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edna z prvních věcí, kterých si návštěvník největšího japonského komiksového
festivalu Komiketto, pořádaném dvakrát
ročně v tokijské Odaibě, musí nutně
všimnout, jsou davy cosplayerů, neboli
fanoušků převlečených za všemožné
postavy z japonských komiksů, anime
a her. Pokaždé jich přijdou celé desetitisíce, aby si navzájem předvedli a pochválili precizně vyvedené kostýmy,
a ty nejlepší po zásluze ocenili. Při pohledu na tu přehršel
barev a tvarů – támhle Makoto Naegi z Dangan ronpy,
opodál Harumi Suzumija a Sephiroth s hrozivě vypadajícím
mečem, kousek vedle Sailor Moon a na každém rohu jeden
Naruto – by jeden téměř zapomněl, že někteří z nejmilovanějších hrdinů japonského komiksu (a potažmo i anime a všech
dalších vedlejších produktů) jsou docela normálně vypadající lidé, kteří místo barvami hrajícího kostýmu a velké katany
nosí jen obyčejný oblek či zástěru. Na rozdíl od několika
výše zmíněných sice nevládnou nadpřirozenými silami ani
nevynikají v masové likvidaci vhodně zvolených nepřátel,
zato však dokáží udržovat v napětí miliony čtenářů dramaty
svých všedních dnů – a dokonce v tom mají mnohaletou praxi.
Podobně jako první postavičky ze Sunday funnies, čili humorných komiksových stripů uveřejňovaných v magazínech
a nedělních přílohách velkých deníků – i protagonisté prvních
japonských komiksů měli k novodobým superhrdinům velmi
daleko. Jejich duchovními otci byli mladí ilustrátoři, před
nimiž se v druhé polovině 19. století doslova otevřel nový
svět. Konec izolační politiky praktikované tokugawským šógunátem a nástup nové vlády znamenal pro Japonsko radikální změnu. Úporná snaha o co nejrychlejší modernizaci země,
uspíšená obavami, aby se Japonsko v rámci východoasijského regionu nestalo jen další kolonií západních zemí, vedla
k překotnému rozvoji a přejímání západních vzorů téměř
ve všech oblastech, výtvarné umění nevyjímaje. Zároveň
začali do Japonska po dlouhé době pronikat cizinci, především obchodníci toužící po výnosných zakázkách, dobrodruzi a samozřejmě i novináři, kteří dychtili poznat zemi,
jež se tak dlouho vyhýbala styku s okolním světem. Mezi
nimi byli i Angličan Charles Wirgman (1832–1891), kore-

spondent týdeníku Illustrated London News, a francouzský novinář a satirik Georges Ferdinand Bigot (1860–1927).
Oba se stali klíčovými postavami pro rozvoj japonského komiksu: Wirgman, jenž v Japonsku založil satirické
magazíny Japan Punch (zal. 1862) a The Far East (cca 1868
–1875), se kromě novinářské činnosti věnoval výuce západních malířských technik, a mezi jeho žáky patřili například
budoucí slavní malíři Juiči Takahaši (1828–1894) a Jošimacu
Goseda (1855–1915). Bigot zase působil na Císařské vojenské
akademii a vedl satirický časopis Tobae (zal. 1887), kde publikoval mnohé své karikatury a jednoduché komiksové stripy.
Mezi jejich obdivovatele patřili budoucí průkopníci japonLe Japon Moderne
– Bigotův satirický
útok na westernizaci
Japonska.

ského komiksu, mj. Kijočika Kobajaši (1847–1915), Kótaró
Nagahara (1864–1930), Ippei Okamoto (1886–1948) a především Rakuten Kitazawa (1876–1955), zakladatel úspěšného satirického časopisu Tókjó Pakku. Ti všichni se poctivě
naučili perokresbě, osvojili si nový pohled na perspektivu, stínování a anatomii člověka a inspirováni prvními západními komiksy jako např. Žluťásek (Yellow Kid) začali
ze svých satirických kreseb vytvářet jednoduché sekvence
vinět, které postupem času obohatili i o textové bubliny.
Za vůbec první moderní japonský komiks bývá považován Kitazawův Tagosaku a Mokubei v Tokiu (Tagosaku
to Mokubei no Tókjó kenbucu, 1902). Tento duchovní otec
moderní mangy – neboť to byl právě on, kdo pro označení
nově vzniklého hybridu japonského a západního umění
vybral starší termín manga ((„komicke obrázky“, původně

The Japan Punch
z pera Charlese
Wirgmana – první
japonské střetnutí
s anglickým
humorem.

