za tysiąc stronicowy
miesięcznik nie przekracza czterech dolarów. Jeden z popularniejszych japońskich
magazynów Shonen Sunday kosztuje 220 yen, czyli około dwóch dolarów, oferując
czytelnikom ponad czterysta stron, na których możemy znaleźć kilkanaście różnych historii.
Zgodnie z zasadą Pile’em high, sell’em cheap! (z ang. uzbieraj jak najwięcej, sprzedaj jak
najtaniej!) stosowaną przez wszystkich wydawców mangowych magazynów kluczem do
sukcesu jest, aby utrzymać cenę za pojedynczy numer na wystarczająco niskim poziomie, aby
potencjalny nabywca mógł pozwolić sobie na kupno kilkunastu egzemplarzy tygodniowo.
Najbardziej znany magazyn Shonen Jump przeznaczony głównie dla męskiej części
młodzieży w wieku gimnazjalno-studenckim sprzedaje się tygodniowo w nakładzie
przekraczającym trzy miliony kopi. Po mimo tak ogromnego potencjału do generowania
astronomicznych zysków branża mangowa to najbardziej konkurencyjny sektor wydawniczy
z pośród wszystkich. 2/3 rynku podzielone są pomiędzy trzech wydawniczych liderów:
Kodansha, Shueisha, Shogakukan. Pozostała część rynku zagospodarowana jest przez
mniejsze niezależne wydawnictwa, oraz siedemdziesięciu drobnych wydawców zajmujących
się tematyką niszową np. erotyczną20. W roku 1995 na terenie całej Japonii publikowano
ponad 265 różnych magazynów poświęconych wyłącznie mandze i sukcesywnie z roku na
rok ta liczba powiększała się o kolejne tytuły. Mangowe magazyny można kupić wszędzie na
terenie całej Japonii poczynając od sieci drobnych sklepików, na stacjach benzynowych,
księgarniach oraz w całodobowych automatach specjalnie przeznaczonych do dystrybucji
gazet i czasopism21.
Najbardziej dochodowym w sprzedaży okazuję się finalny produkt, jakim jest tomik
mangowy, w którym gromadzi się wszystkie epizody danego tytułu, które dotychczas były
publikowane w magazynie w postaci krótkich dwudziesto stronicowych odcinków. Sprzedaż
takich tomików jest też kluczowym źródłem dochodu dla autorów mangi, który otrzymują
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znaczny procent od każdego sprzedanego woluminu. Przeważnie drukowane na cienkim o
lepszej gramaturze papierze nie przekraczają 200 stron. Potocznie nazywane są handy
tankobon volumes, co znaczy podręczne niezależnie ukazujące się woluminy. Ich odmianą są
tzw. chunkier bunkobon o jeszcze mniejszym formacie nieprzekraczające trzystu stron. Od lat
prócz małego formatu głównym znakiem rozpoznawczym takich tomików jest dołączana
obwoluta, która ma zapobiegać kurzowi, który jest szkodliwy dla papieru22.

Okładka popularnego magazynu Weekly Jump
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Tankobon volumes – mangowe tomiki.

Od chwili swojej premiery w roku 1984 manga Dragon Ball autorstwa Akiry
Toriyamy sprzedała się w liczbie 120 milionów tomików na całym świcie. Manga One Piece
od roku 1997 sprzedała się w nakładzie 65 milionów kopi i jak na razie trzyma absolutny
rekord sprzedaży za pojedynczy tom przekraczając 2,52 miliona egzemplarzy. Tomiki
mangowe w przeciwieństwie do magazynów nabyć można już wyłącznie w dedykowanych
sklepach kolekcjonerskich lub księgarniach gdzie często poświęca się im całe piętra z
względu na tysiące tytułów, jakie proponują wydawcy23.
W przypadku, jeśli nie było nas stać w danym momencie lub po prostu nie mieliśmy
sposobności by nabyć nowy numer magazynu mamy możliwość nadrobienia zaległości dzięki
lokalnym bibliotekom lub niezwykle popularnym kawiarniom potocznie nazwanym manga
café. Od dnia otwarcia pierwszej takiej kawiarenki w 1990 r. stały się one nieodzownym
elementem ruchliwych dzielnic wielkich miast Japonii. Otwarte dwadzieścia cztery godziny
na dobę z stałym dostępem do Internetu za małą opłatą naliczaną godzinowo umożliwiają
dostęp do szerokich zbiorów mangowych magazynów i tomików. Znakomicie wyposażone
udostępniają wiele rzadkich egzemplarzy, za które przeciętny czytelnik musiałby sporo
zapłacić w przypadku gdyby chciał nabyć dany tytuł w księgarni lub sklepie
kolekcjonerskim24.
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1.6 Zasadnicze różnice pomiędzy mangą a komiksem amerykańskim
W Japonii można stwierdzić brak spekulacji cenami komiksów archiwalnych w
przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych gdzie stare zeszyty komiksowe potrafią osiągać
astronomiczne ceny. W 1995 roku na aukcji sprzedano pierwsze wydanie amerykańskiego
zeszytu Action Comics No 1. z 1938 r. zawierający pierwsze przygody Supermena za kwotę
137,500$25. W Japonii manga traktowana jest jako tania i łatwo dostępna rozrywka dla tego
nawet niektóre wydania archiwalne sprzed wielu lat są dostępne nadal dla przeciętnego
czytelnika lub kolekcjonera w rozsądnej cenie. Podejście do mangi, jako masowej i zarazem
taniej rozrywki powoduje, że magazyny mangowe drukowane na słabej jakości papierze Po
przeczytaniu zostaną wykorzystane w procesie recyklingu i użyte do drukowania kolejnych
wydań. Dla tego na ulicach częstym widokiem są kosze na makulaturę specjalnie dedykowane
dla magazynów mangowych. Magazyny mangowe z natury potrafią przechodzić z jednych
rąk do następnych pomiędzy uczniami, kolegami z pracy czy też członkami rodziny. Są
traktowane tak jak kiedyś komiks w Ameryce, jako źródło taniej ogólnie dostępnej rozrywki,
która nie przeszkadza nikomu.
Fundamentalna różnica pomiędzy komiksem japońskim a amerykańskim polega na
prawach autorskich do tytułu. W kraju kwitnącej wiśni to artysta tworzący mangę potocznie
nazywany w kręgach zawodowych mangaką posiada pełnię praw autorskich oraz wyłączność
do nazwy jak i postaci przez siebie stworzonych. Stanowi to wyraźny kontrast dla
wydawnictw amerykańskich gdzie to one roszczą sobie prawa autorskie to tytułów jak i
postaci. Z tego powodu, jeśli dany komiks stale generuje potencjalny zysk będzie nieustannie
wznawiany przez długie lata gdzie zmianie będzie ulegać wyłącznie zespół pracujący nad
danym tytułem. Taki stan rzeczy nie jest możliwy w Japonii gdzie rynek komiksowy jest
kilkukrotnie większy niż w USA i z tego względu stale wymaga nowych pozycji26.
Powstawanie komiksu nie zależnie czy myślimy tu o komiksie europejskim,
japońskim czy też amerykańskim jest złożonym i czasochłonnym procesem. W
amerykańskich tytułach lista osób pracujących nad konkretnym projektem potrafi swoją
długością dorównać napisom kończącym film. Uwzględnieni zostać muszą rysownicy, graficy
komputerowi, scenarzyści, edytorzy tekstu a nawet osoby odpowiedzialne za marketing. W
przypadku mangi autor jest zawsze jeden. Aby nadążyć za goniącymi terminami w celu
przyspieszenia prac nad kolejnymi odcinkami mangi wydawnictwa przydzielają artyście
nawet do kilku asystentów, którzy są przygotowani do sprawowania konkretnej funkcji np.
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rysowania tła lub poprawiania szkiców tuszem. Po mimo znaczącego wkładu, jaki wnoszą
asystenci w powstawanie kolejnych stron są oni całkowicie anonimowi. Funkcja asystenta
najczęściej sprawowana jest przez młodych adeptów rysunku próbujących szczęścia w
tworzeniu mangi. Pracując dla swojego sensei27 mają niepowtarzalną okazję nauczyć się
warsztatu grafika lub scenarzysty zdobywając przy tym doświadczenie, które może się okazać
nieocenioną pomocą w dalszych etapach kariery.
Dla młodego człowieka kierunek kariery mangaki to poważna decyzja, która pociąga
za sobą często przymus postawienia wszystkiego na jedną kartę. Wielu młodych
Japończyków zaczyna karierę zawodową dla różnych korporacji już w trakcie studiów lub
bezpośrednio po nich. Ci, którzy decydują się na zostanie mangaką, aby osiągnąć znaczący
sukces muszą całkowicie oddać się twórczości, aby być wstanie sprostać wymogom, jakie
stawia rynek wydawniczy gdzie nieustannie konkuruje ze sobą tysiące artystów. Japoński
rynek pracy charakteryzuje stałość zatrudnienia dla tego normą jest zajmowanie danego
stanowiska przez lata. Dla początkującego mangaki przeważnie oznacza to całkowite
wykluczenie z tradycyjnego obiegu zawodowego. Warto zaznaczyć, że wielu artystów
zaczyna publikować w stosunkowo wcześnie rozpoczynając swoją karierę już w wieku 16 lat.
Obecnie branża mangowa zatrudnia około trzech tysięcy zawodowych artystów tylko
w samej Japonii. Z pośród tycz trzech tysięcy mniej niż trzystu mangaka może poszczycić się
wysokimi zarobkami przekraczającymi dochód klasy średniej. Akira Toriyama z samej
twórczości utrzymuje się już dwadzieścia sześć lat. Rumiko Takahashi autorka między
innymi mangi Ranma ½ znalazła się w rankingu dziesięciu najlepiej zarabiających ludzi
Japonii28. Wielu mangaka poświęca całą swoją karierę na tworzenie tylko jednej serii
doprowadzając swój warsztat do perfekcji publikując historię przekraczającą kilkadziesiąt
tomów, co w efekcie daje wynik dziesiątków tysięcy stron. Inni autorzy po zakończeniu
jednej serii od razu przechodzą do pracy nad następnym projektem, przy czym potrafią w
pełni swobodnie poruszać się pomiędzy różnymi gatunkami. Z pewnością zdarzają się
przypadki gdzie dana manga, która odznaczała się wysoką sprzedażą jest przedłużana o
kolejne epizody na prośbę wydawnictwa, ale praca nad nią zawsze będzie kontynuowana
przez pierwotnego autora i w przypadku śmierci lub słabego stanu zdrowia oznaczać będzie to
definitywny koniec tytułu29.
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Atutem każdego mangaki jest wsparcie otrzymywane od wydawnictwa w postaci
swojego osobistego edytora, który na pierwszym miejscu odgrywa rolę recenzenta i krytyka.
Do jednego edytora może być przypisanych nawet siedmiu twórców, dla których jest on
głównym wsparciem podczas pracy. Ta odpowiedzialna rola zmusza edytora do
przyjmowania różnych ról od krytyka i osobistego trenera dopingującego w nieustannym
wysiłku poprzez psychologa aż po nawet kuchmistrza. Pracą edytorską często zajmują się
osoby, które wcześniej nie miały nic wspólnego z mangą dzięki temu są wstanie
obiektywnym okiem ocenić różne projekty. Po mimo ścisłej krytyki edytora oraz pewnych
ram narzuconych przez wydawnictwa w zależności od tego, jaka grupa wiekowa jest
docelowym odbiorcą danego tytułu mangaka nie jest skrępowany żadnymi innymi
ograniczeniami

lub

normami.

Jest

to

znacząca

różnica

względem

wydawnictw

amerykańskich, które narzucają ścisłe ramy pracy swoim autorom30.
W Japonii w całym procesie powstawania mangi naczelny udział biorą sami
czytelnicy, którzy poprzez różnego rodzaju ankiety przeprowadzane najczęściej drogą
elektroniczną są wstanie wpływać, na jakość, formę a nawet treść swojej ulubionej mangi. W
Ameryce czytelnik najczęściej pozostaje anonimowym odbiorcą bez znaczącego wpływów na
rozwój graficzny jak i treść czytanego przez siebie tytułu.
Na kilka lat przed swoją śmiercią w 1989 r. Osamu Tezuka zauważył: „teraz żyjemy w
epoce gdzie komiksy są jak powietrze”. Współcześnie manga jest obecna niemalże w każdym
aspekcie życia nowoczesnej Japonii. Z tego powodu podobnie jak powietrze manga może nie
być odporna na różnego rodzaju zanieczyszczenia, ponieważ jako masowe medium zawsze
będzie kruchym ekosystemem jak mawiał Tezuka. Manga jak każda inna forma masowej
rozrywki jest narażona na plagiaty oraz schematyczność. Na szczęście stała potrzeba na coraz
to nowsze historie stwarza szanse nowym talentom na wybicie się dając tym samym powiew
świeżego powietrza31.
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Rozdział II: Główni twórcy mangi w latach 1945-2000
2.1. Osamu Tezuka - źródła sukcesu mangi
Niesamowity wzrost popularności mangi w Japonii nie byłby możliwy bez Osamu
Tezuki, który w dziedzinie komiksu był absolutnym pionierem. Stosując nowatorskie formy
posługiwania się obrazem wskrzesił na nowo przedwojenny podupadający japoński komiks
tworząc nowy i unikalny gatunek. Zdaniem wielu znawców gatunku komiksowego skala jego
dokonań jest porównywalna z tym, co zdołał osiągnął Walt Disney w dziedzinie animacji. W
literaturze można również spotkać się z opinią, że z względu na swój ogromny talent
przejawiający się w umiejętności opowiadania obrazem i słowem w pełni zasłużył na
otrzymanie literackiej nagrody Nobla.
I to właśnie jego śmierć 9 lutego 1989 r. na raka brzucha okazała się dla wielu
Japończyków ogromnym szokiem. Przez czterdzieści lat swojej twórczości pozostawał
idolem całej Japonii i dla wielu jego śmierć była bardziej nie do przyjęcia a niżeli śmierć
cesarza Hirohito, która nastąpiła trzy miesiące później32. Poza granicami Japonii śmierć
Osamu Tezuki odbiła się małym echem, ale w jego ojczyźnie przez długie miesiące w radiu i
telewizji przedstawiano życie i twórczość mistrza.
Jego liczni fani okrzyknęli go Bogiem Komiksu, a ludzie na całym świcie związani z
branżą filmów animowanych często nazywali go Waltem Disneyem Japonii 33. Bez wahania
można stwierdzić, że Osamu Tezuka jest jedną z większych ikon japońskiej kultury
popularnej XX wieku34.
2.1.1. Życie i twórczość Osamu Tezuki
Osamu Tezuka urodził się 3 listopada 1928 r. w Osace. W wieku pięciu lat
przeprowadził się do miasta Takarazuka gdzie mieszkał aż do zakończenia dwudziestego
czwartego roku życia. Dzięki swoim rodzicom już, jako małe dziecko Tezuka miał bliski
kontakt z filmem, teatrem i komiksem. Matka, jako wielka miłośniczka opery i literatury
zdołała przekazać swoją pasję synowi, która nie raz okazała się wielce pomocna w karierze
mangaki. Ojciec był oddanym fanem kina i po tym jak nabył projektor filmowy Tezuka miał
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możliwość zapoznać się z twórczością Chaplina, oraz amerykańskimi produkcjami
animowanymi35.
Podczas trwania swojej czterdziesto letniej kariery (1946-1989) animatora i rysownika
komiksów Osamu Tezuka poświęcił się całkowicie próbie stworzenia uniwersalnego medium,
dzięki któremu był wstanie dotrzeć do jak najliczniejszej grupy odbiorców niezależnie od ich
wieku jak i pochodzenia. Przez całą swoją karierę zdołał narysować ponad 150.000 szkiców,
był autorem sześciuset komiksów oraz pracował przy sześćdziesięciu animowanych
produkcjach filmowych i przy tym zdołał również ukończyć studia medyczne. Prowadził
niezwykle wyczerpujący tryb życia z względu na naglące terminy publikacji kolejnych prac.
Potrafił pracować wiele godzin bez przerwy poświęcając na sen czasami tylko cztery godziny
na dobę. Po zdiagnozowaniu choroby nie przerwał swojej pracy36.

