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Wstęp 

 

W Japonii szeroko pojęta kultura komiksu posiada silną społeczną pozycję, roszcząc 

sobie prawo do miana prawdziwego fenomenu, dziś już na skalę globalną. Narodowe dobro 

japońskiej kultury popularnej – manga, nieprzerwanie od niespełna trzech dekad zdobywa 

coraz to nowe światowe rynki zbytu, hipnotyzując odbiorców warstwą wizualną oraz 

sposobem narracji. O historię ocieramy się każdego dnia. Jest ona obecna w sztuce, 

literaturze, dyskursie społecznym oraz w masowych mediach, często goszcząc m.in. na 

srebrnym ekranie. Na tym tle komiks poruszający zagadnienia historyczne wydaje się nowym 

zjawiskiem, także dlatego, że sam termin komiks historyczny powstał stosunkowo niedawno i 

stale wymyka się próbom definicji.  

W krajach Europy Zachodniej oraz w Stanach Zjednoczonych badania nad komiksem 

prowadzi się od lat. Często stają się one przedmiotem naukowych debat. W Polsce, mimo że 

prace poświęcone komiksowi pojawiały się w latach 80., a nawet 70., były one sporadyczne, a 

większe ożywienie w tej tematyce można zauważyć dopiero na przestrzeni ostatnich 10-13 

lat. Niezależnie od pozycji komiksu w polskiej nauce, na naszym rynku wydawniczym 

pojawia się coraz więcej tytułów komiksowych odwołujących się do okresu PRL oraz II 

Wojny Światowej i co najważniejsze, cieszą się one znaczącym zainteresowaniem zarówno 

rodzimych, jak i zagranicznych czytelników. 

Komiks, jako specyficzna forma obcowania z przeszłością, posiada silnie 

ugruntowaną pozycję w Japonii, której historia obfituje w wiele burzliwych momentów. Od 

dawna manga była w tym kraju czymś więcej niż tylko prostą rozrywką. Stała się ona jednym 

z najważniejszych mediów podejmującym tematy od lat uznawane za społecznie niewygodne. 

W kontekście tej pracy, największe zainteresowanie budzi zagadnienie, jak rysownicy manga, 

szczególnie pokolenie, które bezpośrednio doświadczyło okropieństw wojny oraz następne 

generacje twórców, zdołali uchwycić narodową traumę od wczesnych lat siedemdziesiątych 

tworząc nowy komiks, jako formę wizualnej świadomości przeszłości. Zdaniem wielu 

badaczy, najwięcej zasług na tym polu przysługuje Keijiemu Nakazwawie, który tworząc w 

1972 r. komiks Ore wa mita (I Saw It) postawił fundamenty pod nowy ruch obalający tabu 

dotyczące zniszczenia dwóch japońskich miast, poprzez ukazanie własnych doświadczeń, 

jako ocalonego z 6 sierpnia 1945.  
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Prezentowana praca magisterska zatytułowana Holokaust atomowy w japońskim 

komiksie historycznym ma na celu pokazanie funkcjonowania i sposobu przepracowywania 

zagłady Hiroszimy i Nagasaki, obecnej w komiksie japońskim nieprzerwanie od 

pięćdziesięciu lat. Określenie holokaust w przypadku Hiroszimy znajdujemy już w artykułach 

informujących i komentujących zrzucenie bomby, które ukazały się w amerykańskich 

gazetach codziennych w sierpniu 1945 roku. W tym kontekście użycie słowa holokaust 

wskazuje na jego podstawowe znaczenie, jako całopalenia (gr. holókauston: holos + kaustos – 

spalenie w całości). Podążając tym tropem trudno było, zatem uniknąć porównania Auschwitz 

z Hiroszimą i Nagasaki, choć nie jest to zasadniczy przedmiot moich zainteresować. Mimo, 

że w opisach historii dwóch japońskich miast przeważnie można znaleźć terminy takie, jak 

tragedia czy zagłada, to żaden inny termin nie podkreśla zjawiska i rangi tego wydarzenia tak, 

jak właśnie literalnie rozumiany holokaust. Jednocześnie w odniesieniu do istniejącej 

literatury przedmiotu, sugeruje on, że Hiroszima i Nagasaki, podobnie jak obozy zagłady III 

Rzeszy, opierają się tradycyjnym formom opisu. 

W pierwszych dekadach historii powojennej Japonii temat militaryzmu cesarstwa oraz 

status „ocalonego” uznawano za tabu i pomijano milczeniem. Jednakże już od początku lat 

siedemdziesiątych, szczególnie po masowych ruchach artystycznych, kulturowych i 

politycznych końca poprzedniej dekady, problematyka ta coraz silniej dawała o sobie znać i 

domagała się przepracowania. Dla świadków tragedii końca II Wojny Światowej 

najważniejszym stało się pytanie: co to znaczy przetrwać oraz pamiętać i jak można tą wiedzę 

przekazać kolejnym pokoleniom. Myślę, że warto zastanowić się, dlaczego właśnie komiks 

stał się medium, które okazało się tak istotnym narzędziem przepracowania traumy atomowej 

zagłady, oraz jaki był efekt owego przepracowania. 

W niniejszej pracy magisterskiej chciałbym przedstawić formy funkcjonowania 

atomowego holocaustu na kartach japońskiego komiksu jako sposób przepracowania historii 

II Wojny Światowej. Podstawowym materiałem badawczym są trzy komiksy, a zwłaszcza 

dzieło Nakazawy Keijiego Hiroszima 1945 Bosonogi Gen (w Jap. Hadashi no Gen), które w 

Polsce ukazało się dzięki wydawnictwu Waneko w postaci zbioru dziesięciu tomów, 

publikowanych pomiędzy rokiem 2004 a 2011. Do dziś jest to manga uważana za największe 

osiągnięcie autora oraz za znaczący przełom w dialogu na temat atomowej zagłady. Jest to w 

dużej mierze komiks autobiograficzny, w którym autor zawarł własne przeżycia z 6 sierpnia 

1945 r. Kolejnym komiksem, będącym ikoną japońskiej kultury popularnej lat 

osiemdziesiątych, jest Akira autorstwa Katsuhiro Ōtomo, zakorzeniona silnie w dramacie 

science fiction pokazującym istotną rolę zagłady atomowej w masowej kulturze współczesnej 
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Japonii. Uzupełnieniem rozważań nad obecnością zagłady atomowej w komiksie japońskim 

jest manga Spalony Różaniec, opublikowana w Japonii w 2009, a w Polsce w 2012 r. Jest ona 

świadectwem przeżyć ocalonego z Nagasaki.  

Głównym celem pracy jest przedstawienie japońskiego komiksu historycznego, 

poruszającego problematykę atomowego holokaustu, który przez kolejne dekady coraz 

bardziej wpisywał się w medialny dyskurs, z czasem stając się w pełni niezależnym 

elementem kultury popularnej. Interesowało mnie przy tym szczególnie to, jak przebiegał 

proces krystalizacji nowego gatunku? Jaką rolę odgrywał w społeczeństwie japońskim oraz 

jaką ma recepcje w dobie globalnego konsumpcjonizmu, gdzie manga jest czytana niemal w 

każdym zakątku Ziemi? Czym jest w istocie komiks historyczny i jaka jest jego rola jako 

specyficznego medium przedstawiania przeszłości wobec historii akademickiej? 

Praca została podzielona na bloki tematyczne, a jej kolejne rozdziały zawierają krótką 

genezę i definicję komiksu oraz omówienie jego funkcjonowania w społeczeństwie. 

Następnie przedstawione zostało funkcjonowanie traumatycznej pamięci o bombie atomowej 

w powojennej kulturze popularnej Japonii. W dalszej części pracy znajduje się krytyczna 

analiza trzech wybranych komiksów, ze szczególnym uwzględnieniem pracy Hiroszima 1945 

Bosonogi Gen, która stanowi fundament dialogu na temat atomowej zagłady. 

Problematyka mangi w polskiej humanistyce, nie licząc nielicznych studenckich prac 

zaliczeniowych z ostatnich lat, nie jest przedmiotem głębszych badań. Jednak problematyka 

mangi i wykonywanej przez nią pracy pamięci staje się coraz częściej przedmiotem badań 

oraz wykładów w zachodnich ośrodkach akademickich. Wybrana przeze mnie literatura to 

głównie opracowania autorów ze Stanów Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii, zawodowo 

jak i hobbystycznie związanych 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. Uzupełnieniem wiedzy na temat 

mangi okazała się praca Dreamland Japan autorstwa Frederika L. Scholda, który zasłynął w 

roku 1983 dzięki książce Manga! Manga! Z kolei 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 

Stanach Zjednoczonych na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat. Nieocenioną pomocą w 

rozważaniach nad mangą Bosonogi Gen była książka Hiroshima. The Autobiography of 

Barefoot Gen by Nakazawa Keiji autorstwa Richarda H. Minera, zawierająca autobiografię 

Nakazawy Keijiego ukazaną przez pryzmat komiksu. Jako uzupełnienie wykorzystałem 
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publikacje oraz artykuły autorów z USA, Japonii oraz Korei na temat wybranych zagadnień 

dotyczących szerokiej problematyki komiksowego medium i obecności bomby atomowej w 

mandze. 

Z polskich publikacji, które poświęcone są komiksowi przede wszystkim należy 

wymienić prace Jerzego Szyłaka, m.in.: Komiks w kulturze ikonicznej XX w. oraz Druga 

strona komiksu. Publikacje te jednak nie poświęcają zbyt wiele miejsca komiksowi 

japońskiemu i służyły głównie jako materiały o charakterze uzupełniającym, które pozwoliły 

poznać ogólną historię obrazkowego medium oraz technik, jakimi się on posługuje. Z 

względu na wzrastającą popularność komiksu historycznego wśród polskich czytelników, 

pomocnymi przy definicji nowego gatunku były prace m.in. Justyny Czai - Historia Polski w 

komiksowych kadrach, Bartłomieja Janickiego - Polski komiks historyczny oraz Kontekstowy 

miks: przez opowieści graficzne do analizy kultury współczesnej pod redakcją Rafała Wójcika 

i Grażyny Gajewskiej. 
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Rozdział 1. Geneza komiksu 

 

1.1. Komiks a kultura popularna 

Komiks narodził się jako typowy wytwór kultury masowej. Szeroka dostępność, 

ludyczny charakter i prostota odbioru rysunkowych historii zdecydowały o ugruntowaniu ich 

pozycji w tym obszarze kultury, który zdaniem wielu jest opozycyjny wobec tego, co ambitne 

i wysokie
1
. Kultura to jednak złożone zjawisko, a pojęcia kultury masowej i popularnej 

nieustannie poddawane są krytyce.  

Masowość kultury to zjawisko przemieszczania się licznych grup ludzi z wsi do 

miasta w okresie schyłku XVIII w. jak i całego wieku XIX. Nowo przybyłym mieszkańcom 

rozrastających się metropolii próbowano poprzez powstający przemysł rozrywkowy 

zagwarantować uczestnictwo w szeroko pojętej kulturze miejskiej, niezakorzenionej ani w 

kulturze ludowej, ani wysokoartystycznej
2
. 

Obecnie chętnie używany jest neutralny termin kultura popularna - mający charakter 

inkluzywny, opisujący współczesne mechanizmy medialne zmierzające do zacierania się 

granicy pomiędzy sztuką niską a wysoką. Epitet „popularna” i „masowa” zwracają uwagę na 

zasięg oraz standaryzację treści
3
. Kultura masowa i popularna często uznawane są za 

narzędzie do zniewalania społeczeństwa przez władzę finansową i administracyjną. Zarzuca 

się jej brak własnych właściwości i przedstawiając jako gorszą wersję kultury ludowej oraz 

wysokiej
4
. Często również zwraca się uwagę na poziom artystyczny i „zniewalającą moc 

kultury popularnej” przyrównując jej odbiorców do niewybrednych konsumentów, którzy 

wymuszają banalizację togo, co wartościowe. Pogląd ten jest jednak coraz częściej 

krytykowany. Obecnie odbiorcami „tekstu popularnego” są przeważnie osoby dokonujące 

własnych reinterpretacji dookreślając jego sens, zatem pogląd ten należy poddać rewizji
5
. W 

świetle rozważań nad obrazkowym medium, kultura jawi się jako twór niecierpiący stagnacji. 

Komiks, jako medium jest częścią kultury i podlega tym samym co ona procesom. Jego treść i 

forma ulegają ciągłej przemianie. 

 

 

 

                                                 
1
 J. Czaja, Historia Polski w komiksowych kadrach, Poznań 2010, s. 213. 

2
 G. Gajewska, R. Wójcik (red.), Kontekstowy Miks, Poznań 2011, s. 14. 

3
 J. Czaja, op.cit, s. 26. 

4
 G. Gajewska, R. Wójcik (red.), op. cit., s. 15. 

5
 Ibidem, s. 14. 
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1.2. Komiks – rys historyczny 

Narodziny komiksu należy wiązać z pojawieniem się w XIX w. druku bębnowego, 

będącego początkiem zjawiska, które obecnie rozpoznajemy jako mass media. Regularność 

ukazywania się prasy oraz ilość nakładu to kluczowe elementy genezy nowego gatunku - 

komiksu, który często występował obok powieści odcinkowych czasami je zastępując. Słowo 

komiks to skrótowy zapis angielskiego zwrotu comicstrip, utrzymywanego w takiej formie aż 

do lat trzydziestych XX w. Comicstrip to połączenie dwóch słów: comic oraz strip. Comic 

pochodzi od angielskiego słowa comedy - komedia, co podkreśla humorystyczny charakter 

tego medium. Strip to skrótowy zapis angielskiego słowa stripe – pasek (forma graficznego 

ułożenia poszczególnych kadrów opowieści komiksowej)
6
. 

Pierwszy komiks powstał między 1894 a 1896 rokiem, co wiąże się z osobą Feltona 

Outcaulta - grafika pracującego dla gazety „New York Word” wydawanej przez Josepha 

Pulitzera. W 1895 r. Elton podjął 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 przeniósł się do gazety „New York Journal”, 

gdzie rozpoczął nowy cykl pod tytułem Yellow Kid, uznawany za pierwszy komiks w 

historii
7
, którego akcja ponownie rozgrywała się na ulicach Nowojorskiej metropolii. Związek 

komiksu i miasta nie odnosi się wyłącznie do sfery estetyki, ważny jest równie kontekst 

społeczny i ekonomiczny. Gwałtowana ekspansja komiksu w amerykańskich miastach była 

konsekwencją dynamicznego rozwoju metropolii i postępu jaki poczyniła prasa popularna 

oraz próbą znalezienia rynku zbytu dla nowego medium
8
. Yellow Kid posiadał wszystkie 

cechy charakterystyczne dla współczesnych komiksów: płynny rozwój akcji na kolejnych 

kadrach, narrację w dymkach, jednostkowego bohatera oraz bardzo istotny charakter 

publikacji seryjnej odróżniający komiks od wybiórczej historyjki obrazkowej. Yellow Kid 

zwraca również uwagę na dwa fakty, jakimi są ścisły związek komiksów z szeroko rozumianą 

prasą oraz dużą popularność opowieści graficznych. 

Historyjki obrazkowe stopniowo przekształciły się w komiks, który był jedną z wielu 

form połączenia słowa i obrazu w całość o charakterze fabularnym, gdzie pierwotnie warstwa 

artystyczna była zbliżona do karykatury lub grafiki satyrycznej. Rysunek satyryczny ma 

znacznie dłuższą historię niż komiks, dlatego stanowi ogniwo pomiędzy komiksem a dziełem 

                                                 
6
 J. Szyłak, Komiks, Kraków 2000, s. 11. 

7
 Ibidem, s. 5. 

8
 G. Gajewska, R. Wójcik (red.), op. cit., s. 129. 
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artystycznym
9
. W kolejnym etapie ewolucji, komiks miał być zabawą a zarazem nauką dla 

dzieci, zaś starszych odbiorców miał przyciągać wspomniany przekaz satyryczny. 

Komiks amerykański, bo od niego wywodzi się współczesny komiks globalny, cieszył 

się ogromnym sukcesem w pierwszych dekadach XX wieku, gdzie najpopularniejsze były 

paski komiksowe. W latach dwudziestych XX w. podczas każdego nowego wydania 

popularnego komiksu w lokalnej gazecie burmistrz Nowego Jorku odczytywał, co ciekawsze 

fragmenty w radio. Komiks podobnie jak produkcje filmowe z Hollywood stał się symbolem 

amerykańskiego imperializmu kulturowego. Swoją popularność komiksy zawdzięczały 

głównie prostocie przekazu, uniwersalizmowi oraz specyficznemu urokowi, odnosząc w ten 

sposób sukces w skali światowej. 

Od dnia powstania w 1933 r. aż do jego niemal całkowitego zaniku w latach 50. 

popularny format zeszytu komiksowego stał się częścią dnia niemal każdego Amerykanina. 

Komiks cieszył się niesłabnącą popularnością prześcigając liczbą odbiorców kino. Z czasem 

komiksy zaczęły poruszać coraz to poważniejszą tematykę dążąc do większego realizmu w 

celu przyciągnięcia dorosłych czytelników. Wydana w 1954 roku praca amerykańskiego 

psychiatry dziecięcego Frederica Werthama zatytułowana Seduction of the Innocent (z ang. 

Uwiedzenie niewinnych) zapoczątkowała trudny okres dla twórczości komiksowej na terenie 

USA. Autor powołując się na swoją długo letnią praktykę starał się naukowo udowodnić 

niszczycielski wpływ obrazkowego medium na psychikę młodego człowieka, przekonując, że 

stanowi zachętę do zbrodni, rozpowszechnia treści homoseksualne a nawet propaguje 

ideologię faszystowską
10

. Tego typu oskarżenia kierowano do wielu znanych wydawnictw 

oraz artystów, co znacząco odbiło się na ich reputacji doprowadzając do strat finansowych, 

niekiedy również do bankructwa. W tym samym czasie, Kongres USA zainicjował 

dochodzenie, które ostatecznie zmusiło wydawców do samodzielnego ustanowienia Comics 

Code Authority, mającego na celu cenzurę treści własnych tytułów
11

. To właśnie lata 

pięćdziesiąte okazały się znamienne dla amerykańskiego komiksu, gdzie poprzez medialną 

nagonkę głoszącą szkodliwość dla zdrowia dziecka oraz jeszcze surowsze przepisy 

wydawnicze komiks amerykański bezpowrotnie utracił rolę medialnego lidera na rodzimym 

rynku. 

 

 

                                                 
9
 J. Szyłak, Komiks w kulturze ikonicznej XX w., Gdańsk 1999, s. 2. 

10
 J. Czaja, op. cit., s. 213. 

11
 http://en.wikipedia.org/wiki/Seduction_of_the_Innocent (dostęp: 22.12.2012). 
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1.3. Komiks – problemy definicyjne 

Wyznaczenie rodowodu komiksu jest trudne z względu na jego „zmącony charakter”, 

gdzie prócz nawiązań do opowiadań graficznych i satyry można doszukać się odwołań do 

innych dziedzin sztuki oraz literatury. Za przykład niech posłużą terminy takie jak: kadr, 

sekwencja, zbliżenie oraz szeroki plan, wykorzystywane w kinematografii, choć odniesienie 

do filmu jest powierzchowne, ponieważ komiks stanowi część książkowej Galaktyki 

Gutenberga
12

. Z tego powodu Michał Wróblewski uważa, że komiks należy traktować jako 

sztukę osobną, która ma własny język oparty na jedności ikonolingwistycznej. Jego zdaniem 

ważne jest ze względu na literacką naturę narracji komiksowej badanie zjawiska, jakim jest 

komiks w kontekście literatury przy użyciu narzędzi teoretycznoliterackich
13

. 

To istotne stwierdzenie, które w dalszej perspektywie będzie rzutować między innymi 

na próbę definicji komiksu historycznego. W świetle dotychczasowych rozważań warto 

zwrócić także uwagę na fakt nieustannego wykorzystywania przy analizie komiksu metod 

badawczych pierwotnie stworzonych z myślą o innych dziedzinach sztuki. Rzadko mamy do 

czynienia szczególnie w polskiej nauce z konkretnymi propozycjami oryginalnych narzędzi 

metodologicznych dających podstawy do badania komiksu. Wynika to między innymi z braku 

przygotowania merytorycznego do podejmowania takich wyzwań przez miłośników komiksu 

oraz w polskich kręgach naukowych zainteresowanie obrazkowym medium jest stosunkowo 

nowym zjawiskiem
14

. 