Jen ať se host
nedozví, že je
pod polštářem
poničená rohož.
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spíše „skeče“ či „čmáranice“) – si pro dobový nedostatek
superhrdinů po vzoru svých zámořských kolegů s klidem
vystačil s poněkud banálními, ale přitom neodolatelně komickými příhodami dvou obyčejných venkovanů, kteří jsou
během své první návštěvy v hlavním městě nemilosrdně
vystaveni takovým nebezpečným novotám, jako hydrant
či kávové dýchánky. Nová doba i mravy byly pro Kitazawu
vůbec vděčným tématem; hned dva z jeho dalších hrdinů –
rozpustilá slečna Haneko Tonda a mladý pán Kidoró Haikara
– představovali karikatury tehdejších mladých lidí, jejichž
nadšení pro nové pořádky sice bylo nakažlivé, ale mnohdy
vyústilo v tvrdé střety s přežívajícími tradicemi.
Jednoduché komiksové stripy Kitazawy a jeho kolegů vycházely dlouhou dobu především ve specializovaných satirických časopisech či na stránkách nově vzniklých novinových deníků. Teprve v průběhu období Taišó (1912–1926)
a prvních letech éry Šówa (1926–1989) se manga rozšířila z novinových deníků i do tzv. šónen a šódžo zašši, tehdejších časopisů určených mladým chlapcům a děvčatům.
Většinou však tvořila jen jakýsi doplněk k hlavnímu obsahu,
jímž byly převážně výchovné články, povídky a dobrodružné romány na pokračování. Inspirace západními superhrdiny vedla v té době ke zrodu prvních japonských protagonistů podobného ražení, mj. Tajemného čtyřlístku (Nazo
no kuróbá, 1934), ačkoliv příběhy o obyčejných chlapcích
a děvčatech – mj. Malá Kurumi (Kuru Kuru Kurumi-čan,
1938–1941) – se mezi dětmi stále těšily velké oblibě.
Slibný rozvoj komiksové scény však narušil nástup militaristického režimu, kdy propagandistická manga sice
zažívala zlaté časy, ale hlasy mnoha autorů politických komiksových stripů volajících po mírovém řešení zahraniční
politiky byly vládou postupně umlčovány. V průběhu čtyřicátých let pak japonská komiksová scéna vzala za své úplně.
Nejprve došlo k omezování tisku, jelikož manga začala být
spolu s filmem, jazzovou hudbou a podobnými zábavami
považována za příliš frivolní pro tak vážné časy, a ke konci
války pak vinou zhoršující se ekonomické situace a nepříznivého válečného vývoje přestala většina časopisů vycházet
úplně. Komiksoví hrdinové – obyčejní, i ti nadaní nadpřirozenými schopnostmi – svorně ustoupili do pozadí a trpělivě
čekali na lepší časy.