Osamu Tezuka

2.1.2. Pierwszy sukces
Krótko po wojnie w gazecie Mainichi siedemnastoletni Tezuka debiutował tytułem
Mā-chan no Nikki (Pamiętnik Mā-chan). Była to krótka historia w klasycznej postaci paska
komiksowego. Tezuka bynajmniej nie spoczął na laurach i już w rok po swojej pierwszej
publikacji rozpoczął poszukiwania wydawcy, który byłby zainteresowany jego nowym
projektem. Poszukiwania za potencjalnym wydawcą zaprowadziły Tezukę aż do Osaki gdzie
po wojnie ogromną popularnością odznaczały się Akahon (Czerwone książeczki). W 1947
roku na łamach Akahonu ukazuje się jak dotąd największy projekt Tezuki pod tytułem
Shintakarajima (Nowa wyspa skarbów), której scenariusz powstał w oparciu o powieść
autorstwa Shichima Saki. Komiks okazał się ogromną sensacją między innymi ze względu na
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swoją obszerność przekraczając dwieście stron. Dla osiągnięcia większej dynamiki
opowiadanej historii Tezuka postanowił zaadaptować metodę różnych ujęć kamery stosowaną
w filmach. Nową wyspę skarbów od innych japońskich komiksów odróżniał także poziom
detali oraz stosowanie licznych warstw na rysunkach. Tezuka osiągnął astronomiczny sukces,
ponieważ w okresie po wojennej recesji udało mu się sprzedać czterysta tysięcy
egzemplarzy37. Po tym sukcesie wydawca postanowił dać Tezuce całkowicie wolną rękę
wyznaczając jedynie pół roczny termin na stworzenie stusześćdziesięcio stronicowej powieść
science-fiction. W ten sposób powstała manga Metropolis, która była przestrogą dla ludzkości
przed zbyt szybkim i niekontrolowanym postępem technologicznym.
Rysując zawsze tym samym stylem, dzięki któremu Tezuka szybko stał się
rozpoznawalny podejmował się tworzenia komiksów ocierając się o każdy możliwy gatunek.
Jako pierwszy mangaka w historii zaadaptował realia powieści literackiej dla potrzeb
komiksu. Do tego celu wykorzystał między innymi „Zbrodnię i Karę” autorstwa Fiodora
Dostojewskiego oraz „Fausta” Goethego38. Ciekawym zabiegiem urozmaicającym komiksy
Tezuki było stosowanie angielskich nazw takich jak Metropolis czy The Lost World, które
wydawały się, co najmniej egzotyczne dla jego czytelników w czasach powojennej Japonii.
Komiksy Tezuki powstawały w oparciu o unikalny system obsadzania ról gdzie
postacie tworzone przez niego występowały w kilku różnych tytułach podobnie jak aktorzy
występujący w filmach. Postacie, które stworzył nie jednokrotnie stawały się idolami całej
Japonii. Tytułowy lew z Jungle Taitei (Władca Dżungli) stał się maskotką znanej japońskiej
drużyny baseballowej a Tetswana Atom (Wszechmocny Atom) po dziś dzień używany jest,
jako ikona firm telekomunikacyjnych39.
Narodziny współczesnej mangi nie były by możliwe gdyby w przedwojenny japoński
komiks nie uderzyłby znaczący problem, jakim było zacofanie w porównaniu do komiksu
europejskiego oraz amerykańskiego. Nowy styl rysowania i prowadzenia narracji w
komiksach wypracowany przez rysowników z USA charakteryzowały: realistyczne rysunki,
poważna tematyka, dynamiczna akcja z panelu na panel oraz zmiana położeń kamery. Te
nowinki zdołały dotrzeć wszędzie tylko nie do Japonii, która pozostawała pod wpływem
propagandy wojennej a po ataku na port Pearl Harbor w grudniu 1941 r. całkowicie zerwała
kontakt z światem. Produkcje filmowe oraz prasa zachodnia była w tym okresie całkowicie
zakazana dla tego japońscy rysownicy polegali głównie na starych metodach wypracowanych
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jeszcze na początku XX w. Tezuka po wojnie korzystając z otwarcia kulturalnego Japonii
zaimportował między innymi hollywoodzki styl przekazywania emocji, pracę kamery sposób
prowadzenia akcji tworząc tym samym na nowo japoński komiks, który podobnie jak kraj
czekał na odbudowę.

2.1.3. Tezuka w pracy
Tezukę charakteryzował ogromny entuzjazm i wigor z tego powodu podejmował się
czasami tworzenia większej ilości projektów, czemu nie zawsze mógł podołać. Możliwe, że
właśnie dla tego był artystą, którego edytorzy najbardziej się bali i zarazem nie cierpieli 40.
Jego nawykiem było oddawanie skończonych prac dokładnie tuż przed upływem
ostatecznego terminu. Jak każdy mangaka polegał na swoich licznych asystentach i edytorach,
którzy często musieli przyprowadzać mistrza do porządku. Podczas dłuższego pobytu w San
Francisco w 1981 r. Tezuka tak długo nie przysyłał żadnych gotowych skryptów do
wydawnictwa, że w końcu zdecydowano się wysłać do niego edytora, który by go ponaglił i
przypilnował. Walka edytora z Tezuką trwała około tygodnia. Próbował on różnych metod aż
w końcu w ostatni dzień przed upływem terminu udało mu się przekonać Tezukę, aby ten
dokończył skrypt w hotelowym pokoju rysując tyle stron ile jest tylko w stanie. Edytor zdążył
wrócić do Japonii ostatnim samolotem ratując wydawnictwo od katastrofy41.
Ponieważ był wychowany w kulturze buddyjskiej cechowały go przede wszystkim
humanizm i spokój ducha, ale gdy chodziło o kwestie komiksu uwielbiał zaciekle
konkurować z innymi artystami. Na jego pracach wychowała się nie jedna generacja
rysowników mangi i przez długie lata utrzymywał się, jako niekwestionowany lider w tej
branży. Jednak trzymając się dalej swojego specyficznego Desneyowego stylu miał coraz
większe problemy z dotarciem do młodzieży wczesnych lat 80’. Wtedy to właśnie jego
pozycja lidera w gatunku komiksów dla nastolatków została odebrana przez młodego
rysownika Katsuhiro Otomo wychowanego w Francji. Jego post apokaliptyczna manga Akira
okazała się wielkim hitem pozostając na ustach krytyków i czytelników przez długie lata. Był
to ogromny cios dla Tezuki i przez długi czas nie mógł pogodzić się z porażką.
Przez długie cztery dekady Tezuka pozostawał najpoczytniejszym mangaką w Japonii.
Nic dziwnego, że jego śmierć okazała się wielkim zaskoczeniem dla wszystkich Japończyków
poniżej pięćdziesiątego roku życia, którzy wychowali się na jego komiksach i filmach.
Tezuka, który posiadał wykształcenie medyczne doskonale zdawał sobie sprawę, w jakiej
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kondycji znajduje się jego organizm w trakcie, gdy walczył z rakiem. Mimo tego nie
poprzestał pracować z takim samym wigorem jak zawsze. Przed swoją śmiercią był w trakcie
prac nad kilkoma nowymi tytułami między innymi biografią Ludwika van Beethovena oraz
trzecią adaptacja Fausta, zatytułowaną NeoFaust.
2.1.4. Sława poza granicami Japonii
Po mimo tak ogromnej popularności w Japonii jego nazwisko nie uzyskało tak
wielkiego rozgłosu po za granicami ojczyzny. W 1995 r., gdy manga Adolf ukazała się w
Ameryce, jedyny komiks Tezuki, który został wcześniej opublikowany w języku angielskim
to adaptacja Zbrodni i kary z 1953 r.
Tezuce w przebiciu się do amerykańskich czytelników na pierwszym miejscu
przeszkadzała

długość

jego

wszystkich

projektów.

W

latach

osiemdziesiątych

i

dziewięćdziesiątych amerykańscy i europejscy wydawcy byli stanowczo przeciwni
wydawaniu długich wielotomowych historii, z których pojedynczy tomik liczył po
kilkadziesiąt stron. Kolejnym problemem był oryginalny styl Tezuki, który zdołał wytworzyć
nową subkulturę w Japonii. Po przez lata praktyk nabrał on specyficznych nawyków, które
pozwoliły mu nawiązać szczególną więź z jego czytelnikami. Dla tego jego produkcje mogły
wydać się nie zrozumiałe dla osób, które nie były wychowane w japońskim kręgu
kulturowym42.
Śmierć Osamu Tezuki nie przekreśliła jego wielkiej popularności, jaką odznaczał się
w Japonii. W 1994 r., jako pierwszy twórca komiksów doczekał się wystawy swoich prac w
Narodowym muzeum sztuki nowoczesnej w Tokio. W tym samym roku w jego rodzinnym
mieście Takarazuka zostaje otwarte muzeum upamiętniające jego twórczość. W pierwsze
sześć miesięcy od otwarcia muzeum zostało odwiedzone przez 400 000 zwiedzających. Rok
później studio Tezuki z dumą ogłosiło, że od jego śmierci sprzedano przeszło 50 milionów
mang jego autorstwa na całym świecie43.
Według Tezuki manga to medium uniwersalne, dzięki któremu był wstanie dotrzeć do
wszystkich niosąc ostrzeżenie przed konsekwencjami fanatyzmu braku szacunku dla życia i
niezbadanego postępu naukowego. Starając się dotrzeć do jak największej ilości czytelników
realizował tym samym swoje największe marzenie, jakim było zostanie rysownikiem
komiksów. W jednej z jego wczesnych prac stworzonych krótko po wonie pojawia się jego
siedemnastoletnie alter ego wykrzykujące w euforii, że żyje, zdołał przetrwać i teraz będzie
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rysować komiksy i nikt go nie powtrzyma. To właśnie jego niewyczerpana pasja i entuzjazm
udowodniły, że komiksy są wstanie przybrać rolę miedzy narodowego języka, który
przekracza granice państw i stając się pomostem pomiędzy kulturami44.

2.1.5. Prace Osamu Tezuki
2.1.5.1. Przygody wszechmocnego Atoma – Astro Boy
Od dnia swojej premiery w 1951 r. Tetswana Atom znany również, jako Astro Boy
pozostaje najbardziej rozpoznawalną postacią, jaką stworzył Osamu Tezuka. Historia
opowiada losy robota w postaci małego chłopca stworzonego przez genialnego naukowca,
który na wskutek tragicznego wypadku samochodowego
stracił

swojego

syna.

Robot-chłopiec

prowadził

zwyczajne życie uczęszczając do szkoły tak jak każde
inne dziecko, dzięki czemu mógł nauczyć się życia
pośród ludzi. Jako maszyna cechował się nadludzkimi
możliwościami, potrafił latać z zawrotną prędkością,
dysponował siłą miliona koni mechanicznych a zamiast
serca posiadał reaktor atomowy45.
W

przeciwieństwie

do

super

bohaterów

występujących w amerykańskich komiksach z tamtego
okresu Astro Boy nie walczył o sprawiedliwość, ale o
pokój na świecie. Astro Boy stał się pomostem pomiędzy
światem ludzi i maszyn, ponieważ jest istotą żyjącą
pomiędzy tymi dwoma światami w pełni nie należy do żadnego z nich. Posiada nadludzkie
moce, ale podobnie jak człowiek popełnia też błędy w swoim postępowaniu.
Swoją popularność w Stanach Zjednoczonych zawdzięcza serialowi animowanemu,
do którego prawa emisji wykupiła stacja NBC w roku 1963. Nazwa serialu została zmieniona
na Astro Boy, ponieważ stacja telewizyjna chciała uniknąć ewentualnego konfliktu z
amerykańskim komiksowym gigantem DC comics, który w tamtym czasie publikował komiks
pod tytułem The Atom często również nazywanym The Mighty Atom46. Po obejrzeniu kilku
próbnych odcinków rada nadzorcza stacji telewizyjnej stwierdziła, że to właśnie takiego
programu potrzebują i bez wahania podpisali kontrakt na wszystkie sto cztery odcinki. Fred
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Ladd, który został mianowany szefem produkcji przyznał w jednym z wywiadów, że zanim
serial nadawał się w pełni do emisji w telewizji musieli nad nim sporo popracować dodając
między innymi angielski dubbing oraz zmieniając niektóre sceny i motywy tak, aby dzieci w
Ameryce w pełni zrozumiały bajkę. Od czasu jego telewizyjnej premiery mija już piąta
dekada a Astro Boy nadal się cieszy niesłabnącą popularnością w Japonii jak i Ameryce47.
2.1.5.2. Waleczna księżniczka i teatr Takarazuka - A Knight in Ribbons
Manga Ribon no Kishi znana pod anielską nazwą A Knight in Ribbons (Rycerz w
wstęgach) ukazywała się w latach 1953-1956 w magazynie mangowym dla dziewcząt Shōjo
Club. Historia opowiada losy bohaterki o imieniu Sopphire, która poprzez nieprzychylne
zrządzenie losu urodziła się w europejskiej rodzinie królewskiej, która potrzebowała
męskiego następcę tronu. Dla tego po części wychowana jest, jako chłopiec ukrywając swoją
prawdziwą tożsamość przed złymi ludźmi z dworskiego otoczenia, którzy usilnie starają się
zdemaskować jej prawdziwe oblicze.
Osamu Tezuka uważał, że w kwestii komiksu nie ma jasnego podziału na to, co jest
dla chłopców i dla dziewcząt z tego powodu podjął się próby stworzenia emocjonującej
historii romantycznej pełnej przygód osadzonej w średniowiecznych realiach gdzie krzyżuje
się chrześcijańska i grecka mitologia. A Knight in Ribbons szybko zdobył rzesze licznych
fanek, którym podobała się kinowość komiksu tak charakterystyczna dla prac Tezuki oraz
liczne nawiązanie do teatru Takarazuka.
Teatr Takarazuka została założony w 1914 r. przez kolejowego potentata Ishizō
Kabayashiego, który pasjonował się sztuką teatralną. Będąc pod wrażaniem przedstawienia
teatralnego w zachodnim stylu wystawionego w Tokio postanowił, że stworzy połącznie
tradycyjnej japońskiego teatru z zachodnim stylem. W przeciwieństwie do japońskiego teatru
Kabuki, w którym wszystkie role są odgrywane przez mężczyzn Takarazuka jest całkowicie
odgrywana przez kobiety. Zachód przywykł do zamykania ludzi w kategoriach
heteroseksualnych i homoseksualnych, dlatego Takarazuka może wydawać się rozrzutną
gejowsko-lesbijską fantazją. Ta forma sztuki w gruncie rzeczy jest uosobieniem nowoczesnej
Japonii. Podobnie jak współczesna manga dla dziewcząt Takarazuka oferuje wyolbrzymiony
punkt widzenia zewnętrznego świata. Daje on kobietom w społeczeństwie wciąż w
większości zorientowanym na dominację mężczyzn szasnę na spełnienie swoich marzeń48.
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Manga Ribon no Kishi okazała się wielkim sukcesem i stała się inspiracją dla innych
mang przeznaczonych dla dziewcząt. Została również zaadaptowana dla potrzeb baletu oraz
radiowego słuchowiska w 1956 r. Manga przeniesiona w realia anime w 1967 r. w Ameryce
wyświetlana była pod nazwą Princess knight.
2.1.5.3. Lwia opowieść - Jungle Taitei
W 1994 roku animacja studia Disneya, która ukazała się na ekranach kin pod tytułem
Król Lew szybko stała się kasowym hitem. W tym samym czasie poprzez różne grupy
tematyczne i fora internetowe związane z nurtem anime w USA rozpowszechniła się pogłoska
jakoby animatorzy Disneya dokonali plagiatu na produkcji Osamu Tezuki z lat
sześćdziesiątych zatytułowanej Jungle Taitei (Kimba biały lew).
Podobieństwa w obydwu produkcjach
są uderzające. Filmy te opowiadają historię
osadzoną w Afryce z lawami, jako głównymi
bohaterami. W Królu lwie tytułowy lew ma na
imię Simba zaś w anglojęzycznej wersji
Kimby białego lwa ma on na imię Kimba.
Obydwaj mieli odziedziczyć tron po swoich
ojcach oraz obydwaj musieli ostatecznie
zmierzyć się z złym lwem, który miał bliznę
na lewym oku. Co więcej w obydwu
produkcjach pojawiają się podobne sceny.
Po tym jak pogłoska rozeszła się w
mediach zarząd Disney oświadczył w prasie i telewizji ze Król lew jest oryginalną produkcją i
żaden z animatorów pracujących nad filmem nie miał pojęcia o istnieniu pracy Tezuki.
Oświadczenie te wywołało falę oburzenia w Japonii gdzie uznano to za plamę na honorze
narodowym. W artykule zamieszczonym w gazecie USA Today z dnia 14 czerwca 1994 r.
autor starał się podważyć linię obrony kierownictwa Disneya. W związku z tym, że do
stworzenia długiej animacji wymagany jest liczny zespół animatorów dla tego nie ma takiej
możliwości, aby wszyscy pracujący przy Królu Lwie nie zetknęli się z filami Osamu Tezuki,
które były wyświetlane regularnie w USA w latach 1966-1970. Ponad to Tezuka był bardzo
znany w kręgach animatorów, ponieważ jeszcze w latach osiemdziesiątych nie jednokrotnie
wygrywał konkursy i festiwale animacji w Stanach Zjednoczonych. Osobiście również
odwiedził główne studio Disneya w Burbank w stanie Kalifornia.