Komiks z pewnością może być rozumiany jako jeden z ważniejszych elementów 

piktorialnej kultury popularnej ubiegłego wieku. Udział komiksów w samorozumieniu 

nowoczesnej kultury masowej, jej mitologii oraz postrzegania rozmaitych problemów, staje 

się przez to coraz ważniejszy
15

. Historie obrazkowe musiały rozgrywać się w scenerii, która 

była bliska czytelnikowi (tzw. realizm miejski), co dawało namacalności opowiadanych 

historii, zarazem skrywając w sobie pewien „magiczny” obszar nieznany odbiorcy. 

Ostatecznie komiks stał się charakterystycznym medium dla miejskiej wyobraźni z 

właściwymi dla niej lękami oraz nadziejami. Komiks nie funkcjonuje sam w przestrzeni 

społecznej, lecz jest wplątany w kontekst znaczeń kulturowych. Z tego powodu można 

spotkać się z sugestią, aby rozpatrywać go w odniesieniu do innych mediów
16

. 

                                                 
12

 G. Gajewska, R. Wójcik (red.), op. cit., s. 132. 

(Galaktyka Gutenberga – tytuł książki Herberta Marshalla McLuhana, oraz termin określający media piśmienne 

związane z powstaniem druku, w.d. autora charakteryzujące się racjonalnością dyskursu). 
13

 Ibidem., s. 53. 
14

 Ibidem., s. 13. 
15

 J. Arens, A. Meteling, Comics and the City, Londyn 2010, s. 3 
16

 G. Gajewska, R. Wójcik (red.), op. cit., s. 127. 
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Jak wspomniałem wyżej, komiks rozwinął się w Stanach Zjednoczonych, gdzie w 

schyłkowym okresie XVIII i XIX w. bardziej niż w Europie rozpowszechniła się w kultura 

oparta na słowie drukowanym
17

. Ta nierozerwalnie łączy się z dwoma istotnymi faktami 

historii amerykańskiej, czyli postępem technologicznym dającym możliwość dotarcia do 

większej liczby odbiorców oraz rozwojem powszechnej oświaty, w czym stanowczo nowy 

świat wyprzedził Europejczyków. Co więcej, dynamicznie rozwijający się przemysł kraju 

generował zapotrzebowanie na siłę roboczą, która to chętnie skorzystała z okazji i licznie 

przybywała do miast w poszukiwaniu lepszych warunków bytowych. Kultura masowa była 

odpowiedzią na potrzebę znalezienia wspólnej płaszczyzny dla ludzi pochodzących z różnych 

części kraju wywodzących się najczęściej z małych, lokalnych społeczności. 

W jaki jednak sposób można zdefiniować rozwój kultury masowej jednoczący nowo 

przybyłych mieszkańców miast? Zasadnym wydaje się odwołanie do brytyjskiego historyka 

Erica Hobsbawma, który sformułował teorię tradycji wynalezionej. Tradycja wynaleziona to 

zbiór praktyk – reguł, rytuałów i symboli akceptowanych w skali regionalnej. Wprawdzie 

lokalne praktyki z czasem uległy zatarciu, są one jednak na nowo przypominane jako wartości 

uniwersalne i sukcesywnie powtarzane sprawiają, że rodzi się ich wyobrażony związek z 

przeszłością
18

. Mechanizmy rządzące komiksem są względnie podobne, bowiem inspirację 

czerpie z lokalnych zażyłości i wynosi je do poziomu egalitarnego, wprowadzając do 

szerszego dyskursu społecznego zarówno na poziomie regionalnym jak i globalnym
19

. 

O dokładną interpretację komiksu nie pokusiło się zbyt wielkie grono badaczy ani w 

naszym kraju, ani na świecie. Polscy znawcy komiksu tacy jak Sebastian Frąckiewicz, 

Wojciech Birek, Michał Błażejczyk oraz Krzysztof Skrzypczyk próbują nadążyć za 

wielowarstwowym rozwojem tego medium, co nie jest zadaniem łatwym, jak podkreślał 

teoretyk komiksu Scott McCloud
20

. Do rodzimych definicji komiksu przedstawiających 

bardzo kompleksowe ujęcie należy wymienić dwie. Pierwsza zaproponowana przez Jerzego 

Szyłaka i Janusza Dunina opisuje komiks jako historię opowiedzianą za pomocą obrazków, 

zwykle uzupełnionych tekstem słownym. Jego istotę stanowi forma narysowanego 

opowiadania mieszczącego się na pograniczu literatury i sztuk plastycznych
21

. Druga 

definicja zaproponowana przez nieżyjącego już dziennikarza Krzysztofa Teodora Toeplitza 

przedstawia ujęcie bardzo szczegółowe, gdzie komiks jest rozumiany jako szczególna forma 

                                                 
17

 N. Postman, Zabawić się na śmierć, Warszawa 2002, s. 49. 
18

 E. Hobsbawm, T. Ranger (red.), Tradycja wynaleziona, Kraków 2008. 
19

 T. Bazylwicz, P. Jankowski, Synkretyzm kulturowy na wybranych przykładach. Analiza krytyczna Ghost In the 

Shell, Appleseed oraz Fullmetal Alchemist, „Zeszyty Komiksowe” 2012, nr 13, s. 84. 
20

 Bartłomiej Janicki, Polski komiks historyczny, Opole 2010, s. 10. 
21

 J. Szyłak, Komiks: świat przerysowany, Gdańsk 1998, s. 33. 
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graficznego powiązania rysunku i tekstu literackiego, służąca rozwijaniu narracji lub 

obrazowaniu znaczeń, których czytelność jest możliwa w ramach tego powiązania bez 

dodatkowych źródeł informacji. Komiks występuje przeważnie pod postacią serii obrazków 

powiązanych ciągłością czasową, przedstawiając działania powtarzających się postaci. 

Komiks rysowany jest ręcznie przez jednego lub kilku autorów na papierze a ich powielanie 

związane jest z technikami drukarskimi właściwymi prasie lub wydawnictwom 

ilustrowanym
22

. 

Obydwie definicje posiadają wspólny mianownik w postaci podkreślenia „mieszanego 

charakteru komiksu” będącego środkiem przekazu umiejscowionego pomiędzy literaturą a 

sztuką plastyczną. Toeplitz rozszerza definicję zwracając uwagę na ważny element, jakim jest 

ciągłość czasowo-historyczna opowiadań komiksowych, co odróżnia je w sposób znaczący od 

innych form opowiadania obrazem. Polski dziennikarz zwrócił również uwagę na istotny fakt, 

jakim jest czytelność komiksowych opowiadań niewymagająca znajomości dodatkowych 

źródeł informacji. Nie wszyscy badacze zwracają na to uwagę, a przecież w znaczący sposób 

cecha ta odróżnia komiks od szeroko pojętych sztuk plastycznych oraz wpływa na ewentualną 

interpretację opowiadań komiksowych. 

Nawiązując do Krzysztofa T. Toeplitza postaram się przedstawić alternatywną 

definicję komiku, świadomie pomijając ewentualne nawiązania do porównań między 

literaturą a malarstwem. Ujęcie takie będzie odwoływać się bardziej do mechanizmu przekazu 

treści niż do samej formy wizualnej medium, dlatego przy próbie własnej definicji komiksu 

pomocna okazała się również koncepcja nie-miejsc francuskiego antropologa kultury Marca 

Augé
23

: komiks to przestrzeń zbudowana z symboli o charakterze umownym, stanowiących 

punkty rozpoznania dla odbiorcy. Cechą komiksowych opowiadań jako świata symbolicznego 

jest to, że nie stanową one środka poznania a raczej rozpoznania. Innymi słowy, kluczem do 

odczytania komiksu jest zrozumienie jego kontekstu zanurzonego w globalnym 

konsumpcjonizmie, w którym ujawnia się współczesny popkulturowy synkretyzm. W ramach 

owego popkulturowego synkretyzmu jego czytelność jest możliwa poprzez oddziaływanie na 

odbiorców za pośrednictwem treści przekazu kulturalnego. 

Powyższa prawidłowość jest zauważalna zwłaszcza teraz, kiedy między globalnym 

konsumpcjonizmem a współczesnym synkretyzmem kulturowym stawiamy znak równości. 

Popkulturowy synkretyzm wlewa zestaw symboli, znaczeń zaczerpniętych zewsząd, a 

przemysł kulturalny tworzy odbiorcę globalnego – żyjącego globalnie i konsumującego 

                                                 
22

 K. T. Toeplitz, Sztuka komiksu: próba definicji nowego gatunku artystycznego, Warszawa 1985. 
23

 M. Augé, Nie-miejsca: wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, Warszawa 2010, s. 19. 
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globalnie. Konsekwencją jest uniwersalizacja przekazu. Polski czytelnik wychowany na 

przygodach Kapitana Żbika, lub licznie publikowanych w latach 90. na polskim rynku 

wydawniczym, amerykańskich komiksach, z ciekawością sięga po mangę. Rozumie treść nie 

tylko dzięki temu, iż jest to polskojęzyczne wydanie, lecz także dlatego, że jest w stanie 

odczytać kontekst opowiadania dzięki zdolności odnajdywania się w globalnym 

konsumpcjonizmie
24

. 

Obecnie komiks można określić mianem niewidzialnego medium. Utrata rola lidera na 

amerykańskim rynku nie oznaczała jego wycofania i popadnięcia w niepamięć. Autorzy i 

wydawnictwa spokojnie przeczekali czas politycznej i medialnej zawieruchy konsekwentnie 

odbudowując swoją pozycję w społeczeństwie amerykańskim. Dziś zeszyty komiksowe w 

Ameryce mają się bardzo dobrze i myślę że wywierają jeszcze większy wpływ na 

współczesną kulturę popularną nie tylko ameryki, napędzając między innymi dwa 

gigantyczne przemysły – filmowy oraz gier komputerowych. Nie zapominajmy jednak, że 

komiks to nie tylko Stany Zjednoczone. Swoją ugruntowaną pozycję opowiadania komiksowe 

posiadają również w całej Europie począwszy od Anglii, poprzez Francję i kraje Beneluksu, 

Niemcy, Włochy a kończąc na krajach byłego bloku Sowieckiego. Na starym kontynencie 

komiks cieszył się zdecydowanie większą wolnością doboru tematyki przez autorów. 

Komedie, horror, thrillery, erotyka a także problematyka historyczna zostały przepracowane 

przez warsztat twórców komiksowych wnosząc wiele świeżości do gatunku. Komiks w 

Europie, podobnie jak i w Ameryce, nigdy nie gościł na billboardach, a przez długie lata 

pozostawał poza zainteresowaniem szerszych kręgów akademickich. Sytuacja powoli się 

jednak zmienia a kolejne premiery komiksowych opowiadań tworzonych przez znanych 

twórców cieszą się coraz większym zainteresowaniem, także w kręgach uniwersyteckich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24

T. Bazylewicz, P. Jankowski, op. cit., s. 81. 
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Rozdział 2. Komiks historyczny 

 

2.1. Komiks jako rodzaj historii niekonwencjonalnej 

Badacze przeszłości wskazują na bezradność tradycyjnej historii wobec wyzwań 

rzucanych jej przez problemy współczesności. Chodzi głównie o niedostateczne umiejętności 

radzenia sobie z historią nieodległą w czasie i brak przepracowania przeszłości obfitującej w 

bolesne fakty zawierające przedstawienie mechanizmów sprawczych zagłady
25

. 

Odwołując się do dorobku amerykańskich badaczy przeszłości, Ewa Domańska 

stosuje określenie historia niekonwencjonalna, obejmujące niestandardowe metody badania i 

opisywania zdarzeń historycznych. Są to zazwyczaj prace subiektywne, opisujące 

jednostkowe doświadczenia łamiące porządek przyczynowo-skutkowy i kierujące się 

zadaniem sprawiedliwości wobec opresjonowanego przez władzę. To także próba znalezienia 

eksperymentalnych sposobów przedstawiania posługując się różnymi mediami, gdzie 

tradycyjne słowo pisane stanowi jedynie jedną z wielu możliwości reprezentacji przeszłości
26

. 

Komiksy można uznać za rodzaj historii niekonwencjonalnych. Ważna jest tutaj 

płynna granica pomiędzy poszczególnymi mediami przejawiająca się w uzupełnianiu obrazu 

komentarzem słownym. Komiks jest dobrym przykładem balansu pomiędzy obrazem a 

słowem łącząc obydwa elementy w spójną całość. Komiks historyczny przedstawia historię 

jednocześnie wizualną i opisową. Problemem dla wielu historyków stanowi jednak język 

fikcji jakim posługuje się komiks w celu opowiedzenia historii. Nie chodzi jednak o jak 

największą wierność i oddanie detali danego zdarzenia historycznego, ani o kwestionowanie 

faktów, ale o próbę (przy pomocy interwencji artystycznej oferującej specyficzną 

interpretację historyczną) zadania pytania: jak można opisać zdarzenia przy pomocy 

fikcyjnych narracji, proponując alternatywną reprezentację przeszłości
27

. 

Takie twierdzenia spotkają się ze sprzeciwem badaczy reprezentujących 

konserwatywne podejście do historii, która powinna być obiektywna, spełniając postulat 

naukowości oraz w sposób zdecydowany odróżniać się od fikcyjnych prezentacji przeszłości. 

Fryderyk Nietzsche odrzucał historyczny obiektywizm i kwestionował przekonanie o 

możliwości zrekonstruowania niezdeformowanego, niezapośredniczonego obrazu 

przeszłości
28

. Fakty – jak twierdził - nie istnieją są tylko interpretacje. Krzysztof Pomian i 

Jacques Le Goff zwracają uwagę na nieustanny proces reinterpretowania i konstruowania 

                                                 
25

 I. Kowalczyk, Miejsce komiksu w historycznych narracjach, „Zeszyty Komiksowe” 2011, nr12, s. 4. 
26

 E. Domańska, Historie niekonwencjonalne. Refleksja o przeszłości w nowej humanistyce. Poznań 2006, s. 54. 
27

 I. Kowalczyk, op. cit., s. 4. 
28

 J. Czaja, op. cit., s. 43. 
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przeszłości przy jednoczesnym procesie jej komercjalizacji. Na utowarowienie historii 

wskazywał już Neil Postman w książce Technopol. Obecnie historia, jak każdy ogólnie 

dostępny towar, podlega procesom rynkowym. Zjawisko te określane czasami jako 

posthistoria uzmysławia fakt, iż w myśl zasad popytu i podaży różne przedstawienia 

przeszłości muszą sprostać oczekiwaniom konkretnych grup odbiorców. W tym kontekście 

warto zadać pytanie, czy istnieją podstawy, które pozwalają uznać pewne narracje za 

niewłaściwe a formy przekazu za „nie do przyjęcia”, nawet jeśli ich faktograficzna zawartość 

nie budzi zastrzeżeń?
29

 

Roland Barthes czterdzieści lat temu zadał pytanie pozostające żywe do dnia 

dzisiejszego: „Czy rzeczywiście opowieść o wydarzeniach minionych […] różni się, jakąś 

cechą swoistą, pod jakimś niewątpliwym względem od fikcyjnej, którą możemy znaleźć w 

epopei, powieści lub dramacie?”
30

. W śród wielu badaczy tak śmiała wypowiedz wzbudziła 

faktycznie oburzenie, jednocześnie dla niektórych stała się inspiracją do refleksji i dalszych 

przemyśleń. Chcąc nie chcąc wypowiedz Barthesa podaje pod wszelką wątpliwość postulat 

naukowości oraz obiektywności historii. Le Goff kładzie nacisk na bezstronność jaką 

powinien zachować historyk w dążeniach do poszukiwania prawdy nawet jeśli wie, że 

osiągnięcie tego celu nie jest możliwe. Krzysztof Pomian z kolei ponad wszystko chce, aby 

historia była w stanie „odróżnić fakty od fikcji”, stać na zewnątrz dyskursów 

tożsamościowych, zachowując znamiona historyczności, prowadzenie narracji umożliwiającej 

czytelnikowi sprawdzenie zawartych stwierdzeń a więc dotarcie do dowodów
31

. 

 

2.2. Historia w komiksie 

Analizując powszechne praktyki interpretacji przeszłości można odnieść wrażenie, iż 

naturalnie narzucającą się potrzebą jest definiowanie nowych zjawisk. Nie wszystko przecież 

jest w pełni oczywiste, a historia jako nauka polega stałym zmianom i obejmuje coraz to 

nowe pola badania. Każdy uczeń szkoły średniej przyzwyczajony jest do dwóch możliwych 

interpretacji przeszłości. Pierwszą interpretację oferują media w postaci telewizji emitującej 

popularne seriale tworzone w oparciu o scenariusz odwołujący się do przeszłości np. Czterej 

pancerni i pies czy Stawka większa niż życie. Ten obraz musi zostać z czasem 

skonfrontowany z drugą opcją – historią oficjalną jaką zawierają szkolne podręczniki 

                                                 
29

 F. Ankersmit, Pamiętając holokaust: żałoba i melancholia [w:], Narracja, reprezentacja, doświadczenie, 

Kraków 2005, s. 403. 
30

 R. Barthes, Dyskurs historii, „Pamiętnik Literacki”, z. 3, 1984, s. 225. 
31

 I. Kowalczyk, op. cit., s. 5. 
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oferujące tzw. prawdę oficjalną czyli prosty, wręcz prostolinijny i słuszny według władzy 

obraz przeszłości
32

. 

Fakt ten przekłada się na możliwe interpretacje przeszłości, które oddają skalę 

napięcia pomiędzy historią zbiorowej pamięci a historią historyków. Zbiorowa pamięć 

pojmowana niekiedy w kategoriach prawdy uczuć jawi się jako przekaz mityczny trwałego 

związku pomiędzy przeszłością a teraźniejszością
33

. Jak stwierdził Rollo May, być członkiem 

jakiejś wspólnoty oznacza dzielić jej mity. Wydaję się zasadnym uporządkowanie pojęć 

wykorzystywanych do opisywania historii w celu odróżnienia mentalności od świadomości 

historycznej, pamięci od mediów, które utrwalają, produkują i upowszechniają obrazy 

przeszłości, oraz ludzi którzy są „konsumentami historii”. 

Izabela Kowalczyk proponuje podział na następujące kategorie, które współtworzą 

świadomość historyczną oraz pamięć zbiorową
34

: 

 historię profesjonalną (historię historyków), 

 historię oficjalną, inaczej urzędową, 

 historię popularną, 

 historię artystyczną, będącą interpretacją artystów. 

Historię profesjonalną określa się jako poznanie, interpretację, pisarstwo oraz 

instytucję – ogół zajmujący się badaniem przeszłości uznawany za historyków. Czasami w 

opozycji do historii profesjonalnej lokuje się uprawianą przez aparat państwowy historię 

urzędową. Przenika ona do programów nauczania, odżywa podczas celebrowania obchodów 

rocznicowych konkretnych wydarzeń historycznych istotnych z perspektywy państwa, jest 

widoczna w narracjach muzealnych oraz pomnikach. 

 Z perspektywy prowadzonych rozważań najistotniejsza jest historia popularna, do 

której zaliczać będziemy filmy historyczne, rekonstrukcje historyczne, gry wojenne, muzea o 

charakterze interaktywnym, fabularyzowane wspomnienia, a także komiksy. Współcześnie 

świadomość historyczna kształtowana jest nie tylko przez historię naukową, lecz także w 

głównej mierze przez historię popularną. To dzięki błyskawicznemu rozwojowi 

poszczególnych mediów począwszy od fotografii, radia a kończąc na kinematografii, oraz 

środkach masowego przekazu narodziła się więź ludzi z historią
35

. Media nie są jedynie 

technicznymi środkami do przenoszenia różnych treści, ale wywierają swoisty wpływ na 
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 J. Czaja, op. cit., s. 20. 
33

 I. Kowalczyk, op. cit., s. 5. 
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orientacje intelektualną odbiorców, sposoby opisywania rzeczywistości i uwrażliwia 

użytkowników na charakter publicznego dyskursu i całą kulturę
36

. 