Tristní porážka ve druhé světové válce znamenala pro
Japonsko obrovský historický mezník – nic už nebylo jako
dřív. Nešlo jen o fyzickou destrukci mnoha japonských měst
a infrastruktury či hrůznou spoušť způsobenou výbuchem
atomové bomby, ale i o totální rozklad společenských
hodnot, k nimž byl celý národ po několik desetiletí tvrdě
veden. Obyvatelstvo znechucené svými vůdci a vyčerpané následky dlouhého válečného konfliktu se odvrátilo od
politiky a hledělo si pro změnu užít trochu té legrace, které
se muselo v předcházejících letech v duchu patriotické disciplíny vzdát. Po celé zemi začaly znovu vyrůstat biografy,
divadla a tančírny, jazzové kluby se vynořily z přechodné
ilegality. Mezi jednu z nejdostupnějších zábav samozřejmě
patřilo i čtení mangy, která se na stránky obnovených deníků
vrátila téměř okamžitě, a spolu s ní se objevila i jedna z vůbec
nejvšednějších, ale zároveň i nejikoničtějších postav japonského komiksu – slečna Sazae.
Stejnojmenný strip (Sazae-san, 1946–1974) z pera mladé
autorky Mačiko Hasegawy (1920–1992) začal vycházet
v dubnu roku 1946 na stránkách zcela nového fukuockého večerníku Fukuniči šinbun, jehož popularita se díky
zprvu nenápadné manze náramně zvýšila. Redakce večerníku tehdy možná vědomě napodobila tokijský deník
Tókjó hóči šinbun, který po velkém kantonském zemětřesení v září roku 1923 začal vydávat komiksový strip Lehkomyslný tatínek (Nonkina tósan) autora Jutaky Asóa, jenž
si předsevzal pomocí patřičně odlehčeného humoru pozvednout na duchu své nešťastné spoluobčany. Stejně jako
si tehdejší japonští čtenáři oblíbili postavu lehkomyslného
a poněkud zmateného tatínka, nalézali i nyní – po neštěstí
daleko větších rozměrů – útěchu v příbězích slečny Sazae,
která byla svým čtenářům o to bližší, že zažívala stejné
problémy jako mnoho z nich, ať už šlo o pokus vyrovnat se
s nedostatkem potravinových lístků či s přítomností okupačních spojeneckých vojsk.
Tato v reálném životě nepříliš veselá témata totiž v podání
slečny Sazae v žádném případě nepůsobila depresivně.
Hasegawa byla pevně rozhodnuta využít komediální potenciál situace a svůj úmysl beze zbytku naplnila. Všudypřítomný humor, s nadhledem a citem zlehčující strasti poválečného života, umožnil mnoha Japoncům zapomenout na

Manga Sazae-san
těžila především
z humoru
všedních dnů.

Sazae v zástěře
a s dítětem na
zádech – klasický
portrét japonské
ženy a matky
50. let.
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vlastní útrapy a zároveň jim dodal naději do života. Sazae se
tak stala skromnou národní hrdinkou a zároveň symbolem
své doby, a to nejen těžkých poválečných časů, ale i těch
nadcházejících, podstatně šťastnějších. Na rozdíl od mnoha
jiných komiksových hrdinů, kteří nestárnou spolu se svými
čtenáři, totiž Sazae prošla přirozeným vývojem – napřed se
i s rodinou přestěhovala do Tokia (vtipná narážka na skutečnost, že se její úspěšný komiks v roce 1949 přestěhoval
z fukuockého večerníku do jednoho z nejčtenějších tokijských deníků), poté si našla manžela a založila s ním vlastní
rodinu, jejíž osudy mohli japonští čtenáři sledovat dalších
dvacet let. Z moderní mladé ženy holdující západnímu tanci
a účastnící se schůzek na podporu ženské rovnoprávnosti
se tak postupně stala typická japonská manželka, nalézající své štěstí i seberealizaci ve starosti o rodinu.
Hasegawa tak ve svém komiksu mistrně zakonzervovala idylickou atmosféru Japonska, jež se oklepalo z poválečných útrap a proměnilo ve spokojenou, mírumilovnou zemi.
Poklidná, téměř starosvětská laskavost vyzařující z jednoduše, avšak mistrně načrtnutých stripů ostře kontrastuje s pozdějšími rodinnými komiksy, jakými jsou např. Malá Maruko
(Čibi Maruko-čan, 1986–2009) či Crayon Šin-čan (Kurejon
Šin-čan, 1990–2010), jejichž hrdinové jsou o poznání cyničtější, vulgárnější a kritičtější k sobě i svému okolí. Není tedy
divu, že se dnešní starší generace obrací k Sazae s nostalgickou slzou v oku – vidí v ní nezpochybnitelný sentimentální symbol svého mládí, což je jak známo doba, kdy bylo
všechno jednodušší, rýže daleko levnější, rodina držela
pospolu a nikdo nemluvil sprostě.
Příběhy ze života slečny Sazae a její rodiny se odehrávaly na stránkách novin určených dospělým, a tím pádem
mimo hlavní komiksovou scénu, která na přelomu čtyřicátých a padesátých let stále ještě patřila výhradně dětem.
Právě v té době započal svou hvězdnou kariéru komiksového autora i legendární Osamu Tezuka (1928–1989), jehož
tvorba výrazně ovlivnila celkovou podobu poválečné mangy.
Tezuka bývá často oslavován jako průkopník používání filmových technik, mj. manipulace s úhly a rozfázování akce
na mnoho rámečků, čímž vznikla působivá iluze pohybu.
Nepříliš zmiňovanou pravdou však zůstává, že japonský
komiks byl filmem ovlivněn již o více než celé desetiletí dříve