Animacja Jungle Taitei (Kimba biały lew) powstała w oparciu o pięciuset stronicową
mangę, która ukazywała się regularnie pomiędzy 1950-1954 w miesięczniku Manga Shōnen.
Komiks opowiada o trzech generacjach lwów, które walczą o uratowanie królestwa zwierząt
przed ludźmi. Leo, który w angielskiej wersji występował, jako Kimba jest lwem
wychowanym przez ludzi. Stara się on ucywilizować królestwo zwierząt tak, aby stało się
konkurencyjnym dla świata ludzi. W finalnym akcie Leo poświęca się, aby uratować
ludzkiego przyjaciela49.
Osamu Tezuka był ogromnym fanem twórczości Walta Disneya, miał też okazję
spotkać go osobiście na Nowojorskich targach w 1964 r. Tezuka podszedł do pana Disneya
prosząc o autograf jak każdy inny fan i ku swojemu zdziwieniu okazało się, że amerykański
animator był w pełni świadomy twórczości i istnienia Osamu Tezuki. Walt Disney
niejednokrotnie powtarzał, że chciałby również zrobić coś podobnego do Astro Boya.
Prawdopodobnie gdyby Osamu Tezuka zobaczył, że największe na świecie studio animacji
wzorowało się na jego pracy przepełniłaby go duma i zadowolenie.

2.2. Msamune Shirow
Światowej sławy twórca mangi, dzięki któremu komiks japoński na przełomie lat
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych zdołał podbić Stany Zjednoczone. Masamune Shirow
to pseudonim artystyczny, który pochodzi od imienia legendarnego wytwórcy japońskich
mieczy Masamune Okazakiego żyjącego na przełomie XIII i XIV w. Prawdziwe nazwisko
mangaki to Ota Masanori50, urodził się 23 listopada 1961 r. w mieście Higashinada będącego
częścią obwodu Kobe. Od najmłodszych lat Masamune przejawiał zainteresowanie
rysunkiem. Jego pasja zaprowadziła go na akademię sztuk pięknych w Osace, którą ukończył
na specjalności malarstwo olejne. W trakcie trwania studiów coraz bardziej zagłębiał się w
tajniki tworzenia mangi, wtedy to właśnie powstała jego pierwsza praca Black Magic. Po
studiach podjął się pracy nauczyciela plastyki w szkole, ale po roku zrezygnował z posady na
rzecz kariery mangaki.
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2.2.1.Twórczość i styl
Msamune Shirow specjalizuje się w opowieściach science-fiction z gatunku
cyberpunku, który skupia się na ludziach żyjących w otoczeniu zaawansowanej technologii
komputerowej dającej nieograniczone możliwości przepływu informacji. Gatunek ten
najlepiej charakteryzują trzy elementy: miasto - w tym wypadku futurystyczna metropolia,
masa - element ludzki oraz maszyna - reprezentująca zaawansowany postęp technologiczny.
Za twórcę cyberpunku uważa się pisarza Williama Gibsona, który był autorem takich książek
jak Neuromancer oraz Graf Zero.
Wyżej wymienione trzy podstawowe elementy cyberpunku są charakterystyczne dla
wszystkich prac Masamune Shirowa. Ponad to mangaka również nawiązuje do filmowego
stylu wypracowanego przez Osamu Tezukę gdzie te same postacie ogrywają różne role w
poszczególnych produkcjach. Dlatego w jego mangach zawsze spotkamy podobnie
wyglądająca główną bohaterkę o silnym charakterze, która łączy w sobie kontrastujące z sobą
cechy takie jak technika i zmysłowość. Niejednokrotnie można odnieść wrażenie, że mangaka
odwołuje się do mitu o Pigmalionie i Galatei gdzie król Cypru Pigmalion, który nie był w
stanie znaleźć dla siebie partnerki zakochał się w przez siebie wykutej rzeźbie
przedstawiającej jego wmarzony ideał kobiety. Nawiązanie do greckiego mitu pojawia się w
mandze Appleseed przedstawiającej wątek niemożliwej do spełnienia miłości pomiędzy
cyborgiem a kobietą oraz w Ghost in the Shell gdzie fizyczna przepaść pomiędzy maszyną a
jej twórcą staję się również egzystencjalną przepaścią51. W swoich pracach przedstawia obraz
futurystycznej Japonii, która zdominowana przez nowoczesne technologie stała się
wielonarodowym i kulturowym państwem52
Kontakt z szerszym gronem odbiorców na początku swojej twórczości Shirow
utrzymywał dzięki magazynowi Fanzinie Atlas, który był tworzony przez miłośników
komiksu japońskiego. W latach osiemdziesiątych również regularnie brał udział w
największym konwencie mangowym w Japonii Comiket53. To właśnie tam nawiązał kontakt z
profesjonalnym wydawnictwem Seishinsha, które zaproponowało mu współpracę. Jego
debiutancka manga Appleseed w 1986 r. zdobyła prestiżową nagrodę Seiun Award
przyznawaną przez Japoński konwent science-fiction w kategorii najlepszy komiks roku54. W
odróżnieniu od innych twórców mangi Masamune Shirow rozpoczął swoją karierę na rynku
komiksowym od wydania pełnej mangi zamiast publikowania krótkich epizodów w
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magazynie. Shirow również nie zatrudnia asystentów, którzy by pomagali w pracach nad
kolejnymi komiksami. W jednym z wywiadów przyznał, że przez krótki okres czasu miał
swojego asystenta, ale nie potrafił mu znaleźć sensownego zajęcia, ponieważ wszystko woli
robić samodzielnie.
2.2.2. Międzynarodowa sława
Twórczość Shirowa została rozpowszechniona na terenie Stanów Zjednoczonych za
pośrednictwem Studia Proteus będącego wtedy pod kierownictwem Torena Smitha. Studio
Proteus jest częścią większego wydawnictwa komiksowego Dark Horse Comics, które
obecnie jest największym dystrybutorem mangi na ternie Stanów Zjednoczonych. W
przypadku komiksu japońskiego kluczową strategią wydawnictwa jest poszukiwanie
japońskich

artystów,

których

twórczość

jest

zbliżona

do

amerykańskiego

stylu

komiksowego55. Dzięki wydawnictwu Proteus Shirow zdołał osiągnąć szybciej status
kultowego twórcy mangi w USA aniżeli w Japonii. Swoją popularność zawdzięczał głównie
bardziej szczegółowym rysunkom niż w typowej mandze, co więcej każda strona zawierała
mnóstwo tekstu obejmującego dialogi oraz objaśnienia. Przeważająca ilość mangowych
tytułów z tamtego okresu nadal skupiała się na filmowym prowadzeniu narracji gdzie
przeważał obraz nad treścią. Dlatego czytelnicy zachodni przyzwyczajeni do długich
dialogów czytając mangi Shirowa nie czuli się oszukani na ilości treści. Popularności
przysporzyły mu również kolorowe strony. Masamune Shirow, jako pierwszy mangaka zdołał
osiągnąć na tyle spektakularny sukces w USA, iż pod względem sprzedaży zdołał wyprzedzić
wielu amerykańskich twórców. Na dzień przed wydaniem Ghost in the Shell wydawnictwo
przygotowywało się na nakład od 30.000 do 40.000 kopi56.

2.2.3. Prace Msamune Shirowa
2.2.3.1. Ostatnia nadzieja ludzkości - Applesseed
Applesseed to manga z gatunku science-fiction autorstwa, zawierająca elementy
cyberpunku, polityki, filozofii oraz socjologii. Cztery tomy mangi zostały wydane w latach
1985-1989. W 1986 r. Appleseed zdobył nagrodę Seiun Award w kategorii najlepsza manga.
Na polskim rynku dwa tomy mangi pojawiły się dzięki wydawnictwu TM-Semic i jego serii
poświęconej japońskiemu komiksowi Top Manga. Początkowo Shirow zaplanował, że
Applesseed będzie dziesięcio tomową historią.
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Wydarzenia opowiedziane w Appleseed mają miejsce w XXII w. zaraz po
zakończeniu trzeciej wojny światowej. Kiedy Wielka Brytania, USA oraz Chiny musiały
stawić się czoła powojennym problemom politycznym oraz gospodarczym światowy
porządek został zaprowadzony przez dwie ponadnarodowe organizacje, Republikę Munmy i
Posejdon, które podzieliły swoje strefy wpływów57.
Głównymi bohaterami komiksu są Deunan Knute i Briareos Hecatonchires, byli
członkowie elitarnej grupy antyterrorystycznej SWAT58. Jako weterani i eksperci walce
zostali zaproszeni do nowo powstałej jednostki ESWAT (Extra Special Weapons And
Tactics), która jest pierwszą linią obrony utopijnego miasta-państwa Olimp, najbardziej
wpływowego rządu na Ziemi. Połowa populacji tego utopijnego miasta to bioroidy ludzie
genetycznie modyfikowani pozbawieni możliwości reprodukcji oraz odczuwania niektórych
ludzkich emocji.
Pierwsze wydanie w Japonii w 1985 r., zatytułowane Book One Appleseed: The
Promethean Challenge zostało opublikowane od razu, jako tomik, co jest prawdziwą
rzadkością na rynku japońskim. Pozostałe trzy części zatytułowane Book Two, Appleseed:
Prometheus Unbound, Book Three Appleseed: The Scales of Prometheus oraz Book Four
Appleseed: The Promethean Balance ukazały się kolejno w 1987 r. i 1989 r.
W latach 1988-1992, Appleseed publikowany był w języku angielskim przez
wydawnictwo Studio Proteus. Obecnie wydawcą mang Shirowa jest wydawnictwo Dark
Horse Comics. Appleseed doczekał się trzech ekranizacji: pierwszą z nich była animacja
wydana w 1988 r. W 2004 roku powstało pełnometrażowe anime, mające być pierwszym
filmem z trylogii Appleseed. Kolejna część zatytułowana Appleseed: Ex Machina na ekranach
kin ukazała się w 2007 roku. Ekranizacja ta szybko uzyskała miano superprodukcji anime, z
względu na zawansowaną animację komputerową użytą do produkcji filmu.
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2.2.3.2. Maszyna i dusza - Ghost in the Shell
Ghost in the Shell to manga początkowo opublikowana w magazynie dla starszych
nastolatków Young Magazin od roku 1989, zaś wersja tomikowa ukazał się w 1991 r. Drugi
tom zatytułowany Manmachine Interface wydano w 2002 r. Ostatnia część serii zatytułowana
Ghost in the Shell 1.5: Human-Error Procesor pojawiła się w 2003 r. Wszystkie części
zostały wydane na polskim rynku przez wydawnictwo JPF. Manga opowiada zdarzenia
mające miejsce w futurystycznej Japonii roku 2029. Główną bohaterką jest major Motoko
Kusanagi, dowódca Sekcji 9, specjalizującej się w zwalczaniu przestępczości wykorzystującej
nowoczesne technologie. Major Kusanagi jest cyborgiem gdzie, ludzki mózg został
umieszczony sztucznym ciele.
Manga oraz film, który ukazał się w 1995 r. w reżyserii Mamoru Oshiego jest
utrzymana w gatunku cyberpunk, charakterystycznym dla cyklu książek Williama Gibsona,
którego uważa się za ojca tego gatunku. Masamune Shirow skupia się nad moralnymi
rozważaniami

skutków

połączenia

człowieka

i

maszyny,

wszechobecności

sieci

komputerowej i rozwoju sztucznej inteligencji, ze szczególnym uwzględnieniem tożsamości i
unikalności ludzkiej psychiki, co daje całości filozoficzny wyraz.
Główny wątek mangi to pościg za cybernetycznym przestępcą zwanym, jako Władca
Marionetek. Jego prawdziwa tożsamość nie jest znana. Dopuszcza się on najwyższego
wykroczenia, jakim jest ghost hacking (łamanie ducha), czyli przejęcie kontroli nad umysłem
człowieka i manipulowanie świadomością. Okazuje się, że władca marionetek nie jest
zwykłym przestępca, ale programem - sztuczną inteligencją, stworzoną przez rząd, któremu
służy Sekcja 9. Władca Marionetek zdołał wydostać się na wolność, w celu zdobycia
prawdziwego ciała. Major Kusanagi, początkowo sceptyczna, ostatecznie zgadza się na
propozycję Władcy Marionetek na połączenie się z jej świadomością. Autor poszukuje
odpowiedzi na pytania dotyczące człowieczeństwa i zagrożeń płynących z dokonującego się
coraz dynamiczniejszego postępu technologicznego. W jego twórczości można odnaleźć
wiele na wiązań do filozofii wielkich myślicieli takich jak Konfucjusz, Platon oraz
Kartezjusz.

Mangę charakteryzuje również wielka ilość przypisów i komentarzy samego Shirowa,
przybliżających tło technologiczne, socjologiczne i polityczne. Autor jest niezwykle
precyzyjny, jeśli chodzi o detale techniczne. Niektóre z opisywanych przez niego technologii
obecnie faktycznie znajdują zastosowanie między innymi w przemyśle wojskowym. Manga
wywarła znaczący wpływ na twórczość braci Wachowskich, którzy przyznali, że ich
najbardziej znany film, Matrix, czerpał inspiracje z Ghost in the Shell.

Major Motoko Kusanagi

Fragment Ghost in the Shell

Fragment Ghost in the Shell

2.3. Clamp
2.3.1. Początki
Clamp to japońska grupa artystek tworzących mangę założona w połowie lat
osiemdziesiątych. Podobnie jak Msamune Shirow swoją karierę rozpoczynały na różnych
konwentach mangowych. Były prawdziwymi profesjonalistkami wśród twórców dojinshi
mangi tworzonej przez fanów komiksu. Na pojedynczym konwencie potrafiły sprzedać sześć
tysięcy swoich prac każda w cenie 600 yen59.
W latach osiemdziesiątych zaczynały, jako grupa jedenastu artystek tworzących
wspólnie pod nazwą CLAMP Cluster. Często zapraszały różnych twórców mangi do
współpracy przy niektórych projektach. Tsubaki Nekoi, Mokona i Satsuki Jgarashi, jako
główne rysowniczki stanowiły podstawę grupy, były one przyjaciółkami z czasów szkolnych.
Zainteresowanie mangą zawdzięczają rówieśnikom z szkoły średniej, już w tedy próbowały
swoich sił przy tworzeniu pierwszych komiksów. Z przyszłą liderką grupy Nanase Ohkawą
spotkały się na jednym z konwentów w Osace gdzie zawsze regularnie brały udział. W 1989
r. grupa uszczupliła się do siedmiu osób a cztery lata później grupę stanowiły już tylko cztery
osoby, stan ten utrzymuje się do dziś. Obecnie grupę CLAMP tworzą: Nanase Ohkawa
urodzona w 1967 r. liderka i scenarzystka, Mokona a właściwie Mokona Apapa urodzona w
1969 r. jest główną rysowniczką i twórcą rozpoznawalnego stylu CLAMP, Tsubaki Nekoi
urodzona w 1969 r. w Kioto jest asystentką Mokony, ale w przypadku kilku tytułów jak Wish
i Legal Drug to ona była główną rysowniczką. Ostatnim członkiem grupy jest Satsuki
Igarashi urodzona w 1969 r. jest asystentką wyżej wymienionych rysowniczek, pomaga
również przy pisaniu scenariuszy, ponad to ma swój stały kącik w miesięczniku Kadokawa
Newtype.