 Do osobnej kategorii interpretacji przeszłości należy historia artystów, gdzie 

zaliczamy nie tylko prace artystyczne, ale również literaturę świadectwa, dramat 

fabularyzowany oraz niektóre komiksy ujęte do ścisłego grona dzieł artystyczno-literackich o 

czym świadczą liczne analizy choćby sławnego komiksu Maus Arta Spiegelmana. Komiks 

jest medium o tyle ciekawym, o ile można go zaliczyć zarówno do historii popularnej, jak i 

artystycznej, co dowodzi, że ramy wyznaczające zaproponowany wyżej podział historii na 

podkategorie nie jest sztywny. Ponadto historia popularna wywiera wpływ na historię pisaną 

przez historyków oraz tworzoną przez artystów i ich sposoby przedstawiania przeszłości. 

 W kontekście dyskusji na temat mierzenia się z bolesną z przeszłością danego narodu 

lub kraju, kultura popularna i sztuka ma szansę zwrócić uwagę na te problemy, skłonić nas do 

zastanowienia się nad przeszłością tym samym przyczyniając się do jej krytycznego 

przepracowania
37

. 

 

2.3. Komiks historyczny 

Komiks, jak każda inna forma współczesnej rozrywki, począwszy od filmu, muzyki a 

kończąc na literaturze, jest wewnętrznie zróżnicowany i dzieli się na wiele gatunków. Jednym 

z nich jest komiks historyczny. Sam termin komiks historyczny w powszechnym użyciu 

funkcjonuje dopiero od kilku lat, jednak w wielu krajach szczególnie Europy Zachodniej, ten 

rodzaj komiksu zdążył usankcjonować się, jako ważny sposób przekazu wiedzy na tematy 

stwarzające problemy tradycyjnym metodom badań i sposobów przedstawiania. 

W Polsce, mimo rosnącej obecności w mediach, komiks historyczny nadal traktowany 

jest jako sensacja wywołując wiele kontrowersji. Ponadto w polskich kołach naukowych 

zainteresowanie komiksowym medium to stosunkowo nowe zjawisko stale spychane na 

margines naukowego dyskursu, co spowalnia lub wręcz uniemożliwia przebicie się nowego 

gatunku do szerszego nurtu rozważań. Dzieje się tak zapewne między innymi przez 

funkcjonowanie określenia „komiks” w języku polskim, ponieważ niefortunnie zawiera w 

sobie jednoznaczną konotację humorystyczną. Jak wspomniałem wcześniej, takie skojarzenie 

jest adekwatne jedynie do pierwszego okresu istnienia tego medium, ale nie przystaje do 

ostatnich dekad kiedy komiks przeszedł znaczący proces ewolucyjny
38

. 
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Problemu humorystycznego zaszufladkowania udało się uniknąć w wielu krajach na całym 

świecie. W Francji powszechnym jest używanie pojęcia „la bande dessine”, co tłumaczy się 

jako narysowany pasek lub narysowana taśma. Mieszkańcy Włoch używają prostego 

określenia „fumetti”, czyli dymki, a Węgrzy zdecydowali się bardziej opisowy termin 

opowieść obrazkowa – „képregnény”. Słoweńcy uprościli używany we wczesnych latach 

istnienia medium termin comicstrip pozostawiając jedynie angielskie słowo stripe – pasek
39

.  

Z kolei w Japonii rodzimy termin „manga” to połączenie dwóch ideogramów man i 

ga, a całość tłumaczy się jako morally corrupt - moralnie zepsuty lub częściej używane 

irresponsible pictures – nieodpowiedzialne obrazki
40

. O ile na zachodzie, głównie w USA, 

gdzie najpierw przywędrował japoński komiks, obydwa terminy okazały się nieszczęśliwe w 

odbiorze przez opinię publiczną, to w samej Japonii nie wywołują żadnych negatywnych 

emocji, pozwalając na swobodne funkcjonowanie medium w społeczeństwie. 

Po mimo wielu prób komiks w Polsce utrwalił się, jako termin jednoznacznie 

kojarzony z zabawą, przez co jego czytelnicy posądzani są o infantylizm. Według wielu 

badaczy to właśnie pierwotny cel komiksu, czyli szeroko pojmowana zabawa stanowi sedno 

jego problemu. Amerykański badacz kina Charles Altman stwierdził, że rozrywka jest zawsze 

lokowana pod kulturą, traktowana wstydliwie, jako przerwa w społecznym funkcjonowaniu. 

                                                 
39
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40

 F.L. Schodt, Dreamland Japan, Kalifornia 1996, s. 34. 

II. 1, fragment komiksu, Bosonogi Gen, s. 65 z tom 5. 
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Coś, co ma służyć jedynie do zabicia czasu
41

. Ale przecież sztuka, jako działalność 

artystyczna również uważana jest, jako pewien rodzaj zabawy. Czy wobec tego komiks 

można nazwać sztuką pod tym względem? To pytanie jest często zadawane przez publicystów 

w celu usankcjonowania istnienia obrazkowego medium. Jednak w kulturze europejskiej 

jedynie dzieła sztuki mają prawo posiadać znamiona braku praktycznej użyteczności i mogą 

istnieć tylko dla tego, że zachwycają (lub nawet wtedy, gdy nie zachwycają). Sztuka, jako 

zabawa uznana została za pożyteczną i przeciwstawiono ją „zabawom jałowym”. 

Mimo usilnych starań definicja podgatunku, jakim jest komiks historyczny nie istnieje 

w słowniku ani w żadnym pokrewnym źródle występującym w literaturze polskiej lub 

anglojęzycznej. Próby doprecyzowania kłopotliwego terminu podejmowało się już wielu 

badaczy, także spoza kręgu znawców sztuki komiksu. Swój wkład w rozwój komiksowej 

terminologii dołożyli także publicyści oraz sami miłośnicy medium rozproszeni po całym 

świecie. 

Najprostsza definicja na jaką można natknąć się niejednokrotnie przeglądając 

literaturę przedmiotu odwołuje się do chwytliwego terminu pracy pamięci. Komiks jako 

rysunkowe przedstawienie faktów historycznych to indywidualna prezentacja doświadczeń 

ludzi uwikłanych w tryby dziejów. Jak zauważył Hayden White każda fabularyzacja historii 

jest jej interpretacją, dlatego z perspektywy faktografii stworzenie komiksu historycznego 

przedstawiającego obiektywnie zdarzenia z przeszłości jest niemożliwe
42

. Z drugiej strony 

wydawca komiksów Witold Tkaczyk uważa komiks historyczny za rodzaj fabularyzowanego 

dokumentu służącego rekonstrukcji zdarzeń historycznych
43

. W wielu albumach znajdziemy 

mapy historyczne, archiwalne fotografie, artykuły historyczne, materiały źródłowe, 

chronologie, osie czasu. W ten sposób wyznacza się jedną z wielu możliwości ewolucji 

komiksu w stronę tekstu źródłowego lub paradokumentu, przyczyniając się do propagowania 

wiedzy historycznej. 

Hans Jurgen Pandel komiks historyczny rozumie jako graficzne opowiadanie, którego 

treść odwołuje się do historii. Lektura takiego komiksu ma na celu kształcenie u czytelnika 

myślenie historyczne. Z kolei Bartłomiej Janicki w komiksie historycznym widzi narrację 

obrazkową, której treść stanowi relację przeszłości, a jej głównym celem jest fabularyzacja 

                                                 
41

 J. Szyłak, Druga strona komiksu, Elbląg 2011, s. 7. 
42

 H. White, Poetyka pisarstwa historycznego [w:], Proza historyczna, Kraków 2009. 
43

 G. Gajewska, R. Wójcik (red.), op. cit., s. 242. 
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rekonstrukcji wydarzeń historycznych poprzez przedstawienie postaci historycznych, faktów, 

legend lub wspomnień składających się na przedmiot zainteresowania badacza przeszłości
44

. 

Na szczególną uwagę zasługuje analiza komiksu historycznego dokonana przez 

dydaktyków historii Adama Suchońskiego oraz Marię Bieniek. Głównym czynnikiem 

determinującym zaproponowany przez tych badaczy podział komiksu historycznego jest 

specyfika fabuły opowiadań
45

: 

a. komiksy, których teść literacka i graficzna stanowi wierne odzwierciedlenie 

minionej rzeczywistości, tzw. komiksy źródłowe; 

b. komiksy, w których przeszłość stanowi jedynie atrakcyjne tło do 

przedstawienia zupełnie fikcyjnych wydarzeń czy postaci; 

c. komiksy łączące cechy dwóch poprzednich kategorii.  

Do powyższego podziału odwołał się między innymi Bartłomiej Janicki w swojej 

książce Polski komiks historyczny. Warto zauważyć, że mimo wyselekcjonowania trzech 

odrębnych kategorii, autorzy tej klasyfikacji komiksu historycznego nie próbują wyjść poza 

dwie, niemal sztywne, kategorie ściśle historyczne zawężające pole manewru dla przyszłych 

badaczy medium. Ponownie, jak w przypadku wielu innych prób zdefiniowania kłopotliwego 

gatunku, przedstawiono antagonizm: fakt i fikcja, gdzie pierwszo planową rolę odgrywa 

(nie)wiarygodność i precyzja, lub jej brak, odwzorowania historycznych faktów
46

. 

Trzecią kategorię łączącą cechy dwóch poprzednich gatunków można traktować jako 

konglomerat, przedział gdzie można umiejscowić prace, które z względu na swoją budowę 

nie dają się jednoznacznie zaklasyfikować. Zaproponowany podział przez Suchońskiego oraz 

Bieniek zawiera w sobie niekonsekwencję. Jasno postawiona granica pomiędzy komiksem 

faktograficznym, a fikcyjną opowieścią mieszającą historię z fantazją wynika z ugruntowania 

tego podziału w naszej kulturze, zwłaszcza w literaturze. Komiks zawierający znamiona 

historii i fikcji wydaje się być zawieszony w kulturowej próżni, bowiem te dwie cechy 

wzajemnie się wykluczają. 

Bez zbędnej nadbudowy różnorakich podziałów starających się obalić lub uzasadnić 

historyczność komiksowych opowieści Justyna Czaja zauważa, że historyczność komiksu 

może być z powodzeniem wyrażona w opowiadaniach, gdzie przeszłość potraktowana została 

jako pretekst do zrealizowania tła mającego uatrakcyjnić lub uprawdopodobnić komiksową 
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fikcję. Jednak zawsze po przeciwnej stronie sytuują się komiksy będące próbą wiernej 

rekonstrukcji faktów, oparte na materiałach źródłowych, wyzbyte elementów fikcyjnych
47

. 

Analiza wybranych teorii i propozycji umiejscowienia komiksu historycznego ujawnia 

piętrzące się trudności z doprecyzowaniem kłopotliwego terminu. Niezależnie od stopnia 

złożoności podziału wewnętrznego gatunku, każda niemal zaproponowana teoria rozbija się o 

historyczność będącą nieuchwytnym ideałem. Warto więc zastanowić się czy precyzja 

odwzorowania lub oparta na źródłach, historyczna wiarygodność jest w istocie 

najważniejszym czynnikiem wyznaczającym funkcjonowanie komiksu historycznego. Myślę 

że nie jest to właściwa droga do zdefiniowania medium obrazkowego. 

Przemysław Matusik odnosząc się do gier komputerowych, słusznie zauważył, że 

przesadne przywiązanie do szczegółów zakorzenionych w przeszłości a uwzględnionych w 

grze nie jest aż tak istotne i generalnie nie wpływają na ostateczny obraz historii. Analogiczna 

sytuacja następuje w przypadku komiksu historycznego. Badając konkretny tytuł odwołujący 

się do pewnej epoki lub zdarzenia historycznego powinna interesować nas nie historyczność, 

precyzja odzwierciedlenia faktów lub poziom przeplatania się z fikcją, lecz raczej sposób 

uwikłania przedstawionej historii w mechanizm funkcjonowania komiksu. Sposób nadawania 

i definiowania znaczeń o kontekście historycznym ma przecież kluczowy wpływ na odbiór 

opowiadania przez czytelnika. Odwołując się do proponowanej w poprzednim rozdziale 

definicji komiksu można zaproponować ujęcie komiksu historycznego jako przestrzeni 

zbudowanej z symboli zanurzonych w danym kontekście kulturowym (i narodowym) o 

charakterze umownym, stanowiących punkty rozpoznania dla odbiorcy. Aby zrozumieć obraz 

historyczny należy znać okoliczności jego powstania, czego komiks nie wymaga od 

czytelnika ponieważ tło historyczne poznajemy w toku poznawania fabuły. O charakterze 

umownym tych opowiadań świadczy fakt, iż to samo zdarzenie z przeszłości przedstawiciele 

różnych kultur czy narodów mogą interpretować inaczej. Dlatego można powiedzieć, że 

cechą komiksowych opowiadań jako świata symboli historycznych jest to, że nie stanową 

środka poznania, a raczej rozpoznania. 

Powyższa definicja ujawnia jeszcze jeden problem dotyczący podwójnego 

funkcjonowania komiksu historycznego w życiu społecznym. Z jednej strony opowieść 

obrazkowa odwołująca się do konkretnych zdarzeń z przeszłości zakorzeniona jest w 

konkretnym kontekście historyczno-kulturowym. Dla dopełnienia wiedzy zawiera mapki, 

kopie dokumentów itp. sprawując funkcję paradokumentu. Jednak ten sam komiks może z 
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powodzeniem funkcjonować jako źródło historyczne samo w sobie, będące zapisem pewnych 

uwarunkowań epoki, podejścia do konkretnego problemu stając się świadectwem tego, co 

interesowało dane pokolenie. Nawet informacje dotyczące ilości nakładu, sposobu druku, 

jakości papieru i inne szczegóły związane z procesem produkcji i dystrybucji, stają się istotne 

dla badacza przeszłości z perspektywy rozważań socjoekonomicznych. Te dwa aspekty 

komiksu zdecydowanie będą wymagać odrębnych metod badawczych. 

W toczonej od lat dyskusji zasadności funkcjonowania komiksu w obszarze historii 

główną rolę odgrywać będzie – jak sądzę - nie tylko analiza kwestii fabularyzowania np. 

zdarzeń z II Wojny Światowej oraz stosunek do prawdy historycznej, jako stałe pytanie 

dotyczące medium przekazu informacji na temat zbrodni nazistowskich lub atomowego 

holocaustu, lecz także kwestia czy istnieją jakieś ograniczenia w wyborze rodzajów opowieści 

zdolnych do opisywania owych zjawisk? Czy zdarzenia mogą zostać trafnie sfabularyzowane 

w rożny sposób, przy wykorzystaniu, różnych rodzajów fabuły, gatunków literackich, które 

oferuje nasza kultura „by nadać sens” takim ekstremalnym wydarzeniom z przeszłości?
48
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Rozdział 3. Manga – komiks japoński 

 

3.1. Co to jest manga? 

Manga zajmuje szczególne miejsce w powojennej historii Japonii, jako jeden z 

bardziej rozpoznawalnych symboli japońskiej kultury przyczyniając się tym samym do jej 

upowszechnienia w skali światowej. Intensywna ekspansja kultury popularnej Kraju 

Kwitnącej Wiśni, a szczególności komiksu i animacji trwa w najlepsze nieprzerwanie od 

ponad dwóch dekad. Począwszy od wczesnych lat osiemdziesiątych manga jest ważnym 

„towarem” eksportowym, który posiada istotne znaczenie społeczno-kulturowe. Przez ten 

czas japońska twórczość komiksowa zdążyła zakorzenić się w wielu państwach europejskich, 

także w Polsce. 

Według Oxfordzkiego słownika języka angielskiego manga to: „japoński komiks i 

bajka (film animowany) o motywie science fiction lub fantasy”
49

. Jest to nieprecyzyjna 

definicja, ponieważ manga nie ogranicza się tylko do powyższej tematyki. Specyfiką komiksu 

japońskiego jest dowolność i niezwykła różnorodność tematów, jakie może on poruszać 

poczynając od komedii, kryminał, horror a na erotyce kończąc. Ponadto zbytnim 

uogólnieniem jest zastosowanie terminu manga względem animacji japońskiej, która na 

całym świecie znana jest pod hasłem anime. 

Branża komiksowa w Japonii może legitymować się ogromnymi nakładami 

kapitałowymi. Za przykład mogą posłużyć dane z połowy lat 90. (1995 r.), gdy odnotowano 

łączną sprzedaż ponad 1.9 miliarda magazynów mangowych, co przyniosło łączny dochód o 

wartości ośmiu miliardów dolarów
50

. Obraz siły i znaczenia branży dopełnia fakt, iż tak 

wysokie obroty miały miejsce podczas pogłębiającego się kryzysu oraz spowolnienia rozwoju 

gospodarki japońskiej. Co więcej, przeprowadzone badania nie uwzględniły rynku wtórnego 

oraz publikacji z gatunku dōjinshi - 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. 

metamedia gdzie popularność danego tytułu jest w stanie pobudzić różne sektory gospodarki 

takie jak: branża gier komputerowych, przemysł filmowy, muzyczny, odzieżowy oraz 

produkcję wszelkiego rodzaju gadżetów o charakterze kolekcjonerskim. Dlatego trafnym 
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wydaję się stwierdzenie, że aby zrozumieć współczesną Japonię należy również poznać, czym 

jest manga
51

. 

 

3.2. Geneza japońskiego komiksu - tło kulturowo-historyczne 

 Komiks od zawsze uważano, jako wyłącznie wytwór kultury Zachodu a przecież 

technika opowiadania obrazami ma wielowiekową tradycję również w Japonii. Współczesna 

manga do pewnego stopnia wiąże się z nurtem artystycznym 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 samego 

terminu manga należy łączyć z nazwiskiem najwybitniejszego japońskiego malarza z okresu 

Edo (1603-1868) Hokusai Kotsushika, który był twórcą barwnych drzeworytów w stylu 

ukiyo-e
52

. W 1814 r. artysta wydał piętnaście tomów ilustracji i szkiców zatytułowanych 

Manga, co tłumaczymy, jako pośpiesznie narysowane szkice. Zbiory rysunków Kotsushika, 

szacowane na około 4000 szkiców, były publikowane jeszcze długo po jego śmierci aż do 

roku 1874
53

. 

Pierwsze historyjki obrazkowe oraz ilustracje satyryczne wykonane w stylu 

zachodnim powstały w Japonii pod wpływem kontaktu z europejskimi wydawnictwami oraz 

artystami. Nieoceniony 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 trudnili się tworzeniem rysunków satyrycznych. 

Napływ zachodniej literatury popularnej do Japonii był częścią szeroko zakrojonego planu 

modernizacji kraju, który odbył się w latach 1868-1913 pod hasłem, iż państwa zachodnie to 

wzór do naśladowania w dążeniu do nowoczesności
54

. 

Zanim doszło do wielkich reform Japonii i masowego napływu kultury zachodniej, 

kraj ten pozostawał w izolacji od początku wieku XVII aż do drugiej połowy XIX w. Decyzja 

o izolacji kulturowej, politycznej oraz gospodarczej wynikała z polityki rodu Tokugawa, 

który po zakończeniu wojny domowej zjednoczył kraj oraz dążył do zabezpieczenia swojej 

dominującej roli w państwie. Izolacja wysp japońskich niosła nie tylko daleko idące skutki 

polityczne jak i gospodarcze, ale również przyczyniła się do znaczących zmian na poziomie 
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społeczno-kulturowym, gdzie 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 Pearyego, 

która z łatwością przełamała stawiany przez Japończyków opór. Rok później po 

wydarzeniach w Zatoce Tokijskiej pod presją siły militarnej amerykańska dyplomacja 

wymusiła 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 muszą podjąć daleko idące 

reformy. Na przestrzeni siedemdziesięciu lat, od początku trwania okresu Meiji (1868-1913) 

aż do wybuchu wojny z Chinami w 1937 r. przypada okres najbardziej burzliwszych 

przemian społeczno-kulturowych oraz gospodarczych w historii Japonii
55

. 

 

3.3. Początki współczesnej mangi  

Klasyczny 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 krótkim czasie pojawiły się małe wydawnictwa 

zajmujące się tłumaczeniem z języka angielskiego na rodzimy, co bardziej poczytnych 

tytułów. Na początku sporadycznie artyści podejmowali się prób tworzenia własnych prac w 

stylu zachodnim. Z względu na problemy powojennej gospodarki oraz wysokie ceny 

surowców japońskie komiksy przeważnie drukowano na słabej jakości papierze oraz w czerni 

i bieli w celu obniżenia kosztów. Japoński komiks był tego samego formatu, co zachodni 

odpowiednik, ale dzięki cięciom kosztów produkcji zeszyty japońskie posiadały znacznie 

więcej stron. 