– konkrétně v roce 1930, kdy Sakó Šišido (1888–1969) debutoval se svým komiksem Speed Taró (Supído Taró, 1930–1934),
či Kacudži Macumoto (1904–1986) s již zmíněným Tajemným
čtyřlístkem. Oba tito autoři do jisté míry používali filmové
techniky, především Šišido, jenž nějakou dobu působil ve
Spojených státech, a jehož způsob využívání různých tvarů
rámečků za účelem umocnění dramatických momentů byl
na svou dobu skutečně unikátní. Co tedy způsobilo, že byli
tito pionýři nového stylu zapomenuti, zatímco Tezuka slavil
tak ohromný úspěch? Odpověď nebude v žádném případě
jednoduchá; přední japonský komiksový kritik Fusanosuke Nacume se ve svém pojednání Kde je Osamu Tezuka?
(Tezuka Osamu wa doko ni iru, 1992) domnívá, že Tezuka byl
na rozdíl od svých předchůdců ve správný čas na správném
místě. Šišido a Macumoto i jejich tvorba byli během válečného režimu nežádoucí – jejich díla dostatečně neodpovídala potřebám tehdejší státní ideologie, která silně ovlivňovala obsah i vyznění dobových komiksů. Dalším důležitým
faktorem je však i skutečnost, že Tezuka svůj koncept dotáhl
nejdále ze všech – především díky sofistikované kombinaci dynamického výtvarného stylu s nápaditým příběhem.
Každopádně všem čtenářům i svým tehdejším kolegům
dokázal, že manga nemusí být pouze umrněným, staticky
vyhlížejícím stripem, ale i vzrušujícím, mnohasetstránkovým dobrodružstvím.
Tezukovo osobité pojetí komiksu zásadním způsobem
ovlivnilo celé generace nových autorů, avšak na rozdíl od
Hasegawiny tvorby se jeho raná díla snad jen s výjimkou
prvotiny Deníček malého Má (Má-čan no nikkičó, 1946) každodenním životem nijak nezabývala. Tezuku, který vyrostl
na dobrodružných filmech a oslňujících muzikálových výstupech Takarazucké revue, totiž lákaly především fantastické
příběhy a svým čtenářům brzy nadělil jednoho z nejmilovanějších japonských superhrdinů vůbec – akčního androidka Astro Boye (Tecuwan Atomu, 1952–1968). Jeho velkorysý styl však inspirovaly celé generace dalších autorů, mezi
něž patřil i ósacký chlapec Jošihiro Tacumi (nar. 1935), jenž
spolu s bratrem Okimasou a několika dalšími amatérskými
autory založil roku 1950 skupinu Dětský komiksový spolek
(Kodomo manga kenkjúkai), která vydala několik čísel amatérského časopisu Komiksová hvězda (Manga no meisei).

Olympijský
úspěch
japonských
volejbalistek vedl
Čikako Ueno
k vytvoření seriálu
Útok č. 1 (Atakku
No. 1., 1968–1970).
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Arkádové automaty

Anime

Japonské animované filmy využívající vizuální styl převzatý
z komiksů manga. Většina
japonské animované produkce
spadá pod tento termín, nicméně
existují zde i osobití animátoři,
jejichž tvorba na mangu nenavazuje. Anime zpravidla používají
kreslenou animaci, ať už ruční či
počítačovou, i když existují i díla
vytvářená pomocí počítačové 3D
animace.

Herny jsou veřejně přístupnou
doménou, kde se lidé schází
a tráví tam svůj volný čas.
Videohry na arkádových
automatech se vyznačují
návykovostí a zběsilou akcí, mají
kratší úrovně, zjednodušené
ovládání (často i speciální
periferie) a rychle se zvyšující
obtížnost. Zlatý věk arkád trval
od pozdních 70. do poloviny 90.
let. Od té doby jejich popularita
na Západě upadá, zvláště
po nástupu domácích konzoli
a grafických akcelerátorů
počítačů s 3D grafikou, na
kterých je možné soutěžit s hráči
online. Nicméně v Japonsku
tyto herny zůstaly oblíbené
doposud a ještě v první dekádě
nového století tvořily většinu
z obratu tamějšího herního
průmyslu. Ekonomická recese
však i zde jejich výnosy snížila.
K nejúspěšnějším japonským
arkádovým hrám patří Space
Invaders (1978), Galaxian (1979),
Pac-Man (1980), Donkey Kong
(1981) a Street Fighter II (1991).