2.3.2. Kariera
W 1987 r. rozpoczęły swoją współpracę z wydawnictwem Shinshokan Wings. Na
początku stworzyły sześćdziesięcio stronicowy skrypt, który nie został zaakceptowany przez
edytorów wydawnictwa. Otrzymały drugą szansę, dzięki czemu stworzyły mangę RG Veda,
która bardziej pasowała do specyfiki magazynu. Związku z pracą dla wydawnictwa
przeprowadziły się do Tokio gdzie wynajmowały małe cztero osobowe mieszkanie. Po
sukcesie RG Vedy pozostało ich już tylko siedem. Manga okazał się na tyle popularna, że pod
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naciskami wydawnictwa z początkowo zakładanej jednotomowej historii przekształciły w
wieloodcinkową mangę.
W 2004 r. związku z piętnastą rocznicą założenia grupy wydawnictwo Tokyopop
wydało dwunasto częściowy magazyn zatytułowany CLAMP no Kiseki, który gromadził
najważniejsze tytuły stworzone przez grupę oraz istotne ciekawostki na ich temat. W 2006 r.
po raz pierwszy w karierze pojawiły się w Ameryce. Wzięły udział w Anime Expo gdzie na
spotkanie z nimi przybyło przeszło sześć tysięcy fanów. Do tego czasu zdołały na całym
świcie sprzedać ponad 90 milionów mang.
W przeciwieństwie do innych twórców mangi, którzy skupiają się głównie na jednej
grupie wiekowej CLAMP zajmuje się mangą zarówno dla dzieci jak i nastolatków. Ich
twórczość oparta jest o system obsadzaniu ról, dzięki czemu zdołały wykreować własny
bogaty świat. Przygodę z rysunkiem zaczęły już w szkole średniej, ale praca mangaki
wymaga pewnych określonych narzędzi wymaganych do tworzenia komiksów. Nigdy nie
pracowały, jako asystentki u doświadczonego mangaki, dlatego ich oryginalny styl jest
efektem ciężkiej pracy i samo nauki.
Sposób, w jaki rysują komiksy zmienia się w zależności od tego, która z rysowniczek
sprawuje główną rolę nad nowym projektem oraz jaka grupa wiekowa będzie docelowym
odbiorcą. Wspólnymi elementami dla ich wszystkich mang są detalicznie rysowane włosy,
mocno stylizowane oczy i ludzkie ciała oraz wyszukana odzież.
Motywem przewodnim ich mang jest przeznaczenie, które według Ohkawy jest
czymś, co sami wybieramy. Stanowi to podstawę ich romansów traktujących o bratnich
duszach, które związały się dzięki przeznaczeniu. Tematyka pogoni za miłością sugeruje, że
ich grupą docelowa są młode dziewczyny. Jednakże CLAMP zarówna, jeśli chodzi o wiek jak
i płeć nie ogranicza się do wąskiego grona odbiorców. W 2001 r. przy współpracy z Young
Magazine wydały swoją pierwszą mangę dla chłopców w wieku licealnym zatytułowaną
Chobits60.

2.3.3. Prace grupy CLAMP - xxxHOLiC
xxxHOLiC to manga publikowana cyklicznie od 2003 w magazynie Young Magazine
KC Deluxe będącego częścią wydawnictwa Kodasha. W USA wydana przez Del Rey Manga,
manga zakończyła się na dziewiętnastu tomach w marcu 2011. Główny bohater serii to
Watanuki Kimihiro, uczeń liceum, który jest nieustannie prześladowany przez demony, które
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w mitologii japońskiej znane są, jako youkai. Podczas ucieczki przed demonami przypadkowo
ukrywa się w starym dom. Od tej chwili jego życie diametralnie się zmienia. W domu
znajduje się jedyny swego rodzaju sklep oraz jego właścicielka Yuuko Ichihara, która jest w
stanie spełnić każde życzenie, o ile zapłaci się jej odpowiednią kwotę. Za pozbycie się
umiejętności przyciągania nadprzyrodzonych istot bohater zaczyna pracę w sklepie Yuuko.
Krótki okres czasu xxxHOLiC publikowana również w Weekly Shōnen Magazine.
Koniec mangi opublikowano 9 lutego 2011 w Bessatsu Shōnen Magazine. Wszystkie
dwieście trzynaście odcinków zostały wydane w formacie tankōbonu (tomiku mangowego)
przez wydawnictwo Kodansha61. xxxHolic była pierwszą licencją wykupioną przez
wydawnictwo Del Rey Manga działającym na rynku amerykańskim. Specyfiką tej mangi są
liczne nawiązania do postaci i wątków z innych mang grupy CLAMP.

xxxHOLiC
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Rozdział III: Dalszy rozwój mangi i jego główne kierunki
w latach 1950-1960
3.1. Manga dla dorosłych. Alternatywa dla głównego nurtu
Zaraz po zakończeniu II wojny światowej Osamu Tezuka nie był jedynym artystą,
który chciał tworzyć komiksy. Zakończenie wojny wiązało się z gospodarczą depresją, która
nie ułatwiała tego zadania, ale zapotrzebowanie na tanią i łatwo dostępną rozrywkę było jak
najbardziej odczuwalne. Wiążąc się z małymi wydawnictwami młodzi i ambitni rysownicy
zaczęli tworzyć nowy mroczniejszy gatunek komiksu nazwany geika, co oznaczy
dramatyczne rysunki. Nowy gatunek różnił się stanowczo od tego, co proponował główny
nurt komiksowy przeznaczony dla dzieci. Geika przedstawiała poważne treści czytane
przeważnie przez nastolatków i dorosłych.
Termin geika został wymyślony na długo po powstaniu tego gatunku przez młodego
rysownika Yashihiro Tatsumi’ego w 1957 r., który chciał na dobre oderwać się on głównego
nurtu mangowego. Zrozumienie źródła sukcesu geika jest kluczem do wyjaśnienia przyczyn
popularności współczesnej mangi62.
Na początku lat pięćdziesiątych wielu artystów stawiało pierwsze kroki w kami-shibai
- papierowym teatrze wystawianym na ulicy bardzo popularnym w większych miastach
Japonii jeszcze przed rozpowszechnieniem się telewizji63. Inną drogą wybicia się dla młodego
rysownika była droga publikacji w wydawnictwach z Osaki, która była medialnym imperium
Japonii w tamtych czasach. Wydawane w Osace na szeroką skalę Akahon, czyli czerwone
książeczki dały szansę na zaprezentowanie swoich talentów wielu artystom w tym Osamu
Tezuce, który w 1947 r. zaprezentował Nową wyspę skarbów. W bardzo krótkim czasie całe
miasto było pełne komiksów geika. Nie zważano uwagi na prawa autorskie, artyści
wzajemnie kopiowali od siebie prace w zawrotnym tempie. Plagiatowano również komiksy
Tezuki, który w tamtym czasie był najpopularniejszym mangaką.
Czerwone książeczki cieszyły się ogromną popularnością dzięki temu, że były tanie.
Aby utrzymać ich niską cenę książeczki drukowano w bardzo małym formacie B5 lub B7 na
niskiej, jakości papierze w czerni i bieli. Ceny zaczynały się od 10 yen dochodząc
maksymalnie do 50 yen. Tylko znacznie grubsze wydania kosztowały 90 yen64. Po
komercyjnym sukcesie Tezuki również innym artystom pozwolono na rysowanie znacznie
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dłuższych historii. Gdy wydawcy starali się sprostać rosnącym wymaganiom czytelników
wydając coraz to dłuższe i ciekawsze historie w związku z rosnącą inflacją cena za
pojedynczą książeczkę przekroczyła poziom 100 yen, co było poza finansowymi
możliwościami przeciętnego młodego czytelnika.
Ta stosunkowo niekorzystna sytuacja na rynku mangowym dała możliwość na
rozwinięcie całkowicie nowej gałęzi wydawniczej. Tak powstały lokalne wypożyczalnie
nazwane kashihonya gdzie za równowartość 10 yen można było wypożyczyć dowolną mangę
na okres dwóch dni. Dzięki temu pomysłowi wiele wydawnictw zdołało uniknąć bankructwa
a przy tym manga stała się jeszcze bardziej popularna. Z czasem procent wypożyczających
mangę licealistów zaczął gwałtownie wzrastać dla tego wydawcy musieli przygotować nową
ofertę. Tak powstała kurai mroczna manga przeważnie wydawana w sześćdziesięcio ośmio
stronicowych tomikach drukowanych w formacie A5 (21.6x15.2) czyli większym od
powszechnego formatu karty pocztowej, który był typowy dla czerwonych książeczek.
Pomiędzy wydawcami a właścicielami licznych wypożyczalni nawiązała się współpraca gdzie
producenci komiksów zobowiązali się na regularne dostarczanie najbardziej poczytnych
tytułów.
Wielu autorów geika było znacznie młodszych od Osamu Tezuki, szanowali go i
uczyli się do niego warsztatu rysownika, ale nie chcieli naśladować jego stylu, którego
odbiorcą byli najmłodsi czytelnicy. Twórcy geika wzorowali się na najnowszych
osiągnieciach japońskiego kina głównie na produkcjach Akiry Kurosawy oraz Yasujiro Ozu.
Inspirację czerpali również z amerykańskich filmów w stylu Noir i neorealistycznych filmów
europejskich65.
Od roku 1963 szybszy rozwój Japońskiej gospodarki był coraz bardziej odczuwalny.
Związku z bogaceniem się społeczeństwa pojawia się coraz więcej tanich tygodników
mangowych dla tego system wypożyczalni kashihonya załamał się. Wraz z końcem licznych
wypożyczalni komiksy geika odchodzą tymczasowo w cień.

3.2. Magazyn Garo
Od połowy lat sześćdziesiątych wraz z ciągle rosnącą liczbą magazynów mangowych
odczuwalny jest głód czytelników na coraz to nowsze historie. Dotychczas niezauważani
rysownicy geika zaczynają otrzymywać coraz więcej zleceń od wydawców, którzy starali się
jak najbardziej uatrakcyjnić swoje pisma. Do końca 1965 r. autorzy geika podnieśli sprzedaż
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magazynów shonen (dla chłopców) do jednego miliona kopi tygodniowo. Sukces ten został
okupiony ukróceniem artystycznej swobody, jaką cieszyli się twórcy geika w latach
poprzednich. Autorzy musieli dostosować się do rygorystycznych wymagań wydawcy, który
oczekiwał, co tygodniowych krótkich epizodów powstających pod czujnym okiem edytora.
Dla wielu twórców geika ważniejsza była wolność artystyczna aniżeli zarobki.
Młody dobrze zapowiadający się autor geika Sanpei Shirato w 1964 r. zakończył
swoją współpracę z magazynem Shonen Magazine i postanowił związać się z nowo
powstałym czasopismem Garo (z jap. Galeria sztuki) założonym przez Katsuichiego Nagai.
W wrześniowym wydaniu Garo z 1964 r. ma miejsce premiera nowej mangi Shiraty
zatytułowanej Legend of Kamui, która obiła się dość głośnym echem w mediach z powodu
odważnej okładki, która prezentowała krwawą scenę walki. Legend of Kamui od razu stał się
wielkim hitem dla tego wydawca zdecydował się bez wahania na udzielenie pełnej swobody
Shiracie oraz przyznanie większej ilości miejsca w magazynie na kolejne odcinki. W 1971 r.
Garo odnotowało najwyższą sprzedaż przekraczając nakład osiemdziesięciu tysięcy kopi.
Mimo że nie jest to wynik porównywalny z głównymi magazynami lat siedemdziesiątych
Garo dało wielu autorom geika możliwość powrotu na szeroki rynek mangowy.
Osiągnięcia magazynu Garo nie zostały przeoczone przez Osamu Tezukę. Powoli
zbliżając się do czterdziestego roku życia ciągle pozostawał najbardziej rozchwytywanym
twórcą wyłącznie w głównym nurcie mangowym. W styczniu 1967 r. założył swój własny
miesięcznik zatytułowany COM gdzie w pierwszym numerze zamieścił manifest: „Manga
wydaję się, że weszła w swój złoty okres. Jednakże jak wiele jakościowo doskonałych prac jest
publikowanych? Czy nie jest prawdziwym problemem jak wielu mangaka zapracowuje się na
śmierć podczas gdy są zmuszani do uległości, służebności i współpracy z okrutnymi
wymaganiami komercjalizmu? Dzięki temu magazynowi chciałbym pokazać wam jak wygląda
prawdziwa manga”66.
Chcąc być jak najbardziej konkurencyjnym Tezuka starał się publikować jak najwięcej
kontrowersyjnych historii które pozwalały na wyrażanie jego moralnych niepokojów. Od tego
momentu coraz więcej realistycznych i dramatycznych historii geika wpływa na jego
twórczość. Tezuka publikował tak wiele nowych komiksów że wydaje się że COM był jago
osobistym magazynem. Jednakże Tezuka nie bał się zatrudniać młodych profesjonalistów
którzy próbowali eksperymentować z nowymi gatunkami starając się stworzyć nową jakość
komiksu. Magazyn COM został zamknięty w 1972 r. udowadniając że prawdziwa manga jest
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jak najbardziej do osiągnięcia. Przez pięć lat swojego istnienia Tezuka stworzył pracę
swojego życia zatytułowaną Hi no Tori (Bird of Fire, Feniks)67. Tytuł ten nie tylko pokazuje
prawdziwą wartość geiga ale również pozwolił Tezuce na odmłodzenie własnego warsztatu
rysownika, poszerzenie perspektyw i wzniesienie się na nowe wyżyny komiksowej twórczości.
3.3. Chłopięce marzenia – manga dla nastolatków w latach 1960-1990
3.3.1. Tomorrow’s Joe
Tetsuya Chiba, mangaka pracujący dla magazynu Shonen Magazine w pierwszej
chwili nie był w stanie uwierzyć w to, co zobaczył pewnego marcowego popołudnia w roku
1970. Pod budynkiem gdzie mieściło się biuro wydawnictwa zebrał się ponad siedmiuset
osobowy tłum mężczyzn ubranych na czarno w wieku gimnazjalno-studenckim. Ten liczny
tłum przybył, aby pożegnać jedną z mangowych postaci. Kilka tygodni wcześniej w Shonen
Magazine miał miejsce kolejny odcinek serii autorstwa Tetsuyi Chiby zatytułowanej Ashita
no Joe (Tomorrow’s Joe z ang. Jutrzejszy Joe) gdzie miał miejsce pojedynek bokserski
pomiędzy tytułowym Joe a jego odwiecznym rywalem Toru Rikiishim. Pomiędzy dwoma
rywalami odbyła się epicka walka, w której zwycięstwo Toru przypłacił własnym życiem.
Czytelnicy byli poruszeni tą postawą, że na fali spontanicznego zrywu postanowili odprawić
pogrzeb postaci, którą tak bardzo podziwiali68.
Swoją popularność manga Tomorrow’s Joe zawdzięczała cechom charakteru
głównego bohatera, który na ringu jest absolutnie zdeterminowany w byciu naprawdę dobrym
tylko w jednej rzeczy, dążąc do tego wytrwale nawet, jeśli czasami wydaje się to niemożliwe.
Te cechy osobowości są bliskie sercu prawie każdego młodego Japończyka. Manga
Tomorrow’s Joe powstała długo przed bokserskimi filmami takimi jak Rocky Johna Avildsena
oraz Wściekłym bykiem Martina Scorsesea.
Ostatni odcinek mangi miał miejsce w 1973 r. Joe walczył przez piętnaście rund z
światowej klasy bokserem starając się o tytuł mistrza świata. Po wygranej walce Joe nie rusza
się w milczeniu stoi na ringu i jedyne, co widać to jego charakterystyczny uśmiech na twarzy.
Autor zdecydował się zostawić otwarte zakończenie tak, aby to czytelnicy byli w stanie
dopowiedzieć sobie dalsze losy bohatera. Zdaniem starszych czytelników Joe nie żyje,
według młodzieży żyje i z pewnością stoczy jeszcze nie jedną walkę, ponieważ jest
„jutrzejszym Joe”69.
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3.3.2. Zakazane treści
Japońska konstytucja z 1946 r. za główny cel wyznaczała demokratyzację,
demilitaryzację oraz wyrzeczenie się wojny, jako sposobu rozwiązywania sporów
międzynarodowych. Dlatego amerykańska administracja w latach 1945-1952 zwalczała nawet
najmniejsze przejawy agresywnych treści w mediach, które mogły w jakiekolwiek sposób
nawiązywać do czasów wojny oraz zasad kodeksu Bushido. W czasach przedwojennego
militaryzmu japońskie komiksy dla chłopców bazowały głównie na legendach o samurajskich
wojownikach, co miało na celu wzbudzenie patriotyzmu oraz absolutnego oddania cesarzowi.
Po wojnie przywoływanie wartości związanych z walką w szerokim tego słowa znaczeniu
było nie możliwe zarówno w komiksie jak i innych aspektach życia codziennego. Zakazane
zostały tradycyjne japońskie dyscypliny sportowe takie jak karate, judo oraz sumo. Taki stan
rzeczy utrzymał się do 1951 r., kiedy to generał McArthur uznał, że jeśli Japończyków nie
można ponownie dopuścić do pola bitwy to przynajmniej musimy udostępnić im możliwość
rywalizacji na innym polu. Dotąd zakazane dyscypliny znowu zaczęto praktykować. W ten
sposób raz pokonana nacja musiała nauczyć się ponownie jak wygrywać.
W osiem miesięcy od zakończenia wojny liczba wydawnictw zajmujących się
komiksami wzrosła z 300 do 2000 z czego najwięcej uwagi poświęcano publikacjom dla
chłopców70. Do 1952 r. absolutnym liderem w mandze pozostawał Osamu Tezuka jednakże
nie każda jego nowa publikacja od razu okazywał się wielkim sukcesem. Ambasador Atom w
pierwotnej wersji komiksu sprawiał wrażenie niemal, że odczłowieczonej postaci. Redaktor
naczelny wydawnictwa, który widział w nowej produkcji duży potencjał odbył naradę z
Tezuką, która miała na celu wypracowania bardziej przyjaznej czytelnikowi historii.
Zadaniem redaktora grono czytelników mangi od czasu czerwonych książeczek zdążyło się
diametralnie zmienić z tego powodu to, czego potrzebują obecni czytelnicy to prawdziwy
bohater. Tezuka podążając tymi radami zmienił główny koncept komiksu, dzięki czemu
powstał dobrze znany Astro Boy.
Do roku 1959 japoński rynek komiksowy doświadczył ogromnego wzrostu. Przyczyny
tego zjawiska należy szukać w coraz lepiej rozwijającej się gospodarce oraz dzieciom z
powojennego wyżu demograficznego, które już osiągnęły wiek gdzie mogą samodzielnie
czytać. Tego samego dnia, czyli 17 marca 1959 r. swoją premierę mają dwa tygodniki dla
chłopców. Shonen Magazine wydawnictwa Kodansha i Shonen Sundey wydawany przez
Shogakukan. Shonen Sundey wygrał marketingowy pojedynek osiągając większą sprzedaż.
Tygodniki szybko zyskały na ogromnej popularności wypychając z rynku miesięczniki. Do
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roku 1960 bitwa na tygodniki pomiędzy wydawnictwami rozgorzała na dobre. Walka
pomiędzy wydawnictwami przyczyniła się do zmiany trybu pracy mangaki, który musiał
dostarczać, co tydzień kolejne gotowe odcinki. W tej branży sukces mógł odnieść każdy, kto
miał ciekawy pomysł i zapał do pracy.
Podczas gdy manga dla chłopców stawała się coraz bardziej dochodowa amerykański
styl komiksowy nie znalazł przebicia w Japonii, która posiadała własny bagaż kulturowy
pozwalający na tworzenie własnych ciekawych historii. W Wielkiej Brytanii oraz USA
komiksy o tematyce wojennej były bardzo rozchwytywane, podczas gdy w Japonii temat
wojny powodował mieszane uczucia. Dla tego w całych japońskich mediach wydarzenia
związane z latami wojny w Chinach oraz na Pacyfiku traktowano niczym tabu. Pierwsze
zmiany w podejściu do kontrowersyjnej historii Japonii wnosili tacy artyści jak Keiji
Nakazawa. W wieku sześciu lat wraz z matką był świadkiem ataku atomowego na Hiroszimę.
Z powodu traumy, jaką przeżył poświęcał się tworzeniu głównie mangom sportowym i
science-fiction. Jednak po śmierci matki w magazynie Shonen Jump postanowił opublikować
serię zatytułowaną Barefoot Gen, która opowiadała w dużej mierze historię jego rodziny,
która jawnie przeciwstawiała się militarnemu reżimowi. Manga powoli stawała się jedynym
medium, które pozwalało na powiedzenie tego, co dotąd było niewypowiedziane.