Obecnie rozpoznajemy trzy nurty stylistyczne komiksu począwszy od klasycznego 

belgijsko-francuskiego (np. Thorgal, Tintin, Szninkiel), następnie komiks zachodni 

reprezentowany przez artystów amerykańskich (np. Spider-Man, Batman) oraz manga 

wywodząca się z Japonii, ale również z powodzeniem powstająca w Korei, na Tajwanie oraz 

innych częściach świata. Manga jeszcze do końca lat siedemdziesiątych nie istniała w 

świadomości zachodu, z wyjątkiem nielicznych osób związanych w różny sposób z branżą 

komiksową lub filmową. 
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Narodziny mangi nie były by możliwe gdyby w przedwojenny japoński komiks nie 

uderzyłby znaczący kryzys w postaci zacofania względem komiksu amerykańskiego oraz 

europejskiego. Nowe techniki rysowania i prowadzenia narracji w komiksach wypracowane 

przez artystów z USA charakteryzowały: realistyczne rysunki, poważna tematyka, wartka 

akcja z panelu na panel oraz dynamiczne zmiany położenia 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 

Ameryką i jej sojusznikami. Produkcje filmowe oraz prasa zachodnia była w tym okresie 

całkowicie zakazana, dlatego japońscy rysownicy polegali głównie na starych metodach 

wypracowanych jeszcze na początku XX w. 

 

Niesamowity wzrost popularności mangi w powojennej 

Japonii zawdzięczamy Osamu Tezuce, który w dziedzinie 

komiksu był niezaprzeczalnie pionierem. Wykorzystując 

nowatorskie formy opowiadania obrazem wskrzesił na nowo 

przedwojenny podupadający japoński komiks, tym samym 

kładąc fundamenty pod nowy i unikalny gatunek. Zdaniem 

wielu znawców komiksu skala jego dokonań jest porównywalna 

z osiągnięciami Walta Disney’a w dziedzinie animacji. W 

literaturze przedmiotu 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. Tezuka po wojnie 

korzystając z otwarcia kulturalnego Japonii do swoich prac 

zaimportował między innymi hollywoodzki styl przekazywania emocji, pracę kamery, sposób 

prowadzenia akcji tworząc tym samym na nowo japoński komiks. 

Podczas trwania swojej czterdziesto letniej kariery (1946-1989) animatora i rysownika 

Osamu Tezuka poświęcił się całkowicie próbie stworzenia uniwersalnego medium, dzięki 

któremu był wstanie dotrzeć do jak najliczniejszej grupy odbiorców niezależnie od ich wieku 

i pochodzenia. Inspiracje wywodzące się z wczesno Disneyowskiej animacji znalazły 

odzwierciedlenie w pierwszych pracach mangaki, definiując tym samym jego styl na całe 

życie. Poszukiwania wydawcy zaprowadziły młodego Tezukę do Osaki, gdzie krótko po 

wojnie wydawano Akahon czyli tzw. Czerwone książeczki. Zdobył on bardzo szybko 

popularność dostarczając odbiorcom całkowicie nową jakość opowiadań obrazkowych a 

III. 1, okładka komiksu 

Metropolis, wydanie 

amerykańskie. 
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ponieważ w powojennej Japonii nie dbano o prawa autorskie, pozostali artyści szukający 

własnej szansy kopiowali pomysły oraz styl rysunku. W ten sposób nowy gatunek 

reprodukował się na potęgę zdobywając nowe obszary, odpowiadając wymaganiom kolejnych 

pokoleń czytelników. 

W terminologii angielskiej manga zaistniała dopiero po roku 1983 za sprawą książki 

Manga! Manga! Autor Frederik Schodt podjął się między innymi próby wytłumaczenia 

nowego terminu. Manga to połączenie dwóch ideogramów: man – involuntary (z ang. 

mimowolny, odruchowy) oraz ga – pictures (z ang. rysunki)
56

. 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 będące bezpośrednim tłumaczeniem angielskiego comic book, a używane 

jest przeważnie przez ludzi związanych z branżą wydawniczą, którzy szukają bardziej 

wyrafinowanego określania dla swojej profesji
57

. Europejczycy pod hasłem manga rozumieją 

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. 

 

3.4. Charakterystyka rynku mangowego w Japonii 

Magazyny mangowe to zbiór wielu krótkich przeważnie dwudziestostronicowych 

historyjek. Dwadzieścia stron to wystarczająca ilość, aby pozostawić czytelnika z chęcią 

oczekiwania na kolejne odcinek ulubionej opowieści. Typowy magazyn to spora książka 

zawierająca od 200 do 1000 stron w zależności czy jest dziennikiem, tygodnikiem lub 

miesięcznikiem. Standardowa cena, jaką przyjdzie nam zapłacić za tysiąc stronicowy 

miesięcznik nie przekracza czterech dolarów. Nabywając jeden z popularniejszych japońskich 

magazynów młodzieżowych „Shonen Sunday” w cenie 220 En
58

 (około dwóch dolarów), 

otrzymujemy ponad czterysta stron, na których znajdziemy 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, klucz do 
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sukcesu to utrzymanie ceny 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 potencjału do generowania astronomicznych 

zysków branża mangowa to najbardziej konkurencyjny sektor wydawniczy z pośród 

wszystkich, gdzie 2/3 rynku podzielone są pomiędzy trzech wydawniczych liderów. Pozostała 

część rynku zagospodarowana jest przez mniejsze niezależne wydawnictwa, oraz 

siedemdziesięciu drobnych wydawców zajmujących się tematyką niszową np. erotyczną
59

. W 

roku 1995 w Japonii publikowano ponad 265 różnych magazynów poświęconych wyłącznie 

mandze i sukcesywnie liczba ta powiększała się o kolejne tytuły przez kolejne lata. 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 czasopism
60

. 

Najbardziej opłacalnym w sprzedaży okazuję się finalny produkt - 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, którzy otrzymują znaczny procent 

od każdego sprzedanego woluminu. Potocznie nazywane są handy tankobon volumes, co 

wolnym tłumaczeniu znaczy podręczne niezależnie ukazujące się woluminy. Ich odmianą są 

tzw. chunkier bunkobon o jeszcze mniejszym formacie
61

. 

W Japonii można stwierdzić brak spekulacji cenami komiksów archiwalnych w 

przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych, gdzie stare zeszyty komiksowe potrafią osiągać 

astronomiczne ceny. Osiemnaście lat temu na aukcji sprzedano pierwsze wydanie 

amerykańskiego zeszytu Action Comics No 1. z 1938 r. zawierający pierwsze przygody 

Supermena za sumę $137,500
62

. W Japonii manga traktowana jest jako tania i łatwo dostępna 

rozrywka, dzięki czemu nawet niektóre wydania 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 specjalne kosze na 
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makulaturę. 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 mają prawa autorskie zarówno do tytułów, jak i do 

postaci. Jeśli dany komiks stale generuje potencjalny zysk będzie nieustannie wznawiany 

przez długie lata, a zmianie będzie ulegać wyłącznie zespół pracujący nad danym wydaniem. 

Taki stan rzeczy nie jest możliwy w Japonii gdzie rynek komiksowy jest kilkukrotnie większy 

niż w USA i z tego względu stale wymaga nowych pozycji
63

. 

Powstawanie historii obrazkowej nie zależnie czy myślimy tu o komiksie europejskim, 

japońskim czy też amerykańskim to złożony i czasochłonny proces. W amerykańskich 

tytułach lista osób pracujących nad konkretnym projektem potrafi swoją długością dorównać 

napisom kończącym film. Uwzględniani są rysownicy, graficy komputerowi, scenarzyści, 

edytorzy tekstu, a także 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. rysowania tła lub poprawiania 

szkiców tuszem. Po mimo znaczącego wkładu, jaki wnoszą asystenci w powstawanie 

kolejnych stron pozostają oni anonimowi. Funkcja asystenta najczęściej sprawowana jest 

przez młodych adeptów rysunku próbujących szczęścia w tworzeniu mangi i nabywających 

doświadczenie pod okiem sensei
64

. 

Obecnie branża mangowa tylko w samej Japonii zatrudnia około trzech tysięcy 

zawodowych artystów. Wielu mangaka poświęca całą swoją karierę na tworzenie tylko jednej 

serii doprowadzając swój warsztat do perfekcji i 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 
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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 tytułu
65

.   

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. 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 

powietrza
66

. 
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Rozdział 4. Historia atomowej zagłady w komiksie japońskim 

 

4.1. Geneza zagłady i Wojna Wielkiej Azji 

Tragedia dwóch miast, Nagasaki i Hiroszimy ma wymiar historyczny. To symbol 

bezwarunkowej kapitulacji imperium wschodzącego słońca. Jednak, na co szczególną uwagę 

zwraca m.in. Estera Żeromska, tragedia ta ma również wymiar głęboko humanitarny, 

wyrażający się miarą ludzkiego cierpienia oraz poczucia winny za wyrządzone innym nacjom 

krzywdy
67

. 

Atak przy użyciu broni atomowej na dwa japońskie miasta w sierpniu 1945 roku 

wydaje się wydarzeniem jasnym i oczywistym. Zarówno w podręcznikach szkolnych, jak i 

akademickich na całym świecie uczniowie wszystkich szczebli edukacji znajdują prosty opis 

wydarzenia, które przecież odmieniło losy współczesnej cywilizacji. W prażących 

promieniach sierpniowego słońca amerykański bombowiec B-29, nazwany Enola Gay po 

matce pilota, uzbrojono tylko w jedną bombę. Samolot w trakcie skrupulatnie wyznaczonej 

trasy nie napotkał żadnych niepożądanych komplikacji. Celem załogi Enola Gay był most 

Aioi łączący brzegi rzeki Ōta w samym centrum miasta Hiroszima
68

. Kwadrans po ósmej rano 

czasu japońskiego piloci mogli zakomunikować wykonanie zadania. 

Tamtego letniego poranka załodze bombowca zdawało się, że to, co robią, jest czymś 

moralnie oczywistym. Wszakże byli szkoleni do tego jednego konkretnego zadania 

odbywając liczne loty próbne nad pustynią Utah i Oceanem Spokojnym. Co do samych 

Japończyków piloci, prawdopodobnie tak samo jak większość żołnierzy armii Stanów 

Zjednoczonych, nie mieli żadnych złudzeń, że wszyscy bez wyjątku to zbrodniarze. Media 

masowe zdołały wykreować negatywny wizerunek japońskiego społeczeństwa, a nieustanne 

przekazy z pierwszych linii frontu dopełniały obraz wroga, którego należy pokonać za 

wszelką cenę. Niejednokrotnie cesarska armia miała na sumieniu zbrodnie na ludności 

cywilnej na kontrolowanych terenach oraz pierwsi dopuścili się podstępnego ataku na 

hawajską bezę marynarki USA Pearl Harbor. Każdy dzień wojny przynosił kolejne ofiary 

krwawych bitew toczonych na rozlicznych wyspach południowego Pacyfiku i jeśli wobec 

tych faktów jedna bomba detonowana nad miastem miała przybliżyć koniec wojny, wybór ten 

stawał się logicznie i moralnie uzasadniony
69

. 
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Możemy być pewni, że w przeświadczeniu tysięcy żołnierzy wyczekujących rychłego 

zakończenia wojny oraz milionów obywateli amerykańskich zmęczonych czteroletnim 

konfliktem naród japoński nie zasługiwał na cień litości. Japońscy dowódcy dobrowolnie 

obrali kierunek ku samo zagładzie, opierając się wyłącznie o ideologiczne przesłanki 

wypowiedzieli wojnę, której nie mogli wygrać. Całkiem możliwe, że gdyby pierwszy 

przemówił zdrowy rozsądek to Japonia nie zdecydowałaby się na ten samobójczy akt. 

Jednakże elita narodu kierowana tradycyjnym, niepohamowany instynktem klanowym, daje 

się ponieść zgubnym namiętnościom pchającym do udziału w obalaniu supremacji 

zachodnich imperiów, przekładającą samobójstwo całego narodu nad pokój ze Stanami 

Zjednoczonymi
70

. 

Wystarczy prześledzić pełne pompatycznych ideogramów komunikaty japońskiej 

propagandy gloryfikujące spektakularne triumfy. Flota szczyci się przydomkiem 

„niezwyciężonej”, młodzi piloci to „dzikie orły Japonii”, a poległym przypisuje się tytuł 

„bohaterów-bogów”. Naród japoński określano mianem zaplecza, lub bardziej wzniośle „Stu 

Milionów”. Samą wojnę, główny dyrygent marszu do samozniszczenia, generał Todzio 

określił Dai Toa Sensô, co tłumaczymy jako „Wojna Wielkiej Azji”
71

. 

 

4.2. Bomba światowa 

Strach przed fanatycznym militaryzmem, zdeterminowanym wrogiem, który nie 

cofnie się przed niczym nawet, jeśli będzie to kosztować jego własne życie oraz wizja 

przedłużenia wojny do dziś pozostają podstawowymi argumentami w dyskusji o zasadność 

użycia broni atomowej. Jeśli wierzyć różnym przesłankom, oddziały japońskie okopane w 

Południowo-Wschodniej Azji oraz Chinach, były trudnym przeciwnikiem do pokonania bez 

radykalnego posunięcia. Opierając się na bolesnych doświadczeniach z inwazji na wyspę 

Okinawę nazywaną potocznie bramą do Japonii, przewidywano, że decydujący desant na 

jedną z głównych wysp kosztowałyby siły amerykańskie wiele ofiar oraz znacznych 

nakładów finansowych
72

. 

Często pomijana przez historyków podczas analizy łańcucha decyzyjnego jest także 

psychika dowodzących, na co wskazuje Wojciech Dutka. Prezydent Harry S. Truman stał 

przed dramatycznym wyborem – uczynić wszystko, aby zakończyć wojnę jak najszybciej, 

albo będzie odpowiedzialny za śmierć setek tysięcy własnych żołnierzy i cywili japońskich. 
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Dla nas wybór mniejszego zła może wydawać się szokujący, ale nie dla pokolenia 

pamiętającego pierwszą wojnę światową. W ich doświadczeniu, byłych żołnierzy frontowych, 

a z czasem przyszłych dowódców, oficerów i polityków, mających żywe wspomnienia z 

piekła europejskiego frontu po prostu innego wyboru nie było
73

. 

Argumenty usprawiedliwiające użycie broni atomowej napotykają również nurt 

opozycyjny potępiający decyzje, które doprowadziły do katastrofy Hiroszimy i Nagasaki. 

Przez lata dysputa na temat zasadności użycia bomb atomowych nie wykraczała poza ramy 

strategiczno-polityczne. Tymczasem zdarzenia z sierpnia 1945 r., co podkreślał m.in. Robert 

Guillain czy Estera Żeromska, należy rozpatrywać w kategoriach moralności i humanizmu. 

Broń atomowa niezależnie od swych pierwotnych założeń przewidzianych w 

skomplikowanych planach strategicznych ostatecznie wymierzona jest w zwykłych ludzi, 

dlatego jej użycie uznaje się za moralny występek nawet, jeśli doprowadziła do ocalenia 

milionów żołnierzy i cywili
74

. W świetle decyzji, jakie zapadły w amerykańskim naczelnym 

dowództwie należy zadać sobie fundamentalne pytanie czy faktycznie cel może uświęcać 

środki, a życie ludzkie można poddawać prostej kalkulacji zysków i strat? Jestem przekonany, 

że niezależnie od tego jak postępuje dany rząd wszyscy mu podlegający obywatele nie 

zasługują na okrutny los unicestwienia przy pomocy broni tak strasznej jak bomba atomowa. 

Historycy krytykujący decyzję administracji prezydenta Harryego S. Trumana 

wskazują, że podjęte drastyczne kroki nie były potrzebne do wygrania wojny. Latem 1945 r. 

Japonia balansowała na skraju klęski. Jej flota spoczywała na dnie Pacyfiku, lotnictwo było w 
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rozsypce, a resztki przemysłu odciętego od surowców naturalnych nie był zdolne do 

udźwignięcia ciężaru wojny. Mimo tego ostateczne ultimatum aliantów o bezwarunkowej 

kapitulacji rząd japoński postanowił zignorować. W powszechnym komunikacie do 

mieszkańców Japonii, przedstawiającym wypracowane stanowisko względem ultimatum 

Ameryki, administracja cesarska użyła zwrotu mokusatsu, co dosłownie znaczy „zabić 

milczeniem”. Miało to zadowolić zarówno rzeczników walki do końca jak i zdeklarowanych 

pacyfistów, którzy coraz częściej podkreślali swoje racje
75

. 

Dla USA milczenie wroga oznaczało jednoznaczny sygnał do dalszej walki i w 

krótkiej perspektywie wprowadzenie w życie operacji Olympic, przewidującej zmasowany 

desant na terytorium Japonii
76

. Według amerykańskich sztabowców bez zastosowania bomby 

atomowej zakładane straty wojsk desantowych miały sięgnąć pół miliona, a w perspektywie 

dalszych walk miały przekroczyć nawet milion żołnierzy, nie wspominając już o tym, iż 

operacja była by niezwykle trudna do zrealizowania od strony logistycznej
77

. Dziś ten 

argument nie wydaje się w pełni przekonywujący, skoro jak się okazuje po latach nie 

podzielało go wielu ówczesnych amerykańskich dowódców. Przeciw użyciu broni jądrowej 

stanowczo wyrażał swoje stanowisko generał Dwight Eisenhower, głównodowodzący 

aliantów w Europie Zachodniej, uważając to posunięcie za kompletnie niepotrzebne. W jego 

przekonaniu azjatycki przeciwnik był już pokonany i kapitulacja była kwestią zręcznej 

dyplomacji, a ponadto generał przestrzegał przed światowym potępieniem demonstracji 

atomowej siły
78

. 

Dyskusja wokół zdarzeń z 6 i 9 lipca 1945 r. pozostaje żywa i aktualna pomimo tego, 

że minęło 68 lat. Pytania zadawane przez kolejne pokolenia historyków zdają się piętrzyć z 

roku na rok. Czy faktycznie latem 1945 r. Japonia była u kresu sił? Na ile alianci byli 

świadomi kondycji swojego wroga? Czy mimo rzekomo jasnych przesłanek o niezdolności do 

dalszej walki Japonii amerykanie mimo tego zdecydowali się na użycie broni atomowej? Czy 

akt ten był faktycznie niezbędny do wcześniejszego zakończenia wojny? Czy koniecznością 

były dwie bomby? Czy gdyby nie zdecydowano się na użycie bomb, desant na macierzyste 

wyspy japońskie kosztowałby liczne ofiary po obydwu stronach w tym ludności cywilnej? 

Czy amerykanie mieli świadomość podziału od kwietnia 45 r. rządu japońskiego na 
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zwolenników walki do ostatniego obywatela i na zwolenników zakończenia wojny z samym 

cesarzem na czele?
79

 

Na wiele pytań nadal nie mamy jednoznacznej odpowiedzi, niektóre stale pozostają 

przedmiotem żarliwych dywagacji, a jeszcze inne prawdopodobnie już na zawsze pozostaną 

bez odpowiedzi. Nawet, jeśli zostaną postawione jasne stwierdzenia uzasadniające 

mechanizm decyzyjny, który doprowadził do tragicznych sierpniowych wydarzeń, emocje 

wokół moralnych aspektów zdaję się nigdy nie wygasną. Użycie broni atomowej miało, 

bowiem katastrofalne skutki nie tylko dla bezpośrednich ofiar, ale w szerszym kontekście 

dotknęło każdego obywatela Japonii oraz mieszkańca Ziemi. Bomba atomowa zrzucona na 

Hiroszimę i Nagasaki stanowiła zbrodnię przeciw ludzkości nawet, jeśli w jakiejś mierze 

podyktowana była okolicznościami usprawiedliwionymi, w czym przekonuje R. Guillain
80

. 