Exploatační film
Cool Japan

Vládní kampaň na podporu
vývozu japonských kulturních
produktů, kterou odstartoval
kabinet Džuničiróa Koizumiho
na základě článku Hrubé domácí
cool (Gross National Cool) otištěného v roce 2002 v americkém
čtrnáctideníku Foreign Policy.
Myšlenka Japonska jako kulturní
velmoci (na rozdíl od technologické velmoci 70. a 80. let) se
spojila s Koizumiho vizí Japonska
„postaveného na intelektuálním vlastnictví“ a transformovala se ve vládní program zahrnující
mimo jiné propagaci země v zahraničí pomocí artefaktů populární kultury. V Japonsku samotném
termín v půlce dekády zpopularizoval seriál Cool Japonsko!
(Kakkoii Nippon!) představující úspěšné japonské kulturní
produkty. Uvadající potenciál
projektu Cool Japan v roce 2013
znovu oživil staronový premiér
Šinzó Abe.

Dódžinši

Cosplay

Označení pro performativní
napodobení vzhledu oblíbené
postavy z anime, mangy či
z videohry vzniklo zkrácením
slov Costume Play a jeho původ
můžeme dohledat již v roce 1978
v Japonsku, kde probíhaly různé
výstavy a fanouškovská setkání.
Cosplayer je označením pro
účastníka, který se obléká do
vybraných kostýmů s doplňky
reprezentujícími určitou postavu.
Takto již od roku 1998 přitahují
tokijské čtvrtě Akihabara
a Haradžuku pozornost mnoha
cosplayerů, diváků a fotografů
(performerům se přitom přezdívá
kosupure a fotografům kameko).
Portrétisté dříve věnovali své
snímky aktérům či hercům, kteří
jim byli ochotni pózovat – během
času se z tohoto rituálu vyvinuly
formalizované postupy a pravidla
etikety.

Malonákladové publikace s amatérskou tvorbou, nejčastěji mangou, která stylem kresby
vychází z populárních komiksových sérií, anime seriálů či počítačových her. Postavy jsou
stejné, příběh si ale autoři
obvykle dotvářejí po svém
a často má erotický obsah. Vydavatelé neautorizované verze
obvykle tolerují – kromě budování
fanouškovské základny je
dódžinši scéna také líhní budoucích talentů. (V minulosti odtud přišly například populární autorky Rumiko Takahaši nebo
CLAMP). Literární fanziny existují
v Japonsku už bezmála sto třicet
let, amatérská komiksová tvorba
ale nabrala na síle od sedmdesátých let minulého století, kdy
se zrodil otaku fandom a také
obří festival Komiketto, na němž
se dódžinši prodávají. K dostání
jsou i v několika specializovaných
obchodech.

Exploatace neboli vytěžování
ve filmu označuje snímky které
diváky lákají na skandální či tabuizovaná témata podávaná
bulvární formou a utvrzující předsudky publika. Zlatou érou exploatace byla 70. léta, kdy řada
malých produkčních společností i velkých studií v USA, Evropě,
Hongkongu i Japonsku produkovala každoročně desítky
titulů nejrůznějších subžánrů.
V Japonsku se hlavním výrobcem
stalo studio Tóei, kde filmy
o zvrácenostech páchaných
v minulých stoletích samuraji
a šóguny i v současnosti různými
kriminálními živly natáčeli mimo
jiné kreativní řemeslníci jako
Teruo Išii, Norifumi Suzuki či
Jukio Noda, ale také formalistní
experimentátor Šunja Itó. Ústředními postavami japonských exploatačních filmů byly v převážné
míře ženy, zpravidla členky
dívčích gangů či jakuzačky, což
udělalo velké hvězdy z hereček
Miki Sugimoto, Reiko Ike, a především Meiko Kadži.