3.3.3. Sport w mandze
Po tym jak amerykańska administracja zezwoliła na praktykowanie dotąd zakazanych
dyscyplin sportowych nowe historie o zmaganiach sportowców szybko trafiły do mangowych
magazynów dla chłopców. Po dzień dzisiejszy manga pozostaje głównym źródłem motywacji
dla najmłodszych do podejmowania aktywności sportowej71. Mangaka Yoichi Takahashi,
który był pod wielkim wrażeniem mistrzostw świata w piłce nożnej, które odbyły się w
Argentynie w roku 1978 że postanowił stworzyć mangę gdzie piłka nożna była motywem
przewodnim. Tak powstała postać Kapitana Tsubasy, który spowodował

wzrost

zainteresowania wśród młodzieży dotąd niepopularną piłką nożną. Kilku czołowych piłkarzy
japońskie reprezentacji w 2002 r. przyznało, że manga miała na nich życiowy wpływ72.
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3.3.4. Robomania
Historie traktujące o wielkich robotach tak
bardzo charakterystyczne dla japońskiego komiksu
swój początek zawdzięczają serii publikowanej w
1956 r. zatytułowanej Tetsujm 28 go (Gigantor)
autorstwa Yokoyamy Mitsuteru73. Jest to opowieść
o batalionie dwudziestu ośmiu robotów, które w
czasie wojny miały uratować Japonię przed
porażką. Ich produkcja została przerwana na
wskutek

amerykańskich

wznowiono

kilka

lata

nalotów.
po

wojnie

Projekt
w

celu

wykorzystania ich do utrzymania pokoju. Wzrost
zainteresowania historiami o robotach powszechnie

Shogo Mobile Armor Devision

nazywanymi przez fanów mangi mechami pokrywa
się z powojennym postępem naukowym, który skutkował szybkim rozwojem przemysłu
elektronicznego.
W 1972 r. na rynek wydawniczy trafia magazyn zatytułowany Magaziner Z który
zajmował się wyłącznie tematyką wielkich robotów. Na łamach tego czasopisma pojawiły się
dziś już kultowe tytuły takie jak Macross, Gundam oraz Patlabor. Na ich podstawie powstały
setki mang i filmów anime tworząc w ten sposób niezwykle charakterystyczną subkulturę,
której członkami są fani mangi na całym świcie. Prawdopodobnie żaden inny rodzaj komiksu
japońskiego nie jest tak popularny jak historie o wielkich robotach. Super roboty są
połączeniem japońskich historii o samurajach z fascynacją współczesną Japonią gdzie nowe
technologie są tak zaawansowane, że dla reszty świata wydają się niemal futurystyczne74.
Manga science-fiction, która wydaje się zwykłą fantazją może zadziwić jej
praktycznym zastosowanie w życiu. W grudniu 2002 r. autor Patlabora Yutaka Izubuchi
został

poproszony

o

zaprojektowanie

finalnego

wyglądu

humanoidalnego

robota

opracowanego wspólnie przez Ministerstwo gospodarki, handlu i przemysłu (METI) oraz
Organizację rozwoju nowej energii i technologii przemysłowej (NEDO)75.
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3.3.5. Przełamywanie barier wiekowych
Magazyny dla chłopców osiągnęły swoją obecną formę już w 1959 r. dzięki
wydawnictwu Kōdansha i magazynowi Shūkan Shōnen Magazine (Weekly Boy’s Magazine).
Ilość publikowanych egzemplarz przekraczała milion tygodniowo, każdy numer zawierał
średnio trzysta stron. Nieodzownym elementem czasopisma były rubi, czyli małe adnotacje w
tekście przygotowane dla dzieci w celu nauki poprawnej wymowy niektórych słów76.
Jak można wytłumaczyć ogromną ilość dorosłych czytelników magazynów, które
przeznaczone są dla dzieci i młodzieży? Opowiedz na to pytanie udzielił edytor Shonen
Jumpa Hiroki Goto tłumacząc, że głównym celem tygodników jest przekazywanie
podstawowych wartości pokazują, że wytrwałą pracą można osiągnąć wszystko. Po
zakończeniu wojny bohaterowie komiksów pomagali przezwyciężyć trudne czasy obecnie,
jako źródło pozytywnej energii pomagają podnieś kraj z gospodarczej recesji77.
3.3.6. Przykłady magazynów dla chłopców
3.3.6.1. Godzilla świata mangi – Weekly Boys Jump (Shūkan Shōnen Jupmp)
Podstawowe informacje
Wydawca

Shūeisha

Data założenia

1968 r.

Cena

190¥

Format

B5, tygodnik

Średnia ilość stron

428

Przybliżona sprzedaż

Około 4 milionów

Rubi (adnotacje do poprawnej wymowy)

Tak

Źródło tabeli: F.L. Schodt, Dreamland Japan, Kalifornia, 1996, s. 90.

Magazyn, który czyta szerokie grono odbiorców w zakresie wiekowym 12-30 lat. W
czasach największej prosperity w tygodniowym obiegu potrafiło znajdować się pięć do
sześciu milionów kopii. Dla porównania gazeta Times ma tygodniową sprzedaż na poziomie
czterech milionów kopi, przy czym Stany Zjednoczone to ponad dwa razy ludniejszy kraj niż
Japonia. Shōnen Jump gabarytami przypomina książkę telefoniczną, jego objętość to 428
stron. Pierwotnie został stworzony z myślą o odbiorcach w wieku podstawówki i gimnazjum
jednak sprzedaje się w znacznie większym zakresie wiekowym. Przedstawiciele branży
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mangowej przywykli nazywać ten magazyn „Godzillą japońskiego świata wydawniczego” z
powodu skali, jaką reprezentuje.
Shōnen
wydawnictwa

Jump

jest

Shūeisha

własnością
które

jest

odpowiedzialne za publikowanie ponad
50 milionów różnych tytułów prasowych
miesięcznie na terenie całej Japonii. Od
najwcześniejszych
wydawnictwa

lat

było

strategią

zatrudnianie

jak

najmłodszych artystów w celu stania się
ich agentem tak, aby w najlepszy sposób
pokierować ich karierą. Aby pozyskać
nowych odbiorców edytorzy dobierają
nowe historie według ścisłego klucza
wypracowanego na podstawie ankiety, w
której pytano czytelników o słowo, które
najbardziej

rozgrzewa

ich

serce,

o

najważniejszą rzecz w ich życiu oraz co
czyni ich najszczęśliwszymi. Odpowiedzi
brzmiały

kolejno:

przyjaźń

(yūjo),

Fragment mangi BLEACH publikowanej od 10 lat w Shonen
Jump.

wytrwałość (doryoku) i zwycięstwo (shōri)78.
Cena za pojedynczy egzemplarz ukształtowała się na stosunkowo niskim poziomie
190 yen, ponieważ dla wydawnictwa prawdziwe dochody dostarczają mangowe tomiki oraz
sprzedawane licencje dla potrzeb produkcji anime, gier i zabawek. Magazyn zajmuje się
szeroka tematyką od historii science-fiction po opowieści sportowe. W Shōnen Jumpie
zamieszczane są również materiały o charakterze edukacyjnych, od 1990 r. publikowane są
krótkie historie o laureatach pokojowej nagrody Nobla.
Jeśli dana historia nie uzyskała popularności po upływie dziesięciu tygodni jest
usuwana z ramówki. Najpoczytniejsze historie potrafią trwać latami, manga autorstwa Osamu
Akimoto zatytułowana This is the Police Sation in front of Kameari Park in Katsushiko ward
publikowana w latach 1976-1995 przekroczyła liczbę 1000 epizodów. Niekiedy jeden tytuł
był wstanie przyczynić się do finansowego sukcesu magazynu. W 1995 r. po zakończeniu
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serii Dragon Ball sprzedaż Jump spadła z 6,3 do 5,5 miliona powodując zarazem obniżenie
ceny z 200 yen do 190 yen79. Jump występuje w kilku odmianach: Young Jump (dwu
tygodnik), Business Jump (dwu tygodnik), Super Jump oraz V-Jump (powiązany ściśle z
rynkiem gier komputerowych).
3.3.6.2. Manga dla początkujących - CoroCoro Comic
Podstawowe informacje
Wydawca

Shōgakukan

Data założenia

1977 r.

Cena

440¥

Format

B5, miesięcznik

Średnia ilość stron

700

Przybliżona sprzedaż

750.000

Rubi (adnotacje do poprawnej wymowy)

Tak

Źródło tabeli: F.L. Schodt, Dreamland Japan, Kalifornia, 1996, s. 86.

Magazyn CoroCoro Comic publikowany przez medialnego giganta Sōgakukan jest
przeznaczony głównie dla chłopców w wieku szkoły podstawowej. Okładka każdego
kolejnego wydania prezentuje kolorową mieszaninę wszystkich postaci występujących w
magazynie. Zgodnie z zasadą „myśl nie drogo i interesująco” standardowe wydanie kosztuje
w granicach 400 yen oferując zamian 600-700 stron. CoroCoro pasuje idealnie w ręce
najmłodszych czytelników, ponieważ w przeciwieństwie do innych tytułów jest drukowany
na mniejszym formacie A580.
Czytelnicy CoroCoro to przeważnie uczniowie od szóstej klasy podstawówki aż do
absolwentów gimnazjum. Istnieją magazyny dla znacznie młodszych choćby Gekunenshi, ale
tego typu magazyn traktuje się jak rower na trzech kołach. Prawdziwa przygodna młodego
czytelnika z mangą zaczyna się właśnie od CoroCoro lub konkurencyjnego odpowiednika
BonBon.
Proces życia mangi prezentuje się następująco - najpierw następuje publikacja na
łamach magazynu potem ewentualna kompilacja tomików. W przypadku dużej popularności
manga może doczekać się przeniesienia w realia anime oraz licencji na produkcję gier. W
CoroCoro Comic proces ten jest odwrotny, ponad 30% publikacji nie jest oryginalnych.
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Bazują one na adaptacjach popularnych gier lub kultowych mang. Na przykład w 1995 r. gra
zręcznościowa studia Capcom Street Fighter II została zaadaptowana na potrzeby krótkich
pasków komiksowych.
CoroCoro Comic jest najbardziej rozchwytywanym magazynem dla najmłodszych
czytelników mangi w Japonii osiągając sprzedaż na poziomie 750.000 kopi miesięcznie.
Jednakże w przeciwieństwie do Shōnen Jump CoroCoro nie utrzymuje stałego poziomu
sprzedaży. Nie jednokrotnie osiągał nakład na poziomie półtora miliona egzemplarzy zdarzało
się też, że z trudem wydawnictwo uzyskiwało średnią sprzedaż siedmiuset tysięcy kopi.
Redaktor naczelny magazynu Kurokawa przyczynę tego stanu rzeczy upatruje w ilości
nowych publikacji. Artyści rzadko podejmują się pracy dla najmłodszych uznając, że nie daje
to dużego pola do popisu oraz że najmłodsi odbiorcy bywają zbyt wymagający. Dla tego
przez lata istnienia CoroCoro tylko kilku artystów było w stanie stworzyć naprawdę coś
przełomowego na poziomie klasyka Doraemona. W latach 90’ najbardziej obawiano się
konkurencji z strony gigantów rynku gier konsolowych Nintendo, Segi oraz Sony. Za sprawą
postępu miniaturyzacji elektroniki i rozwoju programowania firmy te były w stanie dostarczać
na rynek tanie platformy do gier, które przyciągały najmłodszych. Wydawcy uznali, że
zamiast wzajemnej konkurencji mediów warto połączyć wspólnie siły tworząc tym samym
silną więź pomiędzy grami a komiksami81.