Nie była to wyłącznie zbrodnia Ameryki, a raczej zbrodnia o wymiarze globalnym, będąca 

ukoronowaniem dotychczas powszechnie stosowanych metod wojennych, polegających na 

zmasowanym bombardowaniu cywili, osiągając punkt kulminacyjny w Hiroszimie i 

Nagasaki
81

. 
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Bomby stworzone w efekcie ogromnego projektu Manhattan, kosztującego 

administrację USA astronomiczną kwotę 2 mld dolarów z całą pewnością były bombami 

światowymi. Choć finalizacji projektu dokonano w amerykańskim ośrodku badawczym Los 

Alamos i to amerykańskie lotnictwo dokonało ataku skutkiem, którego zginęły setki tysięcy 

Japończyków, to bomba atomowa była w gruncie rzeczy produktem wszystkich ludzi i z całą 

pewnością od tamtej chwili problemem całej ludzkości. Badacz austriackiego pochodzenia 

Otto Frisch pracujący nad kwestią masy krytycznej, koniecznej do osiągnięcia reakcji 

łańcuchowej, jak sam wyznał czuł mdłości na widok swoich kolegów pracujących przy 

projekcie, którzy cieszyli się na wieść o zniszczeniu Hiroszimy
82

. Wspomniany już francuski 

reporter R. Guillain, gdy wspólnie z wysłannikiem specjalnym dziennika Le Figaro w trzy 

miesiące po zakończeniu wojny na Pacyfiku przybyli do Hiroszimy byli wstrząśnięci 

widokiem wypalonego pustkowia. Był to szok, który mieszał się z przerażeniem oraz 

wstydem za cywilizację zachodu, naukę i za człowieka, jak wyznał reporter
83

. 

„Naukowcy postawili kreskę w poprzek historii, tak, że wieki sprzed 6 sierpnia 1945 r. 

zostały oddzielone od lat które nadejdą(…) „ – napisała historyczka Margaret Gowing, „I 

choć być może nie wyobrażali sobie technologicznej eskalacji, prowadzącej do 

niepochamowanego wyścigu zbrojeń, musieli zdawać przecież sobie sprawę, że era atomu 

dopiero się zaczynała
”84

. 

Prezydent Truman opracował specjalne moratorium, w którym USA deklarowały 

całkowitą likwidację posiadanych ładunków nuklearnych, zaniechanie produkcji, testów i 

rozwoju tej broni zamian za gwarancję innych mocarstw o wyłącznie pokojowe 

wykorzystywanie atomu. Rosja Radziecka odrzucił ów wniosek ponieważ sama była o krok 

od zakończenia własnego projektu atomowego mającego dostarczyć niezbędnej siły do 

obalenia kapitalizmu
85

. Zachód jednak się nie ugiął. Napięte już stosunki między ZSSR, a 

koalicją krótko po wojnie weszły w nowy etap ochrzczony Zimną Wojną. Niepohamowany 

wyścig zbrojeń został rozpoczęty, a wraz z nim świat stanął ponownie przed groźbą użycia 

broni atomowej. 

 

4.3. Atomowa kultura popularna 

Obrazy nuklearnej apokalipsy zagościły w światowej kulturze masowej na dobre. 

Filmy, gry komputerowe, literatura oraz komiksy obfitujące w symbolikę odwołującą się do 
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atomowej destrukcji, ukoronowanej charakterystycznym grzybem atomowym, kojarzonym 

nie tylko z fantazją scenarzystów, lecz przede wszystkim z zapisem archiwalnym 

uwiecznionym po dokonanym ataku na Hiroszimę, to treści powszechne i chętnie 

konsumowane przez masowego odbiorcę. Współczesny przemysł kulturowy od lat niemal na 

skalę hurtową dostarcza wizji destrukcji całych metropolii, a rozmiary zniszczenia ciągle 

ulegają eskalacji pochłaniając kontynenty czasami nawet planety w mgnieniu oka wymazując 

istnienie całych cywilizacji
86

. 

Niesłabnąca popularność atomowej zagłady w środkach masowego przekazu 

prawdopodobnie podyktowana jest niezaspokojoną ciekawością odbiorców tego rodzaju 

treści, napędzaną dodatkowo strachem przed potężnymi mocami w pełni niezrozumiałymi dla 

zwykłego człowieka. Gdy zimna wojna nabrała tempa, gwałtowny wyścig zbrojeń 

doprowadził do masowej produkcji głowic atomowych wielokrotnie silniejszych od tych 

użytych przez Amerykę pod koniec wojny na Pacyfiku. Promień rażenia liczono w 

dziesiątkach kilometrów, przeliczając siłę uderzenia na megatony a wskaźniki śmiertelności 

zarówno wśród żołnierzy jak i cywilów miały wynosić nie tysiące lecz miliony ofiar. Widmo 

światowej wojny atomowej było całkowicie realne, niekiedy wręcz namacalne, a zarazem 

cały czas wydawało się surrealistyczną fantazją literacką. Jednak dla japońskiego narodu 

atomowy holocaust nie był medialnym wymysłem lecz okrutną rzeczywistością. Posługując 

się współczesnym językiem można z całą pewnością stwierdzić, że mieszkańcy Japonii stali 

się pierwszym i miejmy nadzieję ostatnim postapokaliptycznym społeczeństwem, 

posiadającym wciąż żywe wspomnienia o niszczycielskiej sile bomby atomowej
87

. 

Z czasem wojenna trauma, wobec bezsilności ludowej tradycji i religii, która nie 

potrafiła sprostać potrzebie wyjaśnienia i przepracowania tej niewyobrażalnej tragedii, 

znalazła odzwierciedlenie w kulturze popularnej pełniącej rolę katalizatora
88

. W celu 

historycznego usystematyzowania całego procesu pojawiania się broni masowej zagłady w 

kulturze popularnej Japonii, Masashi Ichiki przeprowadził kompleksowy przegląd tytułów 

mangowych ukazujących się po drugiej wojnie światowej do czasów nam współczesnych, 

jednocześnie podkreślając w ten sposób znaczącą popularność tematu atomowej zagłady w 

komiksie. Podczas wieloletniego procesu manga zdołała wykształcić nowy gatunek historii 

komiksowych tzw. Genbaku Otome (z jap. Atomowa dziewica), często określany jako A-
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bomb beauties myth, biorącego swój początek w specyficznym wyobrażeniu ofiar bomby 

atomowej, będący konsekwencją społeczno-narodowego wizerunku powojennej Japonii
89

. 

W oczach wielu obywateli, którzy z pokorą przyjęli zakończenie wojny, ojczyzna 

jawiła się bardziej jako ofiara aniżeli agresor i sprawca wojny, co po części było efektem 

polityki sił okupacyjnych. Po kapitulacji Japonii cesarz Hirohito rozstał się z mundurem oraz 

rolą boskiego suwerena, który zastąpiono tytułem kontynuacyjnego monarchy. Niejasności 

pojawiły się gdy władze okupacyjne za prośbą panującego władcy zgodziły się na m.in. 

dochowanie tradycji czci duchów przodków, a przecież każdy Japończyk wie, że rodzina 

cesarska nosiła tytuł potomków bogów. Aby zrozumieć dylemat pomiędzy czcią duchów, a 

bogów należy niezwłocznie odwołać się do japońskiej religii szintoizmu. W wyobrażeniu 

szintoistów świat pełen jest bogów i duchów nazywanych kami. Różnica pomiędzy nimi nie 

jest w religii szinto łatwo uchwytna ponieważ każdy zmarły staje się właściwie kami, a ich 

ogólną liczbę można szacować na kilkadziesiąt milionów
90

. Dla Japończyka przepaść 

pomiędzy tym, co ludzkie, a tym co boskie, nie jest tak wielka jak dla człowieka kultury 

zachodniej. Tak więc oddając cześć przodkom cesarza Hirohito traktowano ich nie inaczej jak 

bóstwa, a w dalszej perspektywie po śmierci panującego władcy tytuł bóstwa również 

zostałby mu przyznany
91

. 

Same niuanse pomiędzy tradycją, a nowym wizerunkiem władcy i jego rodziny nie są 

aż tak kontrowersyjne dla wielu historyków jak sama postać cesarza. Jeśli cesarz Hirohito nie 

stanął przed trybunałem sprawiedliwości wraz z innymi dowódcami japońskiej armii, to czy 

jego poddani nie mają podstaw by uważać się na naród ofiar?
92

 Z jednej strony japońscy 

kombatanci obwiniali o swój militaryzm cesarza, uważając, że „wykonywali jego wolę”, 

„spełniali jego zamysły”, „umierali na rozkaz cesarza”; cesarz poprowadził naród na wojnę i 

posłuszeństwo było obowiązkiem niepodważalnym. Jednocześnie propagatorzy pokoju 

potępiający wojnę i japońskie plany podbojów, przypisywali swoje pokojowe przekonania 

nikomu innemu jak cesarzowi. Cesarz był wszystkim dla wszystkich. Zmęczeni wojną 

obywatele cały czas wierzyli w liberalne poglądy władcy, który został oszukany przez 

premiera Tojo. Niemieccy jeńcy wojenni jasno widzieli w osobie Hitlera głównego sprawcę 
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wojny, zaś japoński jeniec twierdził, że szacunek dla domu cesarskiego nie miał nic 

wspólnego z agresywną militarystyczną polityką
93

. 

Są to ciekawostki historyczne, które wydaje się z analizą mangi maja niewiele 

wspólnego. Poniekąd ścierają się dwa odmienne światy – długo wieczna tradycja, wypaczona 

do pewnego stopnia przez militarystyczne rządy, musząca poddać się koniecznemu dla 

dalszego przetrwania wybieleniu oraz świat konsumpcyjnej kultury popularnej, 

sprezentowanej Japończykom przez ludzi zachodu. Ale to właśnie komiks stał się wentylem 

bezpieczeństwa, dla silnego poczucia krzywdy narodu doprowadzonego do skraju zagłady, 

muszącego stawić czoła doświadczeniom granicznym, z których przekazem tradycyjne 

metody mogły nie podołać. Zanim w komiksach japońskich poświęconym tematyce bomby 

atomowej wykształcił się specyficzny topos ofiary, który z czasem zdefiniowano jako 

Genbaku Otome, musiał on przejść ewolucję na przestrzeni kolejnych dekad począwszy od 

rozrywki, a kończąc jako poważna krytyka faktów historycznych, przemieniając się 

ostatecznie w Genbaku Manga (z jap. Atomowa Manga). W poszukiwaniu tego mitu 

pełniącego określoną rolę społeczną Masashi Ichiki podzielił historię powojennego komiksu 

japońskiego na cztery okresy wykazujące konkretną specyfikę i nasilenie występowania 

obrazu konsekwencji bomby atomowej.  

 

1945-1954 

Pierwszy okres obecności atomu w komiksie przypada na lata 1945-1954 obejmujące 

powojenną recesję, powolną odbudowę kraju oraz okupację wojsk amerykańskich Japonii. 

Powrót do normalności mija pod znakiem wyłaniania się drobnymi krokami „atomowej 

mangi”. Myślę że termin definiujący nowy nurt w komiksie akurat w tych latach może 

poniekąd wprowadzać czytelnika w błąd, nazbyt wyolbrzymiając pewne medialne zjawisko. 

Bardziej niż z jawną krytyką czy obrazami postapokaliptycznej rzeczywistości w powojennej 

dekadzie mamy do czynienia wyłącznie z symbolicznymi frazami i epitetami 

prześlizgującymi się bocznymi drzwiami z dala od podejrzliwego oka cenzury. Siły 

okupacyjne dążyły usilnie do zmiany istoty państwa Wschodzącego Słońca, tak aby raz na 

zawsze zarzuciło militarystyczną doktrynę stając się pokojowo nastawione, demokratyczne, a 

w finalnym etapie prozachodnie
94

. Warunek trzeci mający zamknąć proces reform wydawał 

się nadzwyczaj trudny do spełnienia wobec nadal żywych wspomnień zdarzeń z 6 i 9 sierpnia 

1945 r. Aby zminimalizować niepożądane reperkusje, a w konsekwencji społeczny opór przed 
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nową administracją podjęto decyzję o cenzurze wszelkiej tematyki podejmującej problem 

bomby atomowej obejmując klauzurą milczenia niemal wszystkie poziomy życia 

społecznego. 

„Medialna odwilż” niosąca zapowiedź zwolnienia cenzuralnego kagańca nastąpiła 

dopiero po oficjalnym zakończeniu okupacji amerykańskiej, co miało miejsce na wiosnę roku 

1952, przyczyniając się tym samym do systematycznego wysypu na rynek wielu produkcji 

zarówno komiksowych jak i filmowych poruszających kwestie bomby atomowej. Zanim 

jednak nastąpiło pełne uwolnienie mediów bomba atomowa przenikała między wierszami 

poprzez kontekst trudno zrozumiały dla obcokrajowca. Pierwszą mangą, wskazaną przez 

Masashi Ichikiego, czerpiącą inspirację z bomby atomowej był Pikadon Nii-san (z jap. Brat 

Pikadon) autorstwa Bontaro Jahans’a, wydana w 1951 r. Była to lekka komedia, realizowana 

w formie tradycyjnego paska komiksowego, na pierwszy rzut oka niemająca nic wspólnego z 

problematyką zagłady atomowej, za wyjątkiem jednego detalu jakim było imię głównego 

bohatera. Pierwotnie zaraz po kapitulacji Japończycy nie wiedzieli jakiego typu broń użyto 

przeciw nim, dlatego bomba atomowa określana była terminem opisowym pikadon, gdzie 

pika oznacza oślepiające światło, a don to potężny dźwięk eksplozji. Ten obrazowy przekaz 

służy za porównanie autorowi niszczycielskiej siły bomby z zamieszaniem jakie powoduje 

wokół siebie główny bohater
95

. 

 

1954-1973 

Drugi okres wyznaczony przez Masashiego Ichikiego, nazwany potocznie złotym 

okresem atomowej mangi, rozpoczyna znacząca w historii data 1 marca 1954 r. Tego dnia 

amerykanie dokonali testu bomby termonuklearnej pod kryptonimem Castle Bravo na atolu 

Bikini w archipelagu Wysp Marshalla. Skutki eksplozji przekroczyły pierwotne kalkulacje 

zespołu badawczego osiągając siłę 15Mt, czyli wartość dwukrotnie większą od najśmielszych 

oczekiwań, stając się tym samym najpotężniejszą bombą przetestowaną przez rząd USA. Test 

Bravo na pierwszy rzut oka wydawał się nie lada sukcesem dla inżynierów i dowódców z 

departamentu obrony, jednak szybko okazało się, iż korzyść w postaci mocniejszego ładunku 

atomowego przyniosła z sobą fatalne skutki polityczne dla całej administracji rządu USA. Z 

względu na charakter syntezy próba bomby termonuklearnej spowodowała olbrzymią 

katastrofę ekologiczną, będącą skutkiem masywnego opadu radioaktywnego niesionego z 

niekorzystnym wiatrem, doprowadzając do skażenia zamieszkanych wysp atolu, oddalonych 
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o setki kilometrów od punktu zero. W cztery dni po niefortunnym teście podjęto decyzję o 

natychmiastowej ewakuacji mieszkańców całego atolu, ale dla wielu pomoc przybyła za 

późno
96

. Cały incydent starano się zatuszować przed opinią publiczną zarówno w USA jak i 

Japonii, gdzie społeczeństwa obydwu krajów były negatywnie nastawione do testów broni 

masowej zagłady.  

Ostatecznie amerykanie nie zdołali wyciszyć całego incydentu. 1 marca 1954 r. 

przebywający w odległości ok. 150 km japoński kuter rybacki Daigo Fukuryû-maru (z jap. 

Piąty szczęśliwy smok) został narażony na promieniowanie, wskutek czego pół roku później 

członek załogi zmarł
97

. Raz jeszcze Japończykom przypomniała o sobie tragedia Hiroszimy i 

Nagasaki. Obrazy grzyba atomowego przywołane masowo przez japońskie media opisując 

zdarzenie odwoływały się horroru zakończenia II Wojny Światowej, wzburzając nowy 

atomowy terror, który przetoczył się przez cały naród niczym fala tsunami. 

Rezultatem tych zdarzeń był początek masowego ruchu antyatomowego 

postrzegającego militarne zastosowanie atomu, jako zagrożenie mogące dosięgnąć człowieka 

każdego dnia niezależnie od miejsca zamieszkania. Manga mimo, że momentalnie 

podchwyciła nowy nurt kreujący potencjalnie nowy rynek zbytu, obrała dość nietypową drogę 

niemającej na celu politycznej krytyki. Pierwszym japońskim komiksem poświęconym temu 

konkretnemu problemowi był tytuł, odwołujący się do marcowych wydarzeń, zatytułowany 

Bikini: Shino-Hai (The Deadly Fallout in Bikini) autorstwa Kaoru Hanano wydany w 1954 r. 

na łamach magazynu Akebono Shoten. Z całkowitej puli siedemdziesięciu czterech tytułów, 

wydanych od zakończenia wojny do czasów nam obecnych, odwołujących się do tematyki 

bomby atomowej, aż trzydzieści trzy postały w złotym okresie atomowej mangi 

przypadającym na lata 1954-1973. W trzy lata od ekspansji nowego gatunku rynek 

zdominowały thrillery, gdzie ocalałych po atomowej katastrofie szufladkowano jako 

kapryśnych, tajemniczych oraz wyalienowanych ludzi, niepasujących do społeczeństwa 

przejawiających skłonności socjopatyczne, na wskutek odniesionych ran. Twórcy komiksów 

tacy jak np. Yoshiyasu Ohtomo i Kazuhiko Tanigawa zamiast wyobrażać sobie ocalonych 

jako ofiary masowego morderstwa, konstruowali obraz społecznych wyrzutków, który był 

raczej odpowiedzią na popyt rynku czytelniczego na mroczne komiksy aniżeli zamierzoną 

dyskredytacją ocalonych. 

Potrzeby rynku mangowego zmieniają się dynamicznie. Wkrótce w komiksach 

powstał nowy obraz będący całkowitym przeciwieństwem dotychczasowego wizerunku 
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wyalienowanego dziwaka. Kobiece bezsilne sylwetki, żyjące w cieniu z względu na ich 

tragiczne doświadczenia charakterystyczne dla gatunku shojo manga, czytanej przez kobiety 

w młodym wieku, powoli zdobywały szersze uznanie czytelniczek. W latach 60. shojo manga 

zyskiwała coraz większe zainteresowanie, ale w branży nadal brakowało kobiet artystek i 

historie często tworzyli mężczyźni, którzy nie wiedzieli jak podejść do tematu
98

.  W efekcie 

wspólnym mianownikiem, dla wszystkich komików tamtego okresu traktujących o ocalonych 

ofiarach atomowej zagłady zakorzenionych w młodzieżowej shojo mandze była opera 

mydlana, przybierając rolę klasycznego wyciskacza łez. Fabuła tych opowieści zwykle 

obracała się wokół młodej bohaterki prowadzącej szczęśliwy i beztroski żywot do momentu 

pojawienia się pierwszych symptomów choroby popromiennej. Wieść o stanie zdrowia staje 

się punktem zwrotnym w opowiadaniu, gdzie finałem jest tragiczna śmierć bohaterki. Przez 

pryzmat tych komiksowych opowiadań można wnioskować, iż autorzy nie postrzegali bomby 

atomowej jako elementu sprawczego ludzkich cierpień, a raczej jako kolejną naturalną 

katastrofę.  

Krytyk mangowy Masato Kibi odnajduje w shojo mandze trend romantycznej śmierci, 

a broń atomowa stanowi wyłącznie tło mające dodać dramatyzmu. To stanowisko ma 

uwypuklić jak bardzo w tym okresie bomba atomowa stanowiła chwyt marketingowy dla 

czytelniczek lubujących się w romantycznych opowieściach
99

. Masato Kibi jakby celowo 

stara się pominąć dobrą stronę tego zjawiska. Pomijając formę i sposób przedstawienia 

pewnych zdarzeń trzeba podkreślić niebywałą ilość komiksów poruszających temat z bronią 

nuklearną i jej efektami w tle. Popyt na takie treści wskazuje, jak wielka była ciekawość oraz 

potrzeba mówienia o trudnym fragmencie narodowej historii. Japończycy na tym etapie 

jeszcze nie zdołali wypracować narzędzi pomocnych w przepracowaniu historii ponieważ 

proces ten dopiero się rozpoczął. 

 

1973-1985 

Okres trzeci otwiera premiera prawdopodobnie najsłynniejszej mangi poświęconej 

zagrożeniu wynikającego z istnienia arsenału atomowego czyli Hadashi-no Gen w Polsce 

znanej podtytułem Hiroszima 1945 Bosonogi Gen, stworzonej przez nieżyjącego już Keijiego 

Nakazawę. Tytuł publikowany pierwotnie w popularnym magazynie mangowym, dla 

młodzieży „Shonen Jump”, wyznaczył nowy kierunek dla gatunku Genbaku Manga. 

Abstrahując od niewątpliwe znaczącego komercyjnego sukcesu komiksu na arenie 
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międzynarodowej, stał się on również tekstem kanonicznym używanym w japońskiej szkole 

do edukacji najmłodszych o historii i skutkach użycia broni atomowej
100

. 

 

IV. 3, pierwsze chwile po ataku atomowym, Gen napotyka dotkliwie okaleczonego cywila, Bosonogi Gen, 

s.257 z tom 1. 

Nakazawa nieświadomie otworzył całkowicie nowy rozdział w komiksie japońskim, 

stając w opozycji do romantycznego i przekolorowanego postrzegania bomby atomowej, jako 

naturalnej katastrofy a proponując w zamian nowy punkt widzenia ostrej krytyki nie tylko 

atomowej agresji, lecz także polityki rządu, który doprowadził do tragedii. Śladami pioniera, 

nowym trendem w świecie komiksu, z czasem postanowili podążać inni utytułowani twórcy 

mangi jak np. znana polskiemu czytelnikowi Riyoko Kieda, która zaprezentowała w 1971 r. 

tytuł Mariko, opowiadający jak śmierć bliskiej osoby popchnęła bohaterkę do społecznej oraz 

politycznej świadomości. 

Społeczny klimat wczesnych lat siedemdziesiątych sprzyjał tego typu problematyce 

komiksowej będącej odpowiedzią na głód wiedzy urodzonego po wojnie młodego pokolenia 

Japończyków, mającego mgliste pojęcie o czasach zapaści gospodarczej i odbudowy 

zniszczonego kraju. Zbliżając się do lat osiemdziesiątych temat komiksów zapoczątkowany 

przez Nakazawę zaczyna stopniowo przygasać. W okresie największej siły japońskiej 

gospodarki przypadającej na przedostatnią dekadę XX w. na półkach sklepowych manga 
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skupiająca się na atomowym holocauście staje się rzadkością. Temat stał się społecznie oraz 

politycznie zbyt kontrowersyjny, szczególnie w świetle coraz bliższych relacji Japońsko-

Amerykańskich
101

. 

Możliwe także, że spadek poczytności tego gatunku mangi leży w bardziej 

przyziemnej przyczynie. Przyglądając się ilości komiksów skupionych wokół bomby 

atomowej możemy mówić o przesyceniu rynku tą tematyką. Wraz z początkiem lat 

osiemdziesiątych serie utrzymane w tonie historycznym takie jak sztandarowy Hadashi-no 

Gen dobiegły końca, a wydawcy zainteresowani utrzymaniem popularności magazynów, nie 

zamieszczali w swoich ramówkach tytułów mających znikome szanse na pozyskanie większej 

ilości odbiorców. W tym czasie mamy do czynienia z całkowicie nowym pokoleniem 

wychowanym w pełni konsumpcyjnym społeczeństwie - nowoczesnej i gospodarczo 

drapieżnej Japonii. Wraz z gospodarczym wyścigiem, na horyzoncie pojawiły się nowe 

społeczne problemy ważniejsze od demonów przeszłości. Kropką nad „i” stała się kolejna 

dekada, która przyniosła Kraju Kwitnącej Wiśni dotkliwy kryzys gospodarczy, niosący 

wyspiarskiemu społeczeństwu falę nowych wyzwań. Utrata stanowiska światowego lidera, 

rosnąca w siłę zorganizowana przestępczość, bezrobocie oraz zagubienie i frustracja 

młodzieży stała się tematem numer jeden dla mangi pokazując raz jeszcze, że jako jedyna nie 

boi się podejmować trudnych tematów. Temat broni atomowej można było uznać również za 

wyczerpany w świetle końca zimnej wojny. 

 

 1985-2000 

U progu XXI w. i nowego milenium, coraz szerzej zaczęto zdawać sobie sprawę z 

faktu sędziwego wieku naocznych świadków zagłady Hiroszimy i Nagasaki, pamiętających 

czasy wojny i opresyjny militarystyczny reżim. Naglące stało się znalezienie adekwatnego 

sposobu przekazania pamięci kolejnym pokoleniom
102

. Próby znalezienia odpowiedniego 

nośnika pamięci nie były podyktowane sentymentem do dawnej epoki, a raczej odpowiedzią 

na wyzwania nowego stulecia. XXI w. przywitał społeczeństwo japońskie w świecie, w 

którym pomimo rozpadu obozu państw socjalistycznych i zażegnania niebezpieczeństwa 

wojny, atomowa katastrofa nie uległa przedawnieniu.  

Pięćdziesiąt lat temu to największe mocarstwa z przeciwnych obozów ideologicznych 

posiadały monopol na atomowy arsenał. Z ubiegiem lat jednak sytuacja zmieniała się i 

zainteresowanych członkostwem w ekskluzywnym klubie atomowych potęg przybywało. 
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Niezależnie czy chodziło o utrzymanie statusu światowego mocarstwa, czy o trzymanie bata 

na niepokornych sąsiadów, atomowe silosy i wyrzutnie wyrastały jak grzyby po deszczu. Za 

przykładem USA, ZSSR, Wielkiej Brytanii i Chin podążyły Francja, Izrael, RPA, Pakistan z 

Indiami oraz Korea Północna, a być może nawet Iran
103

. 

Czasy dominacji Związku Radzieckiego w Europie Wschodniej, jak i widmo Zimnej 

Wojny, są odległą historią, pełną anegdot mającą status niemal mitu, systematycznie 

uzupełnianego obrazami masowej kultury. A jednak w dobie rozkwitu globalnego 

bezpaństwowego terroryzmu oraz arogancji wielkich mocarstw, gdy międzynarodowego 

konwencje, normy i instytucje wydają się bezsilne, by zapobiec niepokojącym wyciekom 

materiałów rozczepianych, szczególnie z byłych państw bloku socjalistycznego, jak i samej 

Rosji, kiedy już nie istnieją dwa lub trzy kraje atomowe, ale dziesięć takich państw, można 

zastanowić się, czy niebezpieczeństwo nuklearnej zagłady jest mniejsze niż pięćdziesiąt lat 

temu
104

. 

 

4.4. Obrazy masowej zagłady w mandze poza gatunkiem Genbaku Manga 

Zanurzając się w niemal bezkresny ocean japońskiego komiksu obfitującego w 

dziesiątki różnorakich gatunków, koncepcji fabularnych i stylów artystycznych, stale 

napotykamy na scenariusze odwołujące się do fascynacji czytelników zagładą absolutną, 

zwiastującą koniec naszego świata i początek całkowicie nowej rzeczywistości. Oczywiście 

treści tego typu odnajdziemy nie tylko w japońskim mediach. W światowej kulturze masowej 

postapokaliptyczna idea jest silnie zakorzeniona. Przykłady z literatury czy filmu można 

mnożyć, choćby począwszy od klasyka gatunku Terminatora w reż. Jamesa Camerona lub 

kultowego już Mad Maxa z Melem Gibsonem w roli głównej. Tego rodzaju produkcji nie 

brakowało również na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat. Equilibrium bazujący na motywach 

książki G. Orwella Rok 1984, Matrix braci Wachowskich, to przykłady na ciągłą i niesłabnącą 

obecności w globalnej kulturze popularnej treści postapokaliptycznych. 

Komiks science fiction przez lata rozwijał nowe wątki zabierając czytelników w 

światy będące kompletnym antagonizmem znanej nam rzeczywistości. Jednakże w tym 

rzemiośle największą wprawę w poszukiwaniu coraz to ciekawszych pomysłów osiągnęli 

właśnie japońscy twórcy mangi. W żadnym innym mainstreamowym nurcie komiksowym nie 

odnajdziemy tak imponującej ilości postapokaliptycznych opowiadań. Przyglądając się 
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rozmiarom dostępnej oferty tytuły możemy liczyć w tysiącach opowiadań, gdzie ocaleni z 

zagłady muszą przetrwać na wyjałowionej Ziemi wskutek niewyobrażalnej katastrofy. 

Następujące po sobie kolejne pokolenia autorów mangi sukcesywnie przez sześć 

dekad od zakończenia II Wojny Światowej kształtowały gatunek science fiction o 

postnuklearnym zabarwieniu, czerpiącym inspirację z narodowej traumy, jednoznacznie 

kojarzonej z tragedią Nagasaki i Hiroszimy. Na pytanie dlaczego akurat komiks eksploatował 

tak silnie tą problematykę po części uzyskaliśmy odpowiedź w poprzednich rozdziałach 

przytaczając historię mangi. Dla współczesnych badaczy komiksu nie jest już tajemnicą, że 

technika opowiadania obrazami ma długą tradycję również w Japonii. Obrazkowe 

opowiadania od dawna służył jako powszechnie dostępna rozrywka komentująca otaczający 

świat
105

. Zachodni komiks, który przybył do Japonii wraz z amerykańskimi czasopismami 

został szybko zaadaptowany przez rodzimych rysowników i przystosowany do funkcji 

pełnionych przez poprzedzające go opowieści graficzne.  

Po zakończeniu działań wojennych na Pacyfiku Japonia poddała się szybkiej okupacji. 

Oznaczało to koniec militarystycznej epoki oraz początek funkcjonowania Japończyków pod 

ochronnym parasolem administracji USA. Zaistniała sytuacja geopolityczna przyczyniła się 

znacząco do ożywienia japońskich mediów wyjałowionych przez okres propagandy i 

dominacji militarystycznych treści. Krótko po wojnie było wręcz niemożliwe, by Japończycy 

nie zetknęli się z treścią kultury masowej, będącej produktem ekspansywnej Ameryki. Pisarz 

Haruki Murakami używając terminu medialnej wojny podkreśla przytłaczającą siłę nowego 

medialnego frontu błyskawicznie obejmującego coraz większe rzesze odbiorców
106

. 

Przyglądając się procesowi krystalizacji Genbaku Manga, zademonstrowanego przez 

japońskiego badacza Masashi Ichikiego, przedstawiono wyłącznie pewien fragment atomowej 

mangi. Wraz z niemal falującym wzrostem i spadkiem popularności gatunku Genbaku Manga 

w kolejnych powojennych dekadach obok niego funkcjonował komiks sprawujący niemal 

równorzędną rolę. Mowa o gatunku powszechnie określanym jako dramat science-fiction, 

będącym na wskutek swojej niebywałej chłonności treści, obszarem elastycznym mogący 

dostosować do panujących potrzeb rynkowych, odgrywając od lat znaczącą rolę w japońskim 

społeczeństwie równorzędną z Genbaku Manga. 

Za prekursora dramatu cience fiction można wskazać ojca współczesnej mangi Osamu 

Tezukę. Od początku swojej kariery w 1946 r. do jej końca w 1989 r. Tezuka dążył do 

stworzenia medium, dzięki któremu był wstanie dotrzeć do jak najliczniejszej grupy 

                                                 
105

 B. Romanowicz, Manga-Manggha-manga, Kraków 2001, s. 6. 
106

 R. Kelts, op. cit., s. 38 



45 

 

odbiorców. Po kasowym sukcesie w roku 1947 r. i sprzedaniu 400.000 egzemplarzy 

Shintakarajima (z jap. Nowa wyspa skarbów), jego wydawca postanowił dać mu całkowicie 

wolną rękę wyznaczając jedynie pół roczny termin na stworzenie niedługiej powieści science 

fiction. Tak powstała manga Metropolis, będąca przestrogą dla ludzkości przed zbyt szybkim 

i niekontrolowanym postępem technologicznym. Tezuka nie pisał bezpośrednio o zagładzie 

Hiroszimy i Nagasaki, ale jako młody człowiek wstępujący w świat komiksu z pewnością 

intrygowała go natura szybkiego postępu technologicznego realizowanego pod znakiem 

atomu. Metropolis i wydana wcześniej praca Lost World (z ang. Zaginiony świat) oraz 

kultowy Tetswana Atom ustanowiły reputację Osamu Tezuki jako autora dramatów science 

fiction
 107

. Podobnie jak historyczka Margaret Gowing, autor Metropolis starał się widzieć 

problem z szerszej perspektywy - nowej atomowej epoki, gdzie dynamiczny rozwój nauki i 

technologii może stanowczo wyprzedzić zdolność ewolucyjną samej ludzkości. Przed taką 

możliwością przestrzegał Albert Einstein, obawiając się przyszłości, gdy stanie się 

przeraźliwie oczywiste, że technologie wyprzedzą nasze człowieczeństwo
108

. 

W tym samym roku, wydania pierwszej atomowej mangi wyznaczonej przez M. 

Ichikiego zatytułowanej Pikadon Nii-san, Tezuka również wykonał odważny krok 

wykorzystując pojęcie atomu w swojej twórczości i to całkowicie w inny sposób aniżeli 

można było się tego spodziewać. Atomowa energia będąca paliwem napędzającą serce 

głównego bohatera mangi Tetsuwan Atom jest źródłem życia, a nie śmierci. W zależności od 

swojego postępowania, siła jaką daje mu atomowe serce może przysłużyć się do szerzenia 

dobra pokazując, że to my decydujemy o tym jak wykorzystamy naszą wiedzę. 

Złoty okres atomowej mangi rozpoczynający się od amerykańskiego testu bomby 

termonuklearnej 1 marca 1954 r., zapoczątkował nie tylko eskalację protestów antyrządowych 

i antyatomowych, lecz także przysłużył się rozwojowi nowych pomysłów w obszarze filmu i 

komiksu science fiction. Wypadek załogi kutra Szczęśliwego smoka był inspiracją dla 

reżysera Ishiro Hondy do nakręcenia filmu Gojira (w pol. Godzilla - Król Potworów), w 

którym alegorią do ataków atomowych i wypadku z opadem radioaktywnym jest tytułowy 

potwór
109

. To także właśnie w tym okresie narodził się gatunek mangi, który pozostaje do 

dziś najbardziej rozpoznawalnym symbolem japońskiej kultury popularnej - historie 

rozgrywane wokół ogromnych humanoidalnych maszyny odgrywających kluczową rolę
110

. 

Wzrost zainteresowania historiami o robotach powszechnie nazywanymi przez fanów mangi 
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mechami pokrywa się z powojennym postępem naukowo-technicznym oraz wyścigiem 

zbrojeń przyczyniającym się do wzrostu potencjału atomowego mocarstw
111

. 

Lata osiemdziesiąte będące okresem szczytowej kondycji gospodarczej Japonii, stały 

się również początkiem ekspansji jej kultury popularnej. Czy japoński komiks faktycznie 

podbił świat? Trudno było nazwać Japonię kulturowym centrum świata, w tej dziedzinie była 

ona raczej ciągle obszarem peryferyjnym. Kształtujący azjatycki przemysł kulturowy nie miał 

szans w bezpośrednim starciu z większym i drapieżniejszym odpowiednikiem z Ameryki, 

który zdołał podporządkować sobie niemal cały świat. Jednak Kraj Kwitnącej Wiśni miał 

silne atuty. Pierwszy to wizerunek tajemniczego narodu z dalekiego orientu, który od dekad 

wpływał na wyobraźnię podróżników, pisarz i artystów. Pierwsza fala masowego 

zainteresowania Japonią przypadała na przełom XIX i XX w. Druga znacznie silniejsza fala 

kulturowej ekspansji Japonii rozpoczęła się na początku lat 80. XX w. i trwa nieprzerwanie 

do dnia dzisiejszego. 

 

4.5. Pokolenie Akiry 

Genbaku Manga, gatunek japońskiego komiksu wyniesiony przez Keijiego Nakazawę 

do rangi niemal manifestu antyatomowego zaczyna stopniowo przygasać już na początku lat 

osiemdziesiątych XX w. Jednak na tych samych półkach księgarń i sklepów prasowych 

dochodzi do prawdziwego bumu komiksów utrzymanych w tonie dramatu science fiction. Na 

horyzoncie wyłonił się całkowicie nowy gatunek potocznie nazwany cyberpunk. Pierwotnie 

cyberpunk zyskał pierw na popularności w Ameryce dzięki takim książkom jak Neuromancer 

czy Graf Zero autorstwa Williama Gibsona, uważanego za ojca gatunku. 

Cyberpunk rozwinął się całkowicie niezależnie w Japonii dzięki młodemu twórcy 

komiksów o imieniu Katsuhiro Ōtomo i jego postapokalitycznej wizji zatytułowanej Akira. 

Komiks zyskawszy status kultowego dzieła pozostając przez długie lata punktem żywego 

zainteresowania. Pierwsze wydanie Akiry miało miejsce w 1982 r., tym samym co kinowa 

premiera filmu Ridleya Scotta Blade Runner oraz prawie na rok przed ukazaniem się 

pierwszej książki Williama Gibsona w USA
112

. Sam Gibson na język japoński został 

przetłumaczony dopiero trzy lata później, w 1985 r. Katsuhiro Ōtomo inspiracje do swojej 

mangi czerpał z twórczości japońskiego pisarza science fiction Seishiego Yokomizo (1902-
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1981) zafascynowanego nowymi gatunkami ludzi mutujących by przetrwać w 

nieprzychylnym środowisku
113

. 

Akcja mangi Akira rozgrywa się w roku 2019, trzydzieści siedem lat po zrzuceniu na 

region Kanto bomby nowego typu, co w konsekwencji rozpoczęło III Wojnę Światową. Na 

gruzach zniszczonego Tokio powstała nowa olbrzymia metropolia nazwana Neo-Tokio. W 

2019 r. miasto ogarnięte jest chaosem. Na ulicach szaleją młodociane gangi motocyklistów a 

starcia pomiędzy policją i antyrządowymi powstańcami coraz bardziej wstrząsają nową 

stolicą futurystycznej Japonii. Komiks cechuje bardzo silna symbolika. Autor odwołuje się do 

atomowego grzyba, a wybuch nowego rodzaju bomby przez wszystkich nazywaną 

metapsychiczną lub Akirą, łudząco przypomina efekt wybuchu bomby atomowej. Ponadto 

gangi motocyklowe Neo-Tokio czerpią wizerunek z bôsozoku – gangów motocyklowych 

przedstawiających ikonę wolności, buntu i przestępczości prawdziwej Japonii lat 

osiemdziesiątych
114

. 

 

Główni bohaterowie to Kaneda - założyciel i Tetsuo - członek gangu motocyklowego 

Scrum Half. Obydwaj znają się od dzieciństwa, dlatego Kanada traktuje Tetsuo jak 

młodszego brata, którego zawsze trzeba chronić. W czasie jazdy po zamkniętym odcinku 
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autostrady Tetsuo ulega wypadkowi. Rozpędzonym motocyklem wpada w dziwnego chłopca 

o twarzy starca, który o dziwo wychodzi z wypadku cało. Niespodziewanie na miejscu 

pojawia się jednostka wojskowa, która poszukując dziwnego chłopca postanawia zabrać 

rannego Tetsuo do szpitala. Przyjaciel Kanedy trafia do laboratorium, gdzie w trakcie testów 

okazuje się, że kontakt z przedziwnym chłopcem o twarzy starca, obudziły drzemiące w nim 

nadnaturalne zdolności. Szereg kolejnych eksperymentów ma na celu powiększenie 

potencjału tkwiącej w psychicznej mocy Tetsuo, porównywalnej z siłą atomu. 

Tetsuo szybko zyskuje niebywałą moc i wymyka się spod kontroli wojska i 

naukowców. Zawsze najsłabszy wśród rówieśników, wyśmiewany i poniżany, teraz sam 

dyktuje warunki. Staje się antybohaterem personifikującym trzy największe obsesje nowego 

komiksu i kina science fiction: mutację, zniszczenie i kult siły. Wraz z rozwojem akcji Tetsuo 

dowiaduje się też o istnieniu przepotężnego Akiry, który doprowadził do zagłady miasta 

trzydzieści lat temu. Postanawia go odnaleźć prawdopodobnie w celu zyskania jeszcze 

większej siły, jednakże z czasem przepełniająca go moc staje się tak potężna, że sam nie jest 

w stanie jej kontrolować. Neo-Tokio grozi identyczna zagłada jak jego pierwowzorowi, Tokio 

roku 1982
115

. 

Thomas Lamarre wskazuje na kontrast pomiędzy dwoma sposobami 

przepracowywania traumy związanej z historią bomby atomowej zawarty w Akirze: model 

konstytutywny - kształtujący i model generatywny – rodzący. Konstytutywne 

przepracowywanie historii powiązane jest z narodową tożsamością i stanem wewnętrznego 

rozwoju społeczeństwa zaś model generatywny sięga do globalnego miasta oraz 

nowoczesnego społeczeństwa informatycznego
116

. Akira bardziej niż jakakolwiek wcześniej 

wydana manga odwołująca się atomowej zagłady, wynosi problem do rangi globalnego 

zagadnienia nadając mu prawdziwie uniwersalny kształt. Ōtomo nie pozostawia wątpliwości 

czytelnikowi, że bomba psychiczna jest powtórzeniem prawdziwej bomby atomowej z 1945 

r., III Wojna Światowa to powtórzenie II Wojny Światowej, a Neo-Tokio XXI w. 

odzwierciedla faktyczne Tokio końca XX w. Z tą jednak znaczącą różnicą, że bomba 

psychiczna zwana również Akirą, bardziej reprezentuje konstrukt uniwersalny, aniżeli 

autentyczna bomba atomowa, a to z względu na wizerunek jej przyszłej ofiary - Neo-Tokio, 

metropolii przyszłości skupiającej multikulturową i wyznaniową społeczność spleconą przez 

nowoczesne technologie. 
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Zadziwiający wniosek dotyczący zarówno Akiry, jak i całego dorobku twórczego K. 

Ōtomo, zaproponowany przez Thomasa Lamarr’a, odwołuje się do samej idei zniszczenia i 

odrodzenia. Akira jest kulminacją swoich tendencji. Komiks otwiera detonacja broni nowego 

typu nad Tokio i od razu przechodzi do szczegółów późniejszego zagrożenia wiszącego nad 

Neo-Tokio. Ujmując w skrócie masowa destrukcja spaja wszystkie wydarzenia. To główna 

zależność a zarazem paradoks twórczości Ōtomo, ponieważ do pewnego poziomu destrukcja 

jest produktywna. Destrukcja jest efektem tworzenia i odwrotnie
117

. Autor Akiry w takim 

rozumowaniu nie będzie odosobniony. Podobne tendencje zaczną wykazywać pozostali 

twórcy mangi przez następne lata. Przykładowo podobną korelację pomiędzy zniszczeniem i 

odrodzeniem odnajdziemy w mandze Neon Genesis Evangelion w Polce ukazującej się dzięki 

wydawnictwu JPF. Akcja komiksu rozgrywa się w roku 2015, piętnaście lat po katastrofie 

znanej jako Second Impact (z ang. Drugie Uderzenie), rzekomo spowodowanej przez meteor, 

który zmiótł z powierzchni Ziemi połowę populacji. Dla wzbogacenia warstwy fabularnej 

autor włączył w historię wątki religijne, jeszcze bardziej uwypuklające relację pomiędzy 

zniszczeniem a odrodzeniem. Mianownikiem wspólnym dla Akiry, Neon Genesis Evangeliona 

oraz pozostałych tytułów postapokaliptycznych jest postęp naukowo-techniczny. 

Odpowiedzialnymi za katastrofy są przeważnie naukowcy funkcjonujący poza wszelką 

moralnością, w imię większego dobra lub słusznego celu są wstanie podjąć wszelkie kroki, by 

osiągnąć zamierzony wynik. Działają tak, jak naukowcy, którzy zbudowali bombę atomową 

mającą przynieść wcześniejszy koniec wojny, ratując tym samym wiele istnień. Nikt nie 

zastanawiał się nad moralnymi aspektami postępowania oraz następstwami jakie może 

przynieść przyszłość. 

 

4.6. Światowy fenomen pokolenia Akiry 

Nikt nie przypuszczał, że do takiego stopnia japoński komiks zdoła się przebić i 

zakorzenić w zachodnim świecie. Manga rozpowszechniła się ponad krąg własnej subkultury 

wpisując się w światowy przemysł muzyczny, filmowy oraz najsilniej w przemysł gier 

komputerowych. Mogło się wydawać, iż na zachodzie manga nigdy nie osiągnie 

komercyjnego sukcesu ze względu na zbyt dużą różnicę kultową oraz problem 

przystosowania komiksu japońskiego do wymagań zagranicznego 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. Japońska animacja 
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wymagała znacznie mniej pracy ponieważ wystarczyło synchronizować dubbing w 

odpowiednim języku. 

W przeciwieństwie do japońskiej animacji obecnej w Stanach Zjednoczonych od 

wczesnych lat sześćdziesiątych, manga potrzebowała znacznie więcej czasu i wysiłku na 

przebicie się do zachodnich czytelników
118

. Nieoceniony wkład w proces promocji mangi na 

rynku zachodnim miały ikony amerykańskiego komiksu takie jak Frank Miller, który był 

zafascynowany warstwą artystyczną oraz sposobem narracji komiksu japońskiego i pomógł w 

wydaniu mangi Lone Wolf and Cub autorstwa Kazure Okamiego w USA
119

. 

Katsuhiro Ōtomo otworzył drzwi innym mangowym twórcom do pełnego nowych 

możliwości amerykańskiego rynku wydawniczego. Czytelnicy rozkochali się w japońskiej 

twórczości tworząc nowy obszerny potencjalny rynek zbytu.  To właśnie w latach 1981-1989 

powstały albumy, które zdefiniowały w sposób gruntowny postapokaliptyczne wizje, 

zyskujący coraz większą aprobatę po obydwu stronach Pacyfiku. Do tego stanu rzeczy 

przyczynił się w dużej mierze Masamune Shirow, światowej sławy twórca mangi, dzięki 

któremu komiks japoński na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych zakorzenił 

się na dobre w Stanach Zjednoczonych. Do jego najbardziej rozpoznawalnych dzieł należy 

wydana w latach 1985-1989 seria Applesseed należąca do gatunku science fiction, 

zawierająca elementy cyberpunku, polityki, filozofii oraz socjologii
120

. 

Ale czy historie takie jak Akira, Neon Genesis Evangelion, Applesseed pozwalają na 

krytyczną ocenę lub nabranie historycznego dystansu do traumy po zniszczeniu japońskich 

miast, Nagasaki i Hiroszimy oraz nuklearnego eskalacji wyścigu zbrojeń? Pytania natury 

psychologicznej o nawroty traumatycznych wspomnień, prowadzą do kwestii sposobów 

radzenia sobie i postrzegania masowej zagłady. Historyk Dominik LaCapra rozwiązanie widzi 

w odwołaniu się do zapoczątkowanej przez Freuda dyskusji na temat przepracowywania 

traumy czyli żałobą, oraz odgrywaniem - melancholią
121

. W kontekście mangi szczególnie 

warto przyjrzeć się ogrywaniu polegającemu na powtarzaniu traumatycznych zdarzeń bez 

historycznego sensu lub krytycznego podejścia ponieważ zdarzenia te pozostają 

niewytłumaczalne. Zrzucenie bomb atomowych wywołało traumę w japońskiej kulturze 

nieporównywalną z niczym co miało miejsce w jej wielowiekowej historii kraju. Japończycy 

w pewnym sensie szybko chcieli zapomnieć o bólu poprzez pewne ruszenie na naprzód, jak 
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twierdzi Murakami Takashi. Funkcjonując na poziomie ogólnopublicznego dyskursu tzw. 

tatemae (z jap. publiczna maska), politycy, ludzie nauki i artyści z kręgów kina i literatury, 

postanowili nie odwoływać się w dużej mierze do syndromu stresu pourazowego 

zagnieżdżonego głęboko w społeczeństwie, który ujawnia przypadłości wywołane przez 

bombę atomową: niepewności, strach i gniew. Tylko twórcy mangi mogli się podjąć tego 

karkołomnego zadania ponieważ operowali na niższej kulturowej częstotliwości – w realiach 

tzw. honne, czyli prawdziwych uczuć, dlatego mieli wolność wyrażanie emocji. Nie tylko byli 

wolni, ale wręcz oczekiwano od nich takiego sposobu funkcjonowania. Japonia stała się 

pierwszym postapokaliptycznym społeczeństwem a manga, która funkcjonowała na niższym 

poziomie społecznym, była wolna od ograniczeń i reagowała w sposób bardziej bezpośredni 

na potrzeby swoich odbiorców
122

. 

Wobec powyższego z powodów estetycznych, jak i kulturowych, manga wydaję się 

być medium idealnym do zgłębiania współczesnej wrażliwości. Nie jest to zbieg okoliczności, 

że to właśnie niektóre bardzo popularne tytuły współczesnej Ameryce takie, jak Evangelion, 

Ghost in the Stell, Akira przedstawiają świat wobec gwałtownych i nagłych przemian
123

. 

Ameryka nie ma doświadczenia z wydarzeniem pokrewnym „horrorowi” bomby atomowej do 

czasu tragicznych wydarzeń z 11 września 2001 r. będącego symbolicznym grzybem 

atomowym wzbijającym się ponad panoramę miasta Nowy Jork. Z wszystkich współczesnych 

kultur na świecie tylko Japończycy mieli doświadczenia z czymś tak mistycznym jak 

apokalipsa, której paradoksalnie doświadczyli ze strony Ameryki
124

. Manga w powojennej 

Japonii była jedynym medium, które swobodnie wypowiadało się na temat problemów 

uznawanych za tabu. Japońska kultura popularna przemawia do Amerykanów w wizualnym a 

zarazem psychologicznym języku. James Carroll w swojej książce House of War przyrównał 

wydarzenia z jedenastego września 2001 r. do zrzucenia dwóch bomb atomowych, będących 

zapowiedzią nowej niepewnej epoki
125

. 
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Rozdział 5. Hiroszima 1945 Bosonogi Gen - analiza 

 

5.1. Nakazawa Keiji – rys biograficzny i twórczość 

„Wybuch bomby atomowej zastał mnie około dwa kilometry od Hiroszimy. 

Znajdowałem się wtedy przy tylnej bramie Szkoły Kanzaki. Gdybym nie przywarł do 

betonowej ściany, prawdopodobnie zginąłbym spalony promieniami o temperaturze 5000°C. 

Cudem uniknąwszy śmierci, przeżyłem piekło, które rozpętało się w ciągu następnych dni 

(…)”
126

 

Tymi słowami twórca mangi Bosonogi Gen (z jap. Hadashi no Gen) Nakazawa Keiji 

wspomina dzień, który otworzył nowy rozdział w historii ludzkości – erę atomu i broni 

nuklearnej. W słoneczny poranek 6 sierpnia 1945 r. o godz. 8:15 siły powietrzne Armii 

Stanów Zjednoczonych po raz pierwszy użyły w warunkach bojowych bomby atomowej nad 

zaludnionym miastem. Ładunek atomowy nazwany Litle Boy (z ang. chłopczyk) detonowany 

570 m nad Hiroszimą pochłonął ok. 140 tys. ofiar. Druga z bomb zrzucona trzy dni później, 9 

sierpnia o godz. 11:02 na miasto portowe Nagasaki kosztowała życie ok. 70 tys. ludzi. Był to 

pierwszy i ostatni udokumentowany przypadek użycia broni atomowej podczas działań 

wojennych. Do roku 1950 łączna liczba ofiar dwóch ładunków atomowych wyniosła 300 tys. 

osób, a skutki do dziś odczuwają świadkowie i ich rodziny. 

Obecnie miasto Hiroszima i Kure tworzą zespół miejski liczący przeszło 1,5 mln. 

mieszkańców. Sześćdziesiąt osiem lat wcześniej w chwili ataku aglomeracja liczyła 275 tys. 

obywateli
127

, dlatego amerykańscy stratedzy zaliczyli ją do miast średniej klasy, co pozwoliło 

uniknąć druzgocących bombardowań przez większość wojny. Hiroszima, przecięta przez 

siedem rzek biegnących wzdłuż miasta, była obdarowana przez naturę łagodnym klimatem 

oraz dogodną lokalizacją, z jednej strony dostępem do morza a z drugiej malowniczym 

widokiem na góry. Metropolia zabłysła, jako miasto wojskowe podczas konfliktu z Rosją w 

latach 1904-1905, stanowiąc główny punkt dowodzenia. Do końca 1945 r. miasto pełniło rolę 

obozu szkoleniowego, gdzie żołnierze trenowali zaraz przed przerzuceniem na południowy 

front azjatycki. Dnia 6 sierpnia pod Hiroszimą stacjonował sześćdziesięciotysięczny 

garnizon
128

. 

Nakazawa Keiji był zagorzałym przeciwnikiem nacjonalizmu, militaryzmu i 

posługiwania się wojną, jako narzędziem rozwiązywania napięć pomiędzy narodami oraz 
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ponad wszystko krytykował stałe poszerzanie arsenału atomowego mocarstw. Przez niespełna 

czterdzieści lat trwania kariery mangaki Nakazawa poświęcił swoją twórczość tworzeniu 

komiksów o charakterze antywojennym zyskując ogromny rozgłos nie tylko w Japonii, lecz 

także w Stanach Zjednoczonych i Europie. 

 

Nakazawa Keiji urodził się 14 marca 1939 r. w Hiroszimie, mniej niż półtora 

kilometra od miejsca, gdzie sześć lat później spadła bomba. Wychował się w wielodzietnej 

rodzinie, składającej się z siedmiu członków: ojca Harumi Nakazawy, matki Kimiyo, 

najstarszego syna Kōjiego, starszej siostry Eiko, starszego brata Akiry, młodszego brata 

Susumu oraz kota o imieniu „Blackie”. Keiji otrzymał swoje imię w pamięci po jednym z 

braci jego dziadka, który podobno był prawdziwym przedsiębiorcą
129

.  

Ojciec przyszłego twórcy komiksów - Harumi Nakazawa, absolwent szkoły 

artystycznej Maruyama w Kioto
130, z zawodu malarz utrzymywał rodzinę w trakcie wojny 

głównie z ozdabiania drewniaków
131

, choć podejmował się różnych rodzajów prac 

plastycznych oraz był silnie związany z teatrem. Prawdopodobnie to właśnie po nim talent jak 

i zainteresowanie rzemiosłem artysty odziedziczył młody Nakazawa poświęcając dużo czasu 

na rysowanie w dzieciństwie. W okresie schyłkowym wojny nasyconym skrajnym 

militaryzmem oraz silną indoktrynacją społeczeństwa Harumi Nakazawa nie ukrywał swoich 
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przekonań antywojennych, przez co on jak i cała rodzina musieli borykać się z silnymi 

represjami z strony policji pozostającej wiernej militarystycznemu reżimowi do końca
132

. 

„Artysta” to słowo zastępcze dla określenia biedny, a my byliśmy bardzo biedni – 

wspomina Nakazawa Keiji. Jego ojciec mimo, że był utalentowanym człowiekiem nie miał 

zupełnie głowy do interesów – nawet malowidła stworzone na zamówienie galerii 

artystycznych oddawał niczym dobrowolne darowizny na poczet zbiorów. Oczywiście 

właściciele przybytków w pełni korzystali z takiego układu spraw, sprzedając potem 

malowidła po wysokich cenach uzyskując w ten sposób znaczące profity. Rodzinę przed 

katastrofą finansową broniła matka Keijiego, zbierając pieniądze od właścicieli wystaw za 

plecami męża
133

. 

Twórca Bosonogiego Genu, wiele lat po zakończeniu wojny, wspominał słowa ojca 

przekonanego o braku słuszności wojny oraz wiarę w nadchodzącą wielkimi krokami 

sromotną porażkę imperium. Miał też nadzieję, że przegrana i zakończenie bezsensownego 

rozlewu krwi na dalekim froncie otworzy Japonii drzwi do lepszej przyszłości. Jawne 

głoszenie haseł pacyfistycznych musiało spotkać się z stanowczą reakcją władzy, jednakże to 

nie przekonania polityczne, ale działalność artystyczna wpędziły założyciela rodziny do 

więzienia. Nakazawa Keiji dzień zaaresztowania ojca wspomina po latach jako traumę, która 

znacząco odbiła się na psychice parolatka, niemającego żadnego pojęcia, co się faktycznie 

wydarzyło. Początkowo matka starała się przekonać rodzeństwo, że ojciec został zabrany na 

przymusowe szkolenia wojskowe jednakże te trwały zbyt długo, dlatego dzieci miały 

świadomość ukrywanej prawdy. Ojciec rodziny Nakazawa spędził w więzieniu ponad rok, 

gdzie poddawano go nieustannym torturom
134

. Przyczyną represji była grupa teatralna, w 

której udzielał się ojciec Keijiego. W okresie wojny na Pacyfiku, wszelkie przejawy kultury 

zachodniej były surowo zabronione, a rodzima działalność artystyczna była poddana ścisłej 

cenzurze i inwigilacji przez komórki policyjne w celu tłamszenia „niebezpiecznych myśli”. 

Wiedząc jak bardzo byli narażeni na niebezpieczeństwo z strony policji, po ostatnim występie 

grupy teatralnej w Osace członkowie podjedli decyzję o jej rozwiązaniu, co jednak nie 

uratowało ich przed represjami. Harumi Nakazawa został wypuszczony na wolność po 

upływie czternastu miesięcy dzięki rodzinnemu wstawiennictwu swojego młodszego brata
135

. 
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6 sierpnia 1945 r. członkowie rodziny Nakazawa przebywający w tym czasie w 

mieście - ojciec, brat Susumu i siostra Eiko, zginęli pod gruzami ich domu za wyjątkiem 

matki Keijiego.  Nowo narodzona siostra, która przyszła na świat w dniu katastrofy, zmarła 

cztery miesiące po wybuchu bomby
136

. Przez kolejne miesiące sześcioletni Nakazawa wraz 

tysiącami innych ocalałych zmagał się brakiem żywności i zaopatrzenia, drakońskimi 

warunkami oraz zjawiskami będącymi konsekwencją promieniowania niezrozumiałym 

zarówno dla społeczeństwa jak i ówczesnej medycyny japońskiej. 

 

  

W dwa lata po kapitulacji Kraju Kwitnącej Wiśni w 1947 r. Nakazawa przeczytał 

mangę Osamu Tezuki pdt. Shintakarajima (z jap. Nowa wyspa skarbów), której scenariusz 

powstał w oparciu o powieść autorstwa Shichima Saki. Od tamtego momentu bezgranicznie 

zafascynował się światem komiksu – medium czekającym na odbudowę podobnie jak kraj. Po 

ukończeniu szkoły Nakazawa zatrudnił się jako twórca znaków obierając początkowo ścieżkę 

kariery podobną do swojego ojca. Był to jednak wyłącznie okres przejściowy mający na celu 

polepszenia umiejętności w rysowaniu. W 1961 r. mając jedynie równowartość ówczesnych 

$600 w portfelu, przeprowadził się do stolicy Japonii - Tokio, aby rozpocząć karierę w 

przemyśle komiksu jako asystent mangaki Daiji Kazumine. W wieku 22 lat został 

pełnoetatowym rysownikiem współtworząc popularne historie dla młodzieży o baseball’u i 

samurajach w magazynach „Shōnen Gahō”, „Shōnen King” i „Bokura”. Jego debiut jako 

samodzielnego rysownika nastąpił w 1963 r. komiksem Spark 1 – historią o wyścigach, w 

magazynie „Shōnen gahō”
137

. 

Po przybyciu do Tokio Nakazawa poświęcił się rysowaniu komiksów, dla młodych 

odbiorców o przeważnie pozytywnym przesłaniu tworzonych lekkim stylem bardzo 

charakterystycznym dla mangi lat 60. Jednakże okazjonalnie próbował swych sił w gatunku 

geika skierowanym do nieco starszej młodzieży, utrzymując w tej tonacji większość 

antywojennych komiksów. Komiks tworzony lekką kreską niemal wzorem Disneyowskich 

postaci w przekazie horroru wojny jest bardziej dobitny, niż rysunek zbliżający artystę do 

realizmu. Twórczość Nakazawy była prekursorem dla powstania Mausa i Persepolis. 

Pierwszy tom wydania angielskiego Bosonogiego Genu wzbogacono wstępem napisanym 

przez Arta Spiegelmana, autora Mausa: „Gen nawiedza mnie. Pierwszy raz kiedy go 

przeczytałem były późne lata 70., krótko po tym jak rozpocząłem prace nad Mausem (…) Gen 
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skutecznie niesie świadectwo horroru naszych czasów. Daj się ponieść (…) tej niezwykłej 

książce.”
138

 

Nakazawa Keiji po zamieszkaniu w Tokio chciał rozpocząć życie na nowo, odcinając 

się od przeszłości, dlatego jego pierwsze komiksy nie poruszały tematyki wojny i bomby 

atomowej, co uległo zmianie dopiero po śmierci jego matki Kimiyo w 1963 r. Osiemnaście lat 

po wydarzeniach z 6 sierpnia mangaka był wstrząśnięty skutkami choroby popromiennej. W 

wywiadzie dla magazynu „Comics Journal” z 2003 r. Nakazawa wspomina: „Gdy ciało 

zostaje poddane kremacji zawsze zostają jakieś kości – czaszka, kręgosłup, ramię i kości nóg. 

Ale w prochach mojej matki nie zachowała się ani jedna kość. Myślę, że promieniowanie 

przeniknęło kości i osłabiło je do poziomu, gdzie po prostu się rozpadły. Byłem wstrząśnięty. 

(..) Nigdy nie myślałem poważnie na temat bomby, wojny i dla czego miało to miejsce. Im 

bardziej nad tym rozmyślałem tym bardziej oczywisty stawał się fakt, że Japonia wcale nie 

stawiła temu problemowi czoła. Nie zaakceptowała własnej odpowiedzialności za wybuch 

wojny. Zdecydowałem w tamtym momencie, że będę pisać na temat bomby i wojny i przypnę 

winę tam gdzie należy”
139

. 

Pełen gniewu szybko usiadł do rysowania tworząc Kuroi ame ni utarete (Pelted By 

Black Rain – z ang. Pokryty przez czarny deszcz), opowieść o zabójcy Golgo 13 

specjalizującego się w polowaniach na Amerykanów. W tym komiksie przedstawiciele 

ameryki przeważnie ukazani są jako złe charaktery. Przy każdej próbie wydania komiks był 

odrzucany przez różne wydawnictwa. 

Po narodzinach pierwszego dziecka, córki Keiko w 1967 r., Nakazawa skupił się na 

tworzeniu mang komercyjnych, w międzyczasie nie zaprzestając poszukiwań wydawcy dla 

Kuroi ame ni utarete. Manga została w końcu zaakceptowana przez małe wydawnictwo 

Manga Punch specjalizujące się w publikacji treści dla dorosłych. Był to początek ośmiu 

czarnych historii opowiadających o tym, jak efekty bomby atomowej zniszczyły życie ludzi. 

Były one pełne smutku i gniewu opowiadając przeżycia zwykłych ludzi, których marzenia 

zostały zniszczone, różniąc się diametralnie od klasycznych wyciskaczy łez w magazynach 

mangowych dla młodych kobiet, popularnych w tym właśnie okresie. 

Nakazawa w latach siedemdziesiątych na fali wzrastającej popularności komiksu 

postanowił opowiedzieć młodym Japończykom realia czasu minionej wojny. Jego komiksy 

zdaniem wielu miały makabryczny charakter, dyskwalifikując je jako opowiadania dla 
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młodszych czytelników. Szczegółowe opisy dotyczył zarówno samego ataku atomowego, jak 

i zmagań ludzi walczących o przeżycie. Większość opisów zdarzeń tamtego dnia zawartych w 

japońskim filmie i literaturze traktują te wydarzenia raczej delikatnie i pobieżnie. Alan 

Gleason, jeden z tłumaczy serii Bosonogi Gen, podkreśla że Nakazawa swoimi komiksami 

dosłownie zmiótł dominujący trend łzawych dramatów. W 1988 r. Harvey Pekar, krytyk 

muzyczny i literatury oraz twórca komiksów, w recenzji zamieszczonej na łamach 

„Washington Post” napisał, że słodko wyglądające postacie z wielkimi oczyma są 

nieodpowiednie dla tak poważnej tematyki. Jednakże Bosonogi Gen może być czytany przez 

dorosłych amerykanów poszerzając ich świadomość na temat wewnętrznych warunków 

Japonii okresu II Wojny Światowej
140

. 

Gniew Nakazawy dał o sobie znać raz jeszcze gdy dowiedział się o możliwości 

dołączenia jego córki do pokolenia ocalałych po bombie atomowej. Mimo że urodziła się ona 

daleko od Nagasaki czy Hiroszimy, córka Nazazawy miała znacznie większe 

prawdopodobieństwo zachorowania na białaczkę niż reszta społeczeństwa. Jako protest 

Nakazawa stworzył 60 stronicową opowieść o synu ocalałego z ataku atomowego, który 

zachorowała na białaczkę i zmarł. Mangaka pokazał szkic opowieści edytorowi „Jump’a” 

Tadasu Nagano, który podszedł do szkicu bardzo emocjonalnie. Polecił rozbudować historię 

do osiemdziesięciu stron, co przekraczało limit stron na pojedynczy komiks w magazynie 

oraz otworzył dla Nakazawy stałą rubrykę z miejscem na antywojenne komiksy. 

 

5.2. Hadashi-no Gen - powstanie komiksu i jego recepcja 

Na potrzeby specjalnej edycji wydanej w 1972 r. magazynu mangowego dla 

młodzieży „Shonen Jump”, Nakazawa Keiji został poproszony o stworzenie komiksu 

opartego na faktach. Rezultatem jego prac była historia zatytułowana Ore wa mita (z jap. Ja 

widziałem), zrealizowana na czterdziestu ośmiu stronach, będącą biograficznym 

opowiadaniem autora, który przeżył zrzucenie bomby atomowej. Po zapoznaniu się z 

komiksem, redaktor naczelny nie był w stanie ukryć poruszenia jakie wywołała lektura. Keiji 

otrzymał zielone światło, aby kontynuować podjęty wątek rozpisując go na wieloodcinkową 

serię. W ten sposób nieoczekiwanie narodził się komiks Hadashi-no Gen, polskiemu 

czytelnikowi znany pod tytułem Hiroszima 1945 Bosonogi gen. Początek serializacji, czyli 
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procesu ukazywania się kolejnych odcinków, miał miejsce w czerwcu 1973, od razu 

zaskarbiając sobie uwagę czytelników mangowego magazynu. 

 

V. 2, śmierć członków rodziny Gena, Bosonogi Gen, s.271 z tom 1. 

Jednakże okazja do nieskrępowanego rozwoju mangaki, wchodzącego z impetem na 

szerszą skalę świata wydawniczego, pod opieką wizjonerskiego edytora nie trwała zbyt długo. 

Rok 1973 przywitał redakcję diametralnymi zmianami, m.in. awansem obecnego redaktora 

naczelnego Nagano i przyjściem na jego miejsce kogoś nowego, kto musiał sprostać nowym 

twardym wymogom wydawnictwa. Na wskutek kryzysu paliwowego, który uderzył również 

Japonię, będącej największym importerem czarnego złota, ceny artykułów w tym papieru 

podskoczyły gwałtownie do góry, co zmusiło magazyny mangowe do cięć kosztów. 

Oszczędności szukano wszędzie. W pierwszym rzędzie postanowiono ograniczyć ilość stron 

magazynów a autorzy mang musieli dostosować się do ścisłego rygoru tworzenia odcinków 
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opowieści o określonej grubości. Bosonogi Gen nie był wyjątkiem i został poddany 

restrykcjom jak inne popularne serie, zredukowane do szesnastu stron.  Tuzin stron wydawał 

się wystarczający, aby autor mógł stworzyć odcinek, który zachęci potencjalnego czytelnika 

do oczekiwania na kolejne publikacje. Względem komiksu nastawionego na akcję nie można 

mieć większych zastrzeżeń, ale przy tytule, który miał realizować temat trudny, zbudowany w 

oparciu o emocje i nieprzepracowany fragment narodowej historii, powierzone zadanie 

Keijiemu mogło wydawać się wręcz niemożliwe do spełnienia. Po okresie półtora roku 

Hadashi-no Gen został zdjęty z ramówki magazynu za decyzją głównego wydawcy Shueisha 

uznając, że manga opowiadająca o bombie atomowej nie będzie się dalej sprzedawać. 

W 1975 r. szczęśliwie autor znalazł kolejnego wydawcę Choubunsha. Na przekór 

przewidywaniom poprzedniego wydawcy Bosonogi Gen okazał się komercyjnym sukcesem i 

publikowano go jednocześnie w trzech magazynach: „Shimin” (“Obywatel”), „Bunka 

hyōron” (Krytyka kultury) i „Kyōiku hyōron” (Krytyka edukacji). Były to ostatnie z 

lewicujących magazynów a trzeci wymieniony był ostatnią oficjalną publikacją Związku 

Japońskich Nauczycieli. Dwa pierwsze musiały anulować serializację z powodów 

finansowych, dla tego historię Gena dokończono w 1985 r. na łamach „Kyōiku hyōron”. 

Bosonogi Gen został zaadaptowany na potrzeby trzech filmów w latach 1976, 1977 i 

1980. W 1983 r. i 1986 r. powstały kolejne dwa animowane filmy na motywach komiksu, a 

sześć lat temu zrealizowano dwuczęściowy film telewizyjny. Co ciekawe nowoczesne media 

wizualne nie były jedynym miejscem gdzie komiks odniósł sukces ponieważ z powodzeniem 

przedstawiono go w operze w roku 1981. 

Bosonogi Gen szybko zyskiwał uznanie, jednak napotykał także społeczny opór, jak w 

przypadku filmów animowanych pokazywanych w szkołach podstawowych. Pomysł był 

prosty: pokazywać najmłodszym filmy oparte na twórczości Keijiego Nakazwawy tak, by 

wzbudzić w nich niechęć do wojny i przekazać narodową historię, co początkowo spotkało 

się z aprobatą. Ale z względu na niezadowolenie rodziców zaniepokojonych brutalnymi 

scenami w jakie potrafiły obfitować animacje, wycofano się z tego pomysłu. Całą sytuację 

skomentował sam Nakazawa wyrażając się w sposób dobitny o produkcjach, których celem 

było straumatyzowanie dzieci, aby te nauczyły się gardzić bombą atomową. 

Nakazawa nie cierpiał frazesów i wybielania. Unikał obchodów muzeum pokoju w 

Hiroszimie uznając je za bezcelowe. Jego zdaniem takie wydarzenia nie miały na celu 

poszukiwania odpowiedzialności, nawołując jedynie do idei pokoju. „Nie o to chodzi, 

potrzebny jest gniew” – twierdził. Nakazawa za tragedię oskarżał na pierwszym miejscu 

ostatniego cesarza okresu Shōwa - Hirohito, jego zdaniem ponoszącego odpowiedzialność za 
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bomby atomowe, na co wielokrotnie wskazywał w swojej mandze Bosonogi Gen. Dodatkowo 

krytyka militaryzmu, zbrodni wojennych oraz pozorne sympatyzowanie z komunistami 

spowodowały niechęć do jego osoby japońskiej prawicy. 

Bosonogi Gen jest już dobrem międzynarodowym jak uważa Richard H. Minear. 

Projekt zapoczątkowany jako mangowa seria w 1973 r. został ukończony po trzynastu latach, 

przysparzając sławy Nakazawie Keijiemu. Przez trzydzieści lat od premiery tylko w samej 

Japonii wydano sześć milionów egzemplarzy. Ponad to książka została przetłumaczona m.in. 

na język niemiecki, francuski, angielski, włoski, hiszpański, portugalski, szwedzki, esperanto, 

indonezyjski, tagalog i koreański
141

. 

Pierwszą podróż poza granice Japonii komiks odbył do USA. Bosonogi Gen 

przetłumaczono na język angielski w 1978 r., zaledwie pięć lat po starcie serii, dzięki grupie 

studentów zorganizowanych jako Projekt Gen. Była to zasadniczo pierwszą manga w całości 

przeniesiona na język angielski. Dla autora komiksu to nie lada sukces ponieważ przez kilka 

dekad po wojnie była niemal niemożliwa sprzedaż mangi na zachodzie. Wprawdzie od 

połowy lat 60. w USA telewizji pokazywano japoński filmy animowane dla dzieci produkcji 

studia Osamu Tezuki, jednak zanim zostały wyemitowane przechodziły szereg zmian 

dostosowujących do wymogów amerykańskiego widza. Film należało poddać dubbingowi i 

obróbce wycinającej sceny uznawane za zbyt epatujące przemocą. Cały proces nie był ani 

szczególnie skomplikowany, ani kosztowny a ostatecznie widz niemiał nawet pojęcia, że to 

co ogląda pochodzi za odległej strony Pacyfiku. Manga była w trudniejszym położeniu. 

Zanim można było sprzedać dany komis, musiał on przejść serię modyfikacji 

dostosowujących do warunków rynku amerykańskiego, co paradoksalnie było droższe od 

edytowania filmów animowanych. Trudności sprawiało wydawanie obszernych mangowych 

tomików ponieważ żaden wydawca nie chciał się tego podjąć. W Ameryce bowiem 

wydawano wyłącznie cienkie zeszyty komiksowe. Jednak najwięcej trudności sprawiało 

tłumaczenie tekstu i przedrukowywanie stron tak, aby czytano je od lewej do prawej 

(odwrotnie niż w Japonii)
142

. 

Jak tłumacze radzili sobie z fundamentalnym problemem perspektywy? Rozwiązania 

znaleziono dwa. Pierwszym, mniej inwazyjnym, było pozostawienie rysunków bez zmian i 

zwyczajnie odwrócić bieg stron. Ostatnia stawała się pierwszą i pierwsza stawała się ostatnią. 

Takie rozwiązanie zastosowano w pierwszym amerykańskim wydaniu Gena z 1978 r. Z 

czasem zaczęto stosować bardziej skomplikowaną metodę odwracającą nie tylko bieg stron, 
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ale także układ poszczególnych panelów, tak aby zachować zachodni model czytania od lewej 

do prawej. Dziś taki zabieg dzięki technologii cyfrowej nie jest trudny, niesie on jednak za 

sobą znaczące konsekwencje burzące graficzny porządek komiksu, wpływając na jego 

treść
143

. 

Jest i trzeci sposób polegający na tym, aby nie ingerować w układ stron i tłumaczyć 

mangę przy oryginalnym zachowaniu warstwy wizualnej. W Polsce w ten sposób są 

wydawane japońskie komiksy przez wszystkich wydawców i tak też został opublikowany 

Bosonogi Gen. Na polskim rynku wydawniczym seria Hiroszima 1945 została wydana z 

ramienia mangowego wydawnictwa Waneko
144

 w sierpniu 2004 i była kontynuowana do 

2011 r., w którym to ukazał się ostatni dziesiąty tom. Wszystkie tomy wydania polskiego 

zostały wzbogacone o wypowiedzi na jego temat innych uhonorowanych twórców komiksu, 

wywiadami, komentarzami publicystów oraz badaczy obrazkowego medium. Co więcej 

obwoluta każdego wydania zawiera stosowną informację, iż lektura zawiera sceny drastyczne, 

choć z drugiej strony nie jest powiedziane wprost w jakiego odbiorcę mierzy książka. „W 

polskim wydaniu postanowiliśmy zachować japoński porządek stron oraz kolejność czytania 

dymków” - od prawej do lewej – wyjaśnia Martyna Taniguchi, specjalistka w dziedzinie 

komputerowego tekstu i grafiki, odpowiedzialna w wydawnictwie za stronę techniczną 

publikowanych komiksów. Za przekład komiksu na język polski odpowiedzialny był 

Katsuyoshi Watanabe, na co dzień wykładowca kultury polskiej na uniwersytecie Yamaguchi, 

który uzyskał też doktorat z historii Polski na Uniwersytecie Warszawskim
145

. 

Ukazanie się mangi Bosonogi Gen w Polsce zbiegło się w czasie z silną tendencją 

wzrostową popularności japońskiego komiksu mimo, że ten obecny jest w naszym kraju w 

przekładzie na rodzimy język od 1997 r. Dzięki emitowanym serialom anime w 

popołudniowych ramówkach dla młodzieży, kultura popularna Japonii bardzo szybko 

znalazła podatny grunt. Jednak dzieło Nakazway Keijiego wyróżnia się na tle wszystkich 

dostępnych manga dla polskiego czytelnika. Dla Polaków to szczególna lektura, czego w 

pełni świadomy był autor komiksu. Polacy złożyli ogromną daninę krwi w trakcie II Wojny 

Światowej i niewiele można wymienić krajów, które poniosły tak daleko idące straty podczas 

trwania sześcioletniego konfliktu. Historia obozu Auschwitz jest znana na całym świecie, 
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również w odległej Japonii. Katsuyoshi Watanabe jest zdania, że przedstawienie historii Gena 

polskim czytelnikom, mieszkańcom kraju o takiej właśnie przeszłości, to bardzo istotne 

wydarzenie z czym w pełni zgadzał się Keiji Nakazawa: „Polska, podobnie jak Japonia, 

doświadczyła w przeszłości najgorszych okrucieństw, jakie może przynieść wojna. Chciałbym, 

aby zarówno współcześni Polacy jak i Japończycy potrafili przeciwstawiać się wojnom w 

jakiejkolwiek postaci. Nieśmy całemu światu przesłanie pokoju. Ja osobiście dołożę wszelkich 

sił, aby to przesłanie było zawsze żywe”
146

.  

 

5.3. Bosonogi Gen - komiks historyczny? 

Komiks jako historia opowiedziana za pośrednictwem obrazu i słowa prowokuje do 

podejścia komparatystycznego, zestawiając medium z sztukami plastycznymi i twórczością 

pisarską, mającymi silnie usankcjonowaną pozycję w propagowaniu narodowej historii. Od 

lat dla wielu osób samo określenie „sztuka komiksowa” brzmi jak oksymoron. Wątpliwości 

nadal budzi także kwestia, czy komiks może przekazywać poważne historie jednocześnie nie 

banalizując ich. W polskiej nauce i mediach to pytanie jest stawiane szczególnie często przy 

okazji każdej dyskusji dotyczącej premiery komiksu odwołującego się do narodowej historii, 

szczególnie tej umiejscowionej w realiach PRL’u. W polskim sposobie postrzegania 

przeszłości widoczne jest przeświadczenie o wyjątkowości własnych dziejów. Tak bowiem 

układały się losy pokoleń Polaków, że historia ciągle była czymś namacalnym i częstokroć 

boleśnie dotkliwym w doświadczeniu zarówno indywidualnym, jak i zbiorowym oraz 

odgrywała rolę ważnego układu odniesienia dla wartości przetrwania narodu
147

. 

Często przywoływana przez media lub publicystów dyskusja przy każdej nadarzającej 

się okazji chce zwrócić uwagę na to, jak komiksy przedstawiają historię, przez wielu w Polsce 

uważaną za strefę sacrum, do której kultura masowa (a w szczególności komiks i gry) nie 

powinna mieć prawa wstępu. Utwierdzając już znane stereotypy szerokie grono badaczy stara 

się podkreślić, jak bardzo upośledzonym medium są komiksy, to też już u samych podstaw są 

one niezdolne do udźwignięcia ciężaru powagi narodowej historii. W ten oto sposób wokół 

narodowej przeszłości tworzy się nieprzenikalny mur. 

W samej Japonii podejście do komiksu i narodowej historii prezentuje się zupełnie 

inaczej. Komiks historyczny w Europie jak i Polsce, został niedawno zdefiniowany, oraz 

poddany próbie określenia jego ścisłych ram. W Kraju Kwitnącej Wiśni komiks historyczny 

w naszym europocentrycznym lub „klasycznym” rozumieniu nie istnieje. Komiks japoński 
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sam w sobie jest wewnętrznie zróżnicowany, dzieląc się na kategorie wiekowe, płciowe, 

gatunki główne, subgatunki itd., dokonując jednak dokładnej analizy możliwego asortymentu 

występujących gatunków w żadnej kategorii nie pojawia się samodzielne hasło komiks 

historyczny w takim rozumieniu jakim go postrzegali m.in. Adam Suchoński i Maria Bieniek, 

proponując swój potrójny podział tego właśnie gatunku. 

 

V. 3, przygotowania do produkcji bomby atomowej, w górnym kadrze sylwetka A. Einsteina, Bosonogi 

Gen, s.109 z tom 1. 
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Fakt że w Japonii nie funkcjonuje termin komiks historyczny nie oznacza to, że sama 

historia narodowa nie jest wykorzystywana dla potrzeb obrazkowego medium. Co więcej 

trudno wskazać na świecie inny nurt komiksowy, w który przeszłość narodowa była by tak 

silnie uwikłana. Historie obrazkowe w formie rycin jako protoplaści współczesnych 

komiksów od wieków funkcjonowały w Japonii komentując otaczającą rzeczywistość. Od 

początku traktowano je jako lekką formę rozrywki lecz wraz z postępującymi przemianami 

społeczno-politycznymi rola komiksowych opowiadań ulegała zmianie. W okresie 

dwudziestolecia międzywojennego komiks pełnił określone funkcje, rozpowszechniając dla 

chłopców opowiadania o samurajach, szerząc etos oddanego wojownika. Miało to na celu 

zmilitaryzowanie społeczeństwa i wykształcenia przyszłych żołnierzy. Po zakończeniu II 

Wojny Światowej powrócił nