
Manga - fenomen japońskiej popkultury. Część druga 

Wpływ świata zachodniego spowodował zapoczątkowanie techniki 

rysunkowej, jaką widzimy we współczesnych  mangach. Dawna technika rysowania 

dynamiki bohaterów została przyjęta przez wielu mangaków (twórców mang), którzy 

rysują w dzisiejszych czasach. Postacie rysowane techniką mangową posiadają 

charakterystyczne duże oczy, zaś emocje są nadmiernie przesadzone.  
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Pierwotnie manga była drukowana w codziennych gazetach, ale w czasie 

drugiej wojny światowej racjonowanie papieru gazetowego spowodowało spadek 

popularności mangi. Po II wojnie światowej Japonia znalazła się pod okupacją 

Stanów Zjednoczonych. To było ważne wydarzenie w rozwoju mangi. Amerykanie 

przywieźli do Kraju Kwitnącej Wiśni własne komiksy i kreskówki, tym samym 

wywierając wielkie wrażenie na artystach  mangi. Największym wkładem w rozwój 

mangi były cotygodniowe i comiesięczne magazyny komiksowe w czasopismach, 

które ukazały się w latach 60. Były to pierwsze miejsca, w których mangacy mieli 

okazję pokazać swoją pracę czytelnikom. Wśród pierwszych i do tej pory 

odnoszących największe sukcesy artystów był Osamu Tezuka (1928-1989) – 



człowiek, który wyrasta z popkultury jako najbardziej legendarny współczesny 

japoński artysta. Tezuka stworzył i napisał ponad 700 serii mang, a także jest autorem 

ponad 200 000 stron scenariuszy i skryptów do anime własnego projektu. 

Zapoczątkował on tradycję przemysłową mangi i anime z charakterystycznym stylem 

artystycznym i tożsamością kulturalną. Jako pierwszy japoński artysta stworzył 

postacie o dużych oczach (czerpiąc wpływ z pierwszych bajek animowanych 

Disney’a), a także wprowadził do mangi akcję filmową, przez co rozwinęła się 

japońska animacja. W niektórych swoich dziełach nawiązywał do dawnych wierzeń 

mitologii japońskiej. Przykładem jest manga Dororo (どろろ) - inspiracją dla tytułu 

było wspomnienie z dzieciństwa Tezuki o jego przyjaciołach wymawiających słowo 

dorobō (ど ろ ぼ う), co oznacza złodziej. 

Tezuka wprowadził do mangi rzeczywiste tło czasowe mające miejsce w 

przeszłych wydarzeniach Japonii. Ponadto, połączył on nadprzyrodzone projekty, na 

które wpływ miały tradycyjne japońskie grafiki i dawne legendy, z dużo bardziej 

dojrzałymi i szczegółowymi scenami tła naturalnego. Dzięki twórczemu 

wykorzystaniu japońskiego folkloru i opowieści o duchach, manga Dororo stała się 

ważnym dziełem w twórczości Tezuki – ustanawiając standardy dla wielu 

samurajskich opowieści przygodowych, które później wydano.  

Okładka mango Dororoautrostwa Osamu Tezuka 

 

 



https://i.pinimg.com/originals/bd/14/2b/bd142b0bfa0a7d6fad5344750994f07a.jpg  
 

 

Fragment mangi Dororo autorstwa Osamu Tezuki 

 
Źródło: http://tezukainenglish.com/wp/wp-content/uploads/2014/01/dororo-missing-secene.jpg  

 

Fabuła nie tylko mang, ale i  anime obejmuje szeroki zakres gatunków, takich 

jak przygoda, akcja, romans, komedia, dramat, science fiction czy fantasy. Oprócz 

podziału  `  na gatunki wyróżniony jest podział na kategorię wiekową 

czytelnika i widza typu:   

Kodomo – to treści powstałe z myślą o dzieciach, dla dziewczynek i chłopców, które 

skupiają się na tematach związanych z rodziną i przyjaciółmi, np. Hamtaro albo 

Doraemon. 

Shōjo – treści kierowane dla młodych dziewcząt. Głównym tematem są relacje 

między bohaterami, w szczególności zawirowania miłosne. Przykładem mogą być: 

Kamisama Hajimemashita albo Akatsuki no Yona. 

Shōnen – chłopięcy odpowiednik shōjo; osią wydarzeń zwykle są walki i dynamiczna 

akcja, np. Samurai Champloo lub One Piece. 



Seinen – wydanie dla starszych widzów, skierowane głownie do mężczyzn. Treści 

tego typu poruszają cięższe tematy, takie jak przemoc i problemy psychologiczne, 

przykładem są mangi: Baccano! lub Cowboy Bebop.  

Josei – kategoria dla dojrzalszych kobiet. Fabuła obraca się wokół problemów życia 

codziennego i utrzymana jest w znacznie poważniejszym klimacie niż kategoria 

shōjo. Przykłady: Kuragehime lub Paradise Kiss. 

Poprzez wprowadzenie do mangi wątków mitologicznych jest ona bardziej 

przystępna dla młodych czytelników, którzy poznają w ten sposób historię dawnych 

wierzeń. Dzisiaj wpływ wszelkich istot nadprzyrodzonych można ponownie zobaczyć 

we wszystkich aspektach  kultury japońskiej, od mangi i anime, po gry wideo, marki 

ubrań, a nawet japońską walutę. 
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