3.4. Kobiecy punkt widzenia – manga dla nastolatek i kobiet w altach 1950-1980
3.4.1. Rola kobiety w społeczeństwie japońskim
Do roku 2004 wydawnictwa mangowe, których odbiorcami były wyłącznie kobiety
zatrudniały około czterystu artystek. Wyłącznie w Japonii udało się wykorzystać komiks na
szeroką skalę, jako medium służące do rozrywki dla kobiet. W zachodniej opinii publicznej
został utrwalony stereotyp uciemiężonej japońskiej kobiet pozostającej pod rządami
dominującego patriarchatu. Istotny wpływ na to miała literatura z przełomu wieku
dziewiętnastego i dwudziestego gdzie taki model społeczeństwa był promowany. Z tego
powodu często ignoruje się ogromną rolę, jaką kobiety odegrały w historii i kulturze
japońskiej.
Pomiędzy rokiem 770 a dniem dzisiejszym urząd cesarza sprawowały tylko dwie
kobiety. Pamiętajmy jednak, iż absolutna władza cesarza nadawana jest przez boginię słońca
Amaterasu, która jest uważana za pierwszego władcę oraz matkę narodu japońskiego. W całej
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mitologii kraju kwitnącej wiśni nazywanej Shinto występuje wiele postaci kobiecych, bogiń
oraz demonów.
W 1004 r. Murasaki Shikibu kobieta czekająca na objęcie pozycji cesarzowej, na co
dzień zajmował się pisaniem wierszy i opowiadań. W przeciwieństwie od europejskiego
kręgu kulturowego w Japonii kobieta zajmująca się literaturą, malarstwem czy też nauką nie
stanowiła żadnego fenomenu. Kobiety cieszyły się równymi uprawnienia w handlu
prowadząc działalność gospodarczą w zastępstwie za swoich mężów lub samodzielnie82.
W okresie Wielkiej izolacji i panowania rodu Tokugawa (1600-1868) według zasad
konfucjanizmu kobieta podlegała całkowicie mężczyźnie przechodząc z ojcowskiej kurateli
pod opiekę męża. Była to norma wyłącznie dla szlachetnie urodzonych w niższych warstwach
społecznych ta ideologia nigdy nie spotkała się z podatnym gruntem. Zmiany w całym
społeczeństwie nastąpiły dopiero w trakcie trwania okresu Meiji oraz totalitaryzmu między
wojennego. Konstytucja z 1947 r. nadawała równe prawa obywatelskie niezależnie od połci,
jednakże patriarchalna dominacja była nadal silnie odczuwalna na rynku pracy.

3.4.2. Shojo manga
Okres między wojenny w latach 1920-1930 odznaczał się stopniowym wzrostem ilości
komiksów ukierunkowanych na potrzeby żeńskiego grona odbiorców83. Krótko po wojnie
ilość wydawanych tytułów dla kobiet wzrosła diametralnie, jednakże prace nad nimi nadal
prowadzili przeważnie mężczyźni. W 1946 r. swój solowy debiut świętuje Machiko
Hasegawa (1920-1992) pracująca dla magazynu Shojo Club (Klub kobiet). Hasegawa
posiadała ogromne doświadczenie w tworzeniu komiksów, ponieważ już w wieku 14 lat
pracowała, jako asystencka u Shiho Tagawy. Jej komiksy bazowały głównie na jej życiu
osobistym ukazując niektóre perypetie dnia codziennego w bardzo humorystycznej formie84.
Czytelniczki Shojo mangi w latach 1949-1955 były zafascynowane twórczością
Osamu Tezuki głównie dzięki nawiązaniu do teatru Takarazuka. Dynamiczny rozwój rynku
nastąpił dopiero po 1955 r. dzięki rosnącej popularności geika oraz wypożyczalniami
kashihonya. Na takich tytułach jak Nakayoshi (Dobrzy przyjaciele) oraz Ribon (Ribbon)
wychowało się wiele młodych kobiet. Magazyny mangowe dla dziewczyn były tak samo
popularne jak dla chłopców jednak prace przy nich ciągle sprawowali wyłącznie mangacy,

82

P. Gravett, op. cit., s. 75.
J. A. Lent, op. cit., s. 99.
84
P. Gravett, op. cit., s. 76.
83

którzy traktowali mangę dla młodych dziewcząt, jako przymus zawodowy85. Mangaka
Tetsuya Chiba wspomina, że związku z tym, iż wychował się pośród braci jedyne, co mógł
zrobić to naśladować główny nurt, który był pełen tradycyjnych wyciskaczy łez. Jednak w
pewnym momencie miał już dość tworzenia depresyjnych opowieści i w 1966 r. opublikował
niezwykle pozytywną mangę zatytułowaną Miso Curds. Jednak jak każdy mangaka, gdy już
uzyskał większą popularność w magazynach dla chłopców zerwał z shojo mangą.
Ci artyści, którzy pozostali przy komiksach shojo zaczęli rozwijać nowy gatunek
mangi dla dziewcząt popularnie nazywany magical girl (magiczna dziewczyna). Najbardziej
znanymi tytułami z tamtego okresu są prace autorstwa Fujiego Akatsuka Secret Akko-chan
(Tajemnice Akko-chan) z 1962 r. oraz Mitsuteru Yokoyamy Little Witch Sally (Mała
czarownica Sally) z 1966 r. Little Witch Sally została zaadaptowana na potrzeby anime, które
w Polsce znane jest pod nazwą Czarodziejka Sally. Byli to ostatni artyści związani z mangą
dla

dziewcząt

powoli

ustępowali

miejsca

nowemu

pokoleniu

twórców

mangi

reprezentowanemu już wyłącznie przez kobiety.

3.4.3. Magnificent 24
We wczesnych latach sześćdziesiątych coraz więcej kobiet zaczyna pracować przy
mandze wnosząc absolutnie nową jakość do gatunku. Doświadczenie zdążyły już nabyć w
publikacjach geika inne zaś zostały odkryte przez wydawnictwa za pośrednictwem różnych
konkursów. Zdołały przekształcić zwykłą dziewczynę w prawdziwą bohaterkę tworząc
ciekawsze i bardziej przekonywujące postacie. Do roku 1970 przy shojo mandze pracują już
wyłącznie kobiety. Wtedy to największą popularność wśród czytelniczek zyskała niezależna
grupa artystek o nazwie Magnificent 24 której członkami były: Moto Hagio, Riyoko Jkeda,
Yumiko Oshima, Keiko Takemiya i Riyoko Yamagishi. Ich nazwa pochodzi od daty ich
urodzin, czyli dwudziestego czwartego roku ery Showa (1949 r.). Wszystkie swoją karierę
zaczęły po dwudziestym roku życia i każda z nich wychowała się miedzy innymi na pracach
Osamu Tezuki. Jednakże styl, który zdołały wypracować znacząco różnił się od tego, co
reprezentowali ich poprzednicy. Zaczęły one na nowo definiować gatunek bawiąc się
obrazem i słowem tak, aby komiks jak najlepiej oddawał emocje jakie starają się przekazać.
Dotychczasowa kinowość komiksu została zastąpioną bardziej literackim prowadzeniem
narracji, co wpłynęło między innymi na zwiększeniu ilości detali na rysunkach. Tradycyjne
ramki, w których znajdowały się rysunki przestały obowiązywać, teraz postacie wychodziły
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poza nie czasami nawet rezygnowano z tradycyjnych paneli co dało bardziej artystyczny
efekt86. Ich styl miał być przede wszystkim odpowiedzią na potrzeby kobiecej psychiki
starając się uchwycić to, co czytelniczki uważają za najistotniejsze. Paradoksalnie dzięki
nowemu podejściu do mangi i wspaniałym umiejętnościom artystycznym pozyskały również
liczne grono męskich fanów.

3.4.4. Przykład magazynu dla kobiet – Magazyn June
Podstawowe informacje (1995 r.)
Wydawca

San Shuppan

Data założenia

1978 r.

Cena

750¥

Format

B5, miesięcznik

Średnia ilość stron

326

Przybliżona sprzedaż

80.000 – 100.000

Rubi (adnotacje do poprawnej wymowy)

Nie

Źrógło tabeli: F.L. Schodt, Dreamland Japan, Kalifornia, 1996, s. 123.

Nic nie ilustruje tak znakomicie zdolności do burzenia zachodniego światopoglądu jak
magazyn June, który jest uwielbiany przez miłośniczki historii o homoseksualnej miłości.
Pierwszy numer Jun został opublikowany w roku 1978, wydawcą była grupa Sun Publishing
group, która specjalizowała się w wysoce erotycznych magazynach dla mas. W 1995 r.
magazyn został wznowiony, otrzymał nowy poręczniejszy format B5 oraz więcej stron. Jego
sprzedaż klasuje się pomiędzy 80.000 a 100.000 kopi87.
Redaktor Toshihiko Sagawa przyznał, że to on wymyślił formę magazynu. W latach
70’ był ogromnym fanem mangi i był pod wrażeniem prac kobiet takich jak Moto Hagio i
Keiko Takemiya. Rysowały one historie gdzie zamiast żeńskich bohaterek występowali
mężczyźni często w kontekście homoseksualnej miłości. Zapoczątkowały one gatunek
nazwany bishōnen co znaczy piękni chłopcy, który w latach 70’ był niewiarygodnie
popularny szczególnie na fali muzyki takich artystów jak David Bowie. Artystki zatrudniane
w magazynie to głównie młode kobiety. Ponieważ wydawnictwo na początku nie było stać na

86
87

P. Gravett, op. cit., s. 79.
F.L. Schodt, op. cit., s. 120.

wypłacanie pełnych pensji gazeta utrzymywała charakter komiksów tworzonych przez fanów
dla fanów88.
Dla czego historie bishōnen są tak bardzo popularne? Sagawa widzi w tym bardzo
prostą przyczynę. Bohaterowie takich mang są idealnym połączeniem cech męskich i
żeńskich. Podobnie jak kobiety potrafią być piękni i delikatni, ale bez negatywnych cech
reprezentujących kobiety np. zazdrości. Czytelniczki przyciąga także idea męskiej przyjaźni.
Postawa wspólnie walczących mężczyzn na wojnie gotowych umrzeć razem w boju przez
mężczyzn jest postrzegana, jako braterstwo, ale przez kobiety jest widziana jako specyficzny
rodzaj miłości. Postacie występujące w mandze bishōnen w rzeczywistości są manifestacją
młodych kobiet, które przybrały bajkowe kostiumy89.
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3.5. Dorastanie medium. Manga w latach 1970-2000
3.5.1. Seinen manga
Dla dorastających nastolatków oraz osób, które dopiero wkroczyły w dorosłe życie
wydawcy przygotowali nowe wydania magazynów nazywanych seinen manga. W
magazynach takich jak Young Magazine lub Manga action z 1967 r. twórcy mangi mogli
podejmować się tematów, które wcześniej spotykane były wyłącznie w niezależnych
magazynach takich jak Garo lub COM90.
Dzięki takim tytułom jak Lone Wolf można poczuć się niczym samuraj okresu Edo,
który bierze krwawy odwet na swoich wrogach lub czytając mangę Golgo 13 czytelnik
wcielał się w postać wyrafinowanego i zimnego płatnego zabójcy91. Manga dostarczała
przede wszystkim możliwość wypełnienia czasu podczas długich podróży pociągiem do
miejsca pracy lub szkoły. W związku z dużymi cenami gruntu w Japonii mieszkania w
wielkich miastach są przeważnie bardzo drogie. Dlatego ponad dwadzieścia siedem milionów
ludzi mieszka w promieniu 50km od centrum Tokio (to więcej niż cała populacja stanu
Kalifornia). Japonia od lat boryka się z problemem przeludnienia dla tego w wielkich
aglomeracjach miejskich dobrze zagospodarowana przestrzeń jest wręcz na wagę złota. Z
tego tytułu, aby móc kupić auto w Japonii musimy najpierw wykazać, że mamy możliwości
na miejsce parkingowe, które czasami kosztuje więcej niż utrzymanie małego mieszkania92.
Przywiązanie czytelników do mangi wynika głównie z względu na doznania
gwarantowane przez sposób prowadzenia narracji, który można przyrównać do filmów. W
Japonii popularność kina sukcesywnie spadała już do lat sześćdziesiątych, co było
przeciwieństwem tendencji panującej w USA. Do japońskich kin w 1972 r. uczęszczała o 1/6
mniejsza widownia w porównaniu z 1958 r. Aż do czasów nam współczesnych poziom
oglądalności kina nigdy nie zbliżył się do tego z lat pięćdziesiątych. Statystycznie na 68.000
obywateli przypada jedno dobrze prosperujące kino. Już na początku lat dziewięćdziesiątych
manga dostarczała trzy razy więcej profitów w porównaniu do przemysłu filmowego. Duża
część dochodów pochodziła z sprzedawanych licencji dla potrzeb animacji. Produkcje anime
z roku na rok zarabiają coraz więcej niż klasyczne filmy, przy czym kosztują kilku krotnie
mniej93. Film Ghots in the Shell w reżyserii Mamoru Oshiego kosztował około trzydziestu
tysięcy dolarów a przyniósł dochód 400.000 dolarów.
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Historyk kultury Tomafusa Kure zasugerował, że manga dla dorosłych może wyprzeć
literaturę dostarczając bardziej sprecyzowane dla odpowiedniego grona odbiorców fabularne
historie. Manga sukcesywnie zyskiwała na wzroście popularności w Japonii od 1970 r.
wyprzedzając tradycyjną literaturę94. Możliwe, że nie ma już miejsca w nowoczesnym
społeczeństwie japońskim dla samurajów mimo tego ich życia i legendy, które są tematem
jidaigeiki manga (dramaty historyczne) odpowiadającej na potrzebę kontunuowania
historycznego dziedzictwa.

Natsume Maya bohaterka mangi Tenjo Tenge autorstwa Oh! great

3.5.2. Sztuka czy pornografia?
W odpowiedzi na potrzeby czytelników magazyny seinen zaczęły rozwijać wątki o
charakterze seksualnym uwzględniając zarówno humorystyczne, jaki bardzo poważne
podejście do tematu. Za pośrednictwem zachodnich przedstawicieli prasy i literatury taki jak
Paula Theroux został rozpowszechniony wizerunek mangi pełnej pornografii i przemocy na
tle seksualnym. Jeśli prześledzimy współczesne najpoczytniejsze magazyny oczekując, że
będą przesycone tego typu treściami to możemy się wielce zawieść. Zamiast tego
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odnajdziemy mnóstwo historii narysowanych z wielką dbałością o szczegóły oraz pełnych
mieszanki poważnych treści z chwytliwym humorem, czego właśnie oczekują dojrzali
czytelnicy.
Manga z gatunku redikomi o charakterze erotycznym, której głównymi odbiorcami są
kobiety w wieku 19 do 29 lat również może być czytana przez czytelniczki w wieku piętnastu
lat. Komiks japoński może być odpowiedzią na potrzeby młodych kobiet, które w niektórych
kręgach społecznych nie otrzymują wystarczającego edukacji seksualnej. W Japonii oraz
Stanach Zjednoczonych ten problem to nadal temat tabu dla rodziców oraz szkół95.
Treści o charakterze erotycznym można na szeroką skalę znaleźć w mangach typu
dojinshi. Komiksy, które zawierają dosadne sceny seksu i przemocy podlegają ścisłej
cenzurze. Tytuły, które uzna się za szkodliwe dla czytelnika zostają umieszczone na tzw.
czarnej liście i usuwane z sprzedaży. Jest to możliwe dzięki artykułowi kodeksu karnego nr.
175 który wszedł w życie w 1990 r. Przepis ten między innymi zakazuje publikowanie treści
w komiksach, które zawierają ludzkie organy rozrodcze itd. Twórcy mang znaleźli kilka
sposobów na ominięcie tego ograniczenia, co niejako wpłynęło pozytywnie rozwijając
warstwę artystyczną.
Japonia ma bardzo niski wskaźnik przestępstw na tle seksualnym oraz zabójstw w
skali rocznej w porównaniu do USA. W 1992 r. zgłoszonych przestępstw na tle seksualnym
na 100.000 mieszkańców w Japonii wynosił 1.4 a w Ameryce 37.2 (27 razy więcej). Jednakże
nie możemy tworzyć nazbyt wyidealizowanego obrazu społeczeństwa japońskiego. O ile ilość
przestępstw wymierzonych przeciw ludziom jest faktycznie niska to wykroczenia
wymierzone w cudze mienie są zaskakująco liczne. Najczęstszym wykroczeniem jest kradzież
aut rosnąca co roku. Wzrastający wskaźnik wykroczeń popełnianych przez nieletnich wiąże
się z nasileniem recesji gospodarczej. Drugą stroną medalu jest niezwykle wymagający
system edukacji oraz rynek pracy, który wymusza na młodych ludziach wiele poświęceń. Gdy
młodzież w wieku 15-25 ucząca się i rozpoczynająca życie zawodowe stara spełnić wysoko
postawione wymogi przez społeczeństwo trudno wtedy znaleźć miejsce na spełnianie
własnych marzenia, co w końcu prowadzi do uczucia porażki i frustracji.
Problemy jakim muszą sprostać współcześni nastolatkowie od lat jest tematem
przewodnim seinen mangi. Gangi motocyklowe prowadzące swoje wojny na ulicach
NeoTokio pojawiły się w kultowej Akirze autorstwa Katsuhiro Otomo a mangaka Toru
Fujisawa w mandze GTO (Great Ticher Onizuka – Wspaniały nauczyciel Onizuka) poświęcił
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się problemowi wychowania dzisiejszej młodzieży oraz krytyce skostniałego systemu
szkolnictwa. Tematy gangów, mafii lub korupcji państwowej na wysokim szczeblu można z
pewnością odnaleźć w mandze, która nie uznaje tabu. Ciągle rozwijająca się manga seinen
zawsze będzie wzbudzać protesty PTA96 oraz grup o charakterze feministycznym twierdząc,
że medium posuwa się za daleko w formie i treści, jaką przekazuje.
3.5.3. Wolność słowa ponad wszystko. Dojinshi i jego znaczenie
W Japonii nie wszystkie mangi sprzedają się w kilku milionowych nakładach. Prace z
gatunku dojinshi (z jap. fantazje) reprezentują marginalny sektor wydawniczy, z którym
artyści związani są wyłącznie hobbystycznie. Ich wspólną cechą jest brak zainteresowania
ogólnym obiegiem prasy. W terminologii zachodu możemy powiedzieć, że zajmują się tak
zwaną sztuką undergroundową. W Japonii granica pomiędzy mangą pozostającą w głównym
obiegu a undergroundową potrafi być bardzo cienka, ponieważ dojinshi odgrywa istotną rolę
w rozwoju komiksu japońskiego. Początek tego niezależnego nurtu komiksowego należy
wiązać z artystami lat sześćdziesiątych, którzy tworzyli mangę geika.
Yoshiharu Tsuge autor między innymi mangi Man with out Talent (Człowiek bez
Talentu), w związku z problemami finansowymi doświadczył poważnego załamania
nerwowego co popchnęło go absolutnej skrajności – próby samobójstwa. W latach
pięćdziesiątych poświęcał się tworzeniu geika dla wypożyczalni kashihonya. Po ich upadku
zszedł na trzeci plan otrzymując wyłącznie małe zlecenia. Gdy przekroczył trzydziesty rok
życia po latach pracy nad thrillerami i horrorami dla drobnych wydawnictw popadł w depresję
i postanowił wycofać się z branży.
Wieści o problemach mangaki doszły do wydawcy magazynu Garo Katsuichiego
Nagi, który w 1965 r. w magazynie zamieścił informację z prośbą o pilny kontakt z Yoshiharu
Tsuge. Tak właśnie dla Tsuge rozpoczęła się współpraca z czasopismem, które jako jedyne w
tamtym czasie pozwalało na eksperymentowanie z komiksem. Bez ograniczeń narzucanych z
strony edytorów oraz naglących terminów Tsuge mógł pracować bez ograniczeń. Dzięki
swojemu eksperymentalnemu stylowi pomógł uwolnić mangę z tradycyjnej formy narracji.
Zrezygnował z filmowego sposobu opowiadania wybierając wolniejszy sposób narracji dając
jej bardzo poetycki wyraz. W swojej publikacji Nejishiki narracja wizualna jak i werbalna
została poprowadzona po za panelami lub pomiędzy nimi na pierwszy rzut oka chaotycznym
porządku. Dzięki tej pracy krytycy uznali, że manga faktycznie może być sztuką.
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3.5.4. Tokyo Funky Stuff
Magazyny Garo, COM i Comic Baku z względu na wolność przekazu, jaką
dostarczały dały możliwość wybicia się wielu artystom, którzy by nie zostali opublikowani w
zwyczajnych magazynach mangowych. Z pośród wielu artystów współpracujących z Garo
najbardziej wyróżniała się grupa Tokyo Funky Stuff założona przez Teruhiko Yumurę, który
publikował pod pseudonimem Terry Johnson lub King Terry. Pozostali członkowie Tokyo
Funky Stuff również publikowali pod angielsko brzmiącymi pseudonimami. Każdy z osobna
był niezwykle utalentowanym rysownikiem jednakże grupa ta została założona w celu
sprzeciwu wobec idei, że wszystko co ma związek z sztuką plastyczną musi być pięknie
rysowane. Z tego powodu ich znakiem rozpoznawczym był dość niechlujny styl, który łamał
wszystkie obowiązujące zasady rysowania mangi. Stanowili alternatywę dla głównego nurtu
komiksowego. Działalność Tokyo Funky Stuff ma miejsce w 1968 r., czyli w czasie gdy świat
obiegały masowe wystąpienia studentów. Podążające śladem Tokyo Funky Stuff małe grupy
studentów tworzących mangę poszukiwały niezależnych wydawców, którzy odważyli się do
publikacji o charakterze erotycznym czyli ero-geika. Tak powstały kultowe mangi: Manga
Erotopia w 1973 r., Erogenika w 1975 r. oraz Alice w 1977 r. W ten sposób drobne
wydawnictwa będące poza oficjalnym obiegiem mangi zaczęły wypełniać rynkową niszę.
3.5.5. Konwenty i społeczność mangowa
W ten sposób narodził się nowy gatunek dojinski co w dosłownym tłumaczeniu
tłumaczymy jako fantazje. Pomimo iż dojinski są tworzone przez hobbystów są to często
genialnie rysowane prace zwierające ciekawą warstwę fabularną. Wydawane w bardzo
małych nakładach zyskują charakter dóbr kolekcjonerskich. Oficjalny początek dojinski
datuje się na 1976 r. wtedy to odbył się pierwszy konwent mangowy W Tokio o nazwie
Comiket. Nazwa tego zlotu pochodzi to połącznie dwóch angielskich słów comic i market.
Comiket organizowany dwa razy w roku jest największą tego typu imprezą w Japonii
przyciąga liczne grupy oddanych fanów mangi i anime potocznie nazywanych otaku.

Termin otaku w latach siedemdziesiątych miał znaczenie jak najbardziej pozytywne.
Tym mianem określali się oddani fani, którzy w ten sposób chcieli podkreślić swoją
wyjątkowość odróżniając się od reszty społeczeństwa. Na wskutek działalności mediów
powstał nowy negatywny obraz otaku przedstawiający wiecznie pozostających w domu
wyalienowanych dziwaków preferujących świat fantazji nad realnym. Wielu z nich

Comiket

postanowiło pozostawić życie w zwyczajnym społeczeństwie na rzecz przynależności do
ogromnego i kreatywnego grona fanów mangi i anime.
Jedną z ciekawszych atrakcji Comiketu jest cosplay (z ang. costume playing – zabawa
w kostiumy). W cosplay biorą udział ludzie, którzy opierając się na dużej kreatywności
przebierają się w swoje ulubione postacie z mangi, anime oraz gier. Cosplay jest nieodłączną
częścią każdego konwentu skupiającego mangowego jednakże korzenie tej zabawy sięgają do
amerykańskich zlotów fanów komiksów odbywających się w wczesnych latach
siedemdziesiątych. Cosplay jest też odpowiedzią na japoński syndrom Kawaii czyli
popularności wszystkiego co można nazwać cute, co z ang. tłumaczymy jako ładny. Jednak w
tym wypadku cute rozumiemy również, jako kult piękna, schludności oraz wyrafinowanej
ozdobności97.
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Comiket gromadzi około 35.000 różnych wystawców pod jednym dachem. Impreza
została podzielona na trzy dni z względu na tematykę i grupy wiekowe. Dzień pierwszy:
sprzedaż manga dla wszystkich grup wiekowych o różnej tematyce. Drugi dzień: różne
adaptacje postaci z popularnych gier, oraz rozchwytywane przez młode kobiety historie z
gatunku Boy Love – miłość homoseksualna. Dzień trzeci: erotyczne doujinshi oraz poważne
wykłady na temat kultury mangowej. Dojinshi dzieli się na: orijinaru (prace autorskie),
aniparo (parodie popularnych anime), ju-ne mono (historie o homoseksualnej miłości), ya-o-i
(postacie z popularnych anime występujące w konwencji homoseksualnej miłości parodii),
bishōjo (piękne dziewczyny), rorikon (kompleks Lolity)98. W Japonii młodzież w wieku 1525 lat stanowi 90% odwiedzających konwenty komiksowe. Takie same wydarzenia w USA
przyciągają osoby starsze od 25 roku życia wzwyż99.
Comicket jest niepowtarzalną okazją dla wydawców na wypatrzenie potencjalnych
talentów. Tak swoją karierę rozpoczęli najważniejsi artyści lat osiemdziesiątych i
dziewięćdziesiątych. Enigmatyczna grupa składająca się z samych kobiet nazwana Clamp.
Masamune Shirow, dzięki któremu manga zyskała popularność w USA oraz Kenichi Sonoda
twórca kryminałów i science-fiction. Mimo że dziś są profesjonalnymi mangakami to nadal są
silnie powiązani z gatunkiem dojinshi biorąc udział w konwentach.
W 2003 r. sześćdziesiąty trzeci Comiket zdołał przyciągnąć pół miliona
odwiedzających. W Ameryce konwenty przyciągają starszych kolekcjonerów, którzy zwoje
nabytki zamykają w szczelnych torbach mając nadzieję, że uda im się odsprzedać je w
przyszłości z profitem. Dojinshi tworzone przez fanów mangi mają przede wszystkim służyć
do czytania. Twórcy i fani są członkami kręgu saakuru, który polega na czytaniu i tworzeniu.
W Japonii istnieje około 50.000 takich kręgów100. Dla tego wydaje się, że manga nie jest
dobrem czysto konsumpcyjnym. W 1991 r. na konwencie fani wydali przez trzy dni łącznie
30 milionów dolarów101. W USA dojinshi nie jest możliwe z względu na bardzo restrykcyjnie
przestrzegane prawa autorskie. W Japonii pomimo ochrony praw autorskich wydawcy
tolerują działalność fanów ponieważ pomaga ona w promowaniu danego tytułu.

3.5.6. Czy manga jest niebezpieczna?
Ponieważ twórcy dojinshi sprzedają swoje prace poza oficjalnym obiegiem są w ten
sposób wstanie ominąć wiele barier publikując komiksy, które normalnie nie zostałyby
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dopuszczone na rynek. W ten sposób od 1980 r. coraz większą popularność zyskiwały nowe
gatunki np. rorikon znany również, jako „kompleks lolity”. Bohaterkami tych wysoce
erotycznych historii są młode dziewczyny w okresie dojrzewania (kawaii girls), które
spełniają nawet najdziksze męskie fantazje seksualne. Zainteresowanie medialne tym
gatunkiem było nie wielkie aż do czasu wybuchu ogromnego skandalu wokół mangi pod
koniec lat osiemdziesiątych.
W latach 1988-1989 dwudziestosiedmio letni Tsutomu Miyazaki porwał i zabił cztery
dziewczynki w wieku szkoły podstawowej. Pozostałości jednej z ofiar wysłał zapakowane w
paczkę do domu jej rodziny podpisując się imieniem postaci z anime Yūko Imada. Po
schwytaniu przez policję Miyazakiego w jego mieszkaniu śledczy zabezpieczyli ponad sześć
tysięcy materiałów wideo o tematyce horroru oraz
ostrej pornografii w tym rorikon dojinshi102. Za
sprawą mediów rozpoczęła się medialna nagonka
na mangę i jej twórców, która wkrótce zaczęła
przypominać

polowanie

na

czarownice.

Rezultatem były zatrzymania kilkunastu twórców
dojinshi oraz zamknięcie niektórych wydawnictw.
Japoński rząd uchwalił paragraf 175 w kodeksie
karnym, który poprzez cenzurę miał zapobiec
publikowaniu niestosownych treści w prasie i
komiksach.
W 1994 r. starsi twórcy mangi zawiązali
organizację Association to Protect Freedom of
Expresion in Comics (ochrona wypowiedzi w
komiksach), której celem była walka o wolność
treści i wypowiedzi. Od tamtego czasu coraz

Kontrowersyjna manga Honey Room

bardziej odważne treści były publikowane w
mandze niekiedy ocierając się również pornografię. Taki stan rzeczy utrzymał się do 2002 r,
kiedy to w kwietniu tego roku wydawnictwo Shobunan opublikował w nakładzie 20.000 kopi
mangę Misshitsu znaną również pod tytułem Honey Room. Sprzedano tysiąc dziewięćset
sztuk, które zgodnie z prawem były zabezpieczone stosowną plombą oraz oznaczone etykietą
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przestrzegającą przed zawartością. Jednakże manga ta stała się przyczyną największego sporu
wokół wolności treści od lat. Wydawca Morotori Kishi i twórca Suwa Yuuji w maju 2004 r.
stanęli przed sądem za pogwałcenie paragrafu 175 kodeksu karnego. Wydawca otrzymał karę
od roku do trzech lat pozbawienia wolności oraz przymus usunięcia wszystkich prac Yuujiego
z obiegu. Sam autor początkowo uniknął pełnego wymiaru kary dzięki licznym protestom
osób związanych z branżą mangową. Według sędziego tytuł ten był zbyt realistyczny, aby
muc go nazwać komiksową fantazją. Twórca na swoją obronę użył argumentu, że jego
twórczość nie była jak to określił sędzia obsceniczna, ponieważ nie była tak pobudzająca jak
powszechnie dostępne w Internecie zdjęcia pornograficzne. Ponad to artykuł 175 narusza
wolność słowa i to nie sąd powinien decydować co jest wulgarne a co sztuką. Po tym procesie
kilku wydawców zaczęło systematycznie usuwać z swojej oferty większość erotycznych
mang.
Spraw ta zyskał między narodowy rozgłos głównie w USA gdzie manga zyskiwała na
ogromnej popularności. Amerykańska opinia publiczna była zaniepokojona rzekomo sporą
ilością przemocy wobec kobiet, która ich zdaniem dominowała w mandze. Jeszcze w tym
samym roku kiedy miał miejsce proces Suwy Yuuijiego amerykańscy badacze Timothy
Perper i Martha Cornog w ramach badań przeczytali około 58.000 stron mang, które zostały
przetłumaczone na język angielski od roku 1999 r. Odnotowali około osiemdziesięciu historii,
które zawierały większej lub mniejszej ilości motywy napaści seksualnej. Po zapoznaniu się z
wieloma gatunkami mangi badacze jednoznacznie obalili mit jakoby manga reprezentowała
sobą wyłącznie treści o charakterze antykobiecym nawołując do przemocy. Ich zdaniem jest
dokładnie na odwrót, prawie wszystkie przeczytane historie reprezentowały kobiety jako
przeważnie silne i niezależne bohaterki, które są ukazywane w bardzo pięknym świetle.
Przez czterdzieści lat istnienia magazyn Garo kontynuował swoja tradycję
niezależności i otwartości medium. Po śmierci założyciela magazynu w 1996 r. w
poszanowaniu jego ducha grupa kilku edytorów oraz rysowników w 1998 r. założyła własny
magazyn AX. Ich manifest odwołujący się do ideałów założyciela Garo brzmiał: „Manga
powinna

być nie zależna,

eksperymentalna”
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manga powinna być otwarta,

manga powinna

być

Rozdział IV: Znaczenie społeczno gospodarcze mangi
4.1. Kultura i imperializm
Nikt nie przypuszczał że japoński komiks zdoła się przebić i zakorzenić w zachodnim
świecie. Obecnie manga rozpowszechniła się ponad krąg własnej subkultury wpisując się w
przemysł muzyczny, filmowy oraz najsilniej w przemysł gier komputerowych. O znaczeniu i
rozpoznawalności mangi na świecie mogą świadczyć takie inicjatywy jak mistrzostwa świata
piłki nożnej organizowane przez Japonię i Koreę w 2002 r. gdzie stacja telewizyjna BBC oraz
firma Adidas wybrali mangowe postacie do promocji ich marek. W przeciwieństwie do
japońskiego przemysłu motoryzacyjnego oraz produkcji elektroniki (komputery, sprzęt Hi-Fi)
manga nigdy nie powstała z myślą o eksporcie. Japoński komiks kształtował się przez
czterdzieści lat poza zasięgiem zachodniej opinii publicznej.
W 2004 r. japoński rynek komiksowy przynosił łączny dochód na poziomie pięciu
miliardów dolarów, to dziesięć razy więcej niż cały Europejski rynek komiksowy104. Według
Instytutu badań Marubeni w latach 1992-2002 sprzedaż na rynki zagraniczne mangi, anime
oraz gier komputerowych z Japonii wzrosła o 300%. W tym samym okresie inne sektory
gospodarki japońskiej odnotowały tylko 15% wzrost. Co więcej manga to najdynamiczniej
rozwijający się branża wydawnicza w USA przynosząca rocznie milionowe zyski 105. Kultura
amerykańska dominowała w XX w. głównie za sprawą kina, obecnie obserwując światowy
kierunek rozwoju mediów wydaję się, że wiek XXI będzie należeć do Japonii.
Wydawało się że na zachodzie manga nigdy nie osiągnie komercyjnego sukcesu z
względu na zbyt durzą różnicę kultową oraz problem przystosowania komiksu japońskiego do
specyfiki rynku. Oryginalna manga czytana jest od tyłu z lewej do prawej strony. Zmiana
układu kadrów na zasadzie lustrzanego odbicia powodowała burzenie porządku panującego w
komiksie. Pod tym względem anime wymagało znacznie mniej pracy ponieważ wystarczyło
synchronizować dubbing w odpowiednim języku. Jednak szybko rozpowszechniająca się
animacja japońska przy okazji budziła w odbiorcach ciekawość o źródło pochodzenia
animacji, co automatycznie rodziło popyt na mangę.
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4.2 Manga w Azji
W Azji manga głównie dzięki anime rozpowszechnia się na szeroką skalę już w latach
siedemdziesiątych106. Na Tajwanie, Hong Kongu oraz Tajlandii przez lata manga była
przerysowywana i wydawana w pirackich magazynach. Japońskie wydawnictwa z początku
pozwalały na taką działalność z względu na rozmiary rodzimego rynku komiksowego.
Zmiany nastąpiły dopiero po załamaniu się japońskiej gospodarki pod koniec lat
osiemdziesiątych. Japońskie wydawnictwa w poszukiwaniu dodatkowych zysków zaczęły
wymagać stosownych licencji. Sami też podjęli próbę lokalizacji własnych magazynów w
krajach ościennych. Wyjątkiem była Korea południowa gdzie z powodu pamięci o Japońskiej
okupacji wszystko co było związane z kulturą kraju kwitnącej wiśni było skutecznie
blokowane i cenzurowane. Ten stan rzeczy utrzymał się do 1998 r. gdy nowy rząd zezwolił na
szerszą wymianę kulturową. Manga szybko zaadaptowała się w Korei z powodu podobieństw
do koreańskiego komiksu manwhwy, który po części wywodzi się z komiksu japońskiego.
Wymiana kulturowa była obustronna, kilka czołowych magazynów oraz artystów z Korei
zdołało się przebić na japońskiej scenie
komiksowej107.

4.3. Manga w USA
W

przeciwieństwie

do

japońskiej

animacji, która była obecna w Stanach
Zjednoczonych
sześćdziesiątych

od

wczesnych

manga

lat

potrzebowała

znacznie więcej czasu i wysiłku na przebicie
się do zachodnich czytelników. Animacja
Osamu Tezuki Astro Boy w Amerykańskiej
telewizji została pokazana pierwszy raz w
1963 r., komiks Astro Boy ukazał się w
przekładzie

angielskim

dopiero

w

2002

roku108. Frank Miller znany amerykański autor
komiksów na początku lat osiemdziesiątych
Fragment Koreańskiej manwhwy The Breaker
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pomaga wy wydaniu mangi Lone Wolf and Cub autorstwa Kazure Okamiego w USA. Manga
znacząco wpłynęła na twórczość Millera, który był zafascynowany warstwą artystyczną oraz
sposobem prowadzenia narracji109.
W 1988 r. amerykański gigant komiksowy Marvel publikuje mangę AKIRA autorstwa
Katsuhiro Otomo. Popularność komiksu wyrosła na fali masowego zainteresowania
gatunkiem cyberpunk który został wprowadzony do literatury science-ficition przez pisarza
Williama Gibsona. Pierwsze wydanie AKIRY w Japonii ukazało się w 1982 r. w tym samym
roku miała miejsce premiera filmu Ridleya Scotta Blade Runner110. Otomo pracując nad
swoją mangą już pierwotnie przygotowywał ją do przyszłej publikacji na zachodnim rynku.
Na jedyną modyfikację wprowadzoną przez Marvel, jaką się zgodził to dodanie techniką
komputerową kolorów na czarnobiałe strony111.
Manga w powojennej Japonii była jedynym medium, które swobodnie wypowiadało
się na temat problemów uznawanych za tabu np. udział w II wojnie światowej i jej
konsekwencje.

Nagła popularność japońskiego komiksu w współczesnej Ameryce jest

konsekwencją potrzeby prowadzenia dialogu na temat problemów drażliwych z
amerykańskiej historii jak zrzucenie bomb atomowych, wojna w Wietnamie oraz kulturalne
wstrząsy lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. Japońska kultura popularna przemawia do
amerykanów w wizualnym a zarazem psychologicznym języku, który jest dla nich całkowitą
nowością. James Carroll w swojej książce House of War przyrównał wydarzenia z
jedenastego września 2001 r. do zrzucenia dwóch bomb atomowych, które były zapowiedzią
nowej niepewnej epoki. Ameryka nie postrzega Japonii dalej, jako „daleki wschód”,
ponieważ dosłownie i w przenośni obydwa kraje zbliżyły się bardziej niż kiedykolwiek
wcześniej112.

4.4. Manga w Europie
Przeszkody dla mangi istniały również w Europie. Komisja artystów europejskich
blokował dostęp oryginalnej mangi. Europejskie wydawnictwa modyfikowały japoński
komiks, aby dostosować do wymogów rynku. Pierwszy wyłom w tej tendencji nastąpił w
latach 1978-1984 w Włoszech i Hiszpanii gdzie stacje telewizyjne pokazywały już
osiemdziesiąt trzy seriale anime. Pierwsza manga opublikowana w niezmienionej formie na
włoskim rynku wydawniczym to Candy Candy w 1984 r. Publikacją tomików mangowych w
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Francji zajmuje się wydawnictwo Editions Glénat. W 1993 r. publikowany przez nich Dragon
Ball co miesiąc sprzedawał się w nakładzie 300.000 kopii, ten poziom nie zdołał osiągnąć
żaden inny komiks. Przez siedem lat od 1997 r. do 2004 r. rynek mangowy w Francji
zwiększył się o 350%. Manga cieszy się również ogromną popularnością w Niemczech gdzie
stanowi połowę całego rynku wydawniczego113.
W Polsce manga jest obecna od 1996 r., kiedy to nowo powstałe wydawnictwo JPF
opublikowało mangę autorstwa Riyoko Ikedy zatytułowaną Aż do nieba. Komiks opowiada
życie księcia Józefa Poniatowskiego gdzie wątek miłosny przeplata się z faktami
historycznymi, kiedy to Polska krótko po rozbiorach w czasach napoleońskich walczyła o
wolność. Ikeda jest artystką, która wykorzystuje do swoich mang elementy historii
nowożytnej Europy, którą jest zafascynowana.
Jedno z starszych wydawnictw w Polsce Waneko ma nadzieję, że poziom rynku
utrzyma się na stabilnym poziomie, jaki prezentuje teraz. Chcą też wznawiać i uzupełniać
najpoczytniejsze do tej pory serie takie jak GTO i Love Hina. Obecnie sytuacja wygląda
zupełnie nie tak, jak się tego spodziewali. Założenia w wydawnictwie zmieniają się w miarę
upływu lat i przypływu doświadczeń. Starają się w miarę dynamicznie reagować na potrzeby
rynku. Początek Waneko był bardzo dynamiczny później nastąpił okres krótkiego regresu.
Obecnie jednak starają się wydawać dwa do trzech tytułów miesięczne nie licząc dodruków.
Najlepsze tytuły wydawnictwa to: Cześć Michael! - bardzo dobry uniwersalny tytuł, sprzedaje
się do dziś, LOVE HINA, Jak powstaje MANGA – poradnik rysowania to hit absolutny,
Vampire Knight, GTO, Karin oraz Black Lagoon. Początkowo wydawnictwo zakładało,
lepszy poziom sprzedaży. Martyna Taniguchi z Waneko uważa, że rynek komiksowy w
Polsce jest dość sztywny i niewielki, dlatego trudno o jakikolwiek wzrost. Średni nakład
mangi na naszym rynku to 2500 egz. dla pierwszego wydania. Niektóre tytuły sprzedające się
lepiej dochodząc do 10 tys. egz. z dodrukami.
Wydawnictwo Hanami działa od września 2007 roku, a od 2010 roku wydaje komiksy
również na rynku czeskim. Hanami ma sprecyzowany profil wydawniczy, jest bowiem jedyną
firmą, która specjalizuje się w wydawaniu komiksów japońskich dla dorosłych. Z ich
obserwacji i danych sprzedaży wynika, że największą grupę klientów stanowią osoby dorosłe,
najczęściej pracujące, czytające komiksy, ale nieudzielające się w środowiskach związanych z
komiksem. Druga grupa to osoby czytające głównie komiksy europejskie i amerykańskie, a
na trzecim miejscu są dopiero fani komiksu japońskiego.
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Są jedynym wydawnictwem, którego tytuły są szeroko opisywane w mediach
(Rzeczpospolita, Newsweek, Gazeta Wyborcza, Gazeta Prawna, Przekrój, Machina, itd.).
Rocznie ukazuje się około 250-300 recenzji prasowych, radiowych czy telewizyjnych
wydawanych tytułów. Poza działalnością stricte wydawniczą prowadzą również badania nad
komiksem. Współpracują z Muzeum Komiksu oraz Uniwersytetem Seika w Kioto.
Redakcyjny specjalista od komiksu Radosław Bolałek bierze udział w międzynarodowych
konferencjach komiksologicznych. To pierwszy Polak, którego artykuł ukazał się w
International Journal of Comic Art. Opracował on również materiały na wystawę Komiks
polski - część wystawy Komiksy świata na otwarcie Muzeum Komiksu w Kioto. Hanami jest
też współorganizatorem Bałtyckiego Festiwalu Komiksu.
Najlepiej sprzedającym się tytułem jest Balsamista autorstwa Mitsukazu Mihary. Dużą
popularnością cieszą się też tytuły Jiro Taniguchiego oraz Inio Asano. W 2010 nastąpiło
mocne załamanie rynku komiksowego w Polsce. Tak duże firmy jak Egmont znacznie
ograniczyły ilość wydawanych tytułów. Dodatkowo do spadku sprzedaży przyczyniło się
wprowadzenie podatku VAT na książki od 2011. W przypadku komiksu japońskiego za
spadki sprzedaży odpowiedzialne są głównie wszechobecne skanlacje (skanowane komiksy
dostępne na witrynach internetowych).

Podsumowanie
Jeśli prześledzimy większość głównych tytułów mangowych zauważymy tendencję,
którą możemy nazwać tryumfem zwyczajności. Amerykańskie komiksy od lat przeważnie
skupiają się na super bohaterach, którzy posiadają nadludzkie moce, które pomagają im
dokonywać heroicznych czynów. Manga reprezentuje sobą znacznie większy zakres
tematyczny, ponieważ prócz opowieści fantazy czy science-fiction o super bohaterach
odnajdziemy również komiksy, które opowiadają o zwyczajnych ludziach, którzy walczą z
przeciwnościami losu114. Ta różnorodność tematów, jaką porusza komiks japoński możliwa
jest dzięki unikalnemu sposobowi narracji. W przeciwieństwie do komiksu zachodniego
manga za główny cel stawia wywołanie u czytelnika poczucia uwikłania w historię i
utożsamienia się z bohaterem komiksu. Zamiast prostego obserwowania manga preferuje
czynny udział odbiorcy115.
Manga jest też źródłem wiedzy na temat struktury japońskiego społeczeństwa, która
nadal wydaję się niezrozumiała szczególnie dla przedstawicieli zachodnich kręgów
114
115

F.L. Schodt, op. cit., s. 28.
P. Brophy, op. cit., s. 264.

kulturowych. Komiks japoński idealnie zarysowuje dychotomię w japońskim dyskursie
społecznym pomiędzy tatemae (to, co na powierzchni) oraz honne (prawdziwe intencje i
zamiary). Podział pomiędzy prywatną a społeczną osobowością ma ogromne znaczenie w
przeludnionej Japonii. Dlatego komiks japoński umożliwia poznanie nam specyficznych
zwyczajów tego kraju116.
Manga jest też źródłem informacji dla osób zajmujących się komiksem i literaturą,
którzy poszukują wszelakich nowinek. Rozwijający się nieustannie komiks japoński dostarcza
coraz to nowszych form przekazu na temat problemów, z którymi inne media często nie są w
stanie sobie poradzić117. Powstaje pytanie o to jak długo i do jakiego stopnia japońscy twórcy
będą wstanie rozwijać mangę w tym kierunku? Na to pytanie jest trudno odpowiedzieć z
względu na obecną różnorodność i rozmiary komiksu japońskiego. Ciągle pojawiają się nowi
artyści, którzy potrafią zaskoczyć świeżymi pomysłami. Manga to medium gdzie niema
absolutnie miejsca na schematyczność, manga to nieograniczona innowacyjność. Dla tego
japoński komiks to znakomita forma rozrywki, w której każdy jest wstanie znaleźć coś dla
siebie.
Japońska branża komiksowa to ogromny i złożony proces mający istotny wpływ na
rozwój gospodarki japońskiej. Przez sześćdziesiąt lat swojego istnienia japoński przemysł
komiksowy wykształcił określone struktury zapewniające zatrudnienie dla tysięcy ludzi.
Manga, jako tzw. meta media ma kluczowy wpływ na rozwój innych gałęzi gospodarki dzięki
niewyczerpanemu potencjałowi dostarczania nowych idei dla branży odzieżowej, filmowej i
muzycznej. Najsilniejsza symbioza występuje pomiędzy komiksem japońskim a przemysłem
gier komputerowych, który na dzień dzisiejszy jest najdynamiczniej rozwijającą się gałęzią
przemysłu rozrywkowego.
Jest bardzo prawdopodobne, że następnym stadium rozwoju mangi będzie idea miedzy
narodowego komiksu. Jako pierwszy ten pomysł zaproponował wydawca Kodansha, który
zaprasza do współpracy przy nowych projektach artystów z całego świata. W ten sposób
młodzi twórcy komiksów jak Paul Pope mieli sposobność odkrycia całkowicie nowych
możliwości, jakie reprezentował japoński rynek wydawniczy. Japońscy twórcy mangi
również starają się udzielać przy zagranicznych projektach służąc radą i świeżym spojrzeniem
na komiks. Artyści reprezentujący wszystkie kręgi komiksowe z całego świata zaczynają
powoli tworzyć jedną spójną ponad kulturową przestrzeń określaną mianem „Świat
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komiksu”118. Dla tego uważam, że komiks a w szczególności manga to coś więcej niż tylko
rozrywka dla mas. Przez sześćdziesiąt lat swojego istnienia japoński komiks udowodnił, że
może przekraczać bariery wiekowe i różnice między połciami. Uważam również, że komiks
japoński jest jak najbardziej formą nowoczesnej sztuki, która zaprasza swojego odbiorcę do
czynnego udziału. Myślę, że wielkie marzenie Osamu Tezuki zostało osiągnięte gdzie
komiksy przybrały rolę nowego miedzy narodowego języka, który przekracza granice państw
i stając się pomostem pomiędzy kulturami.
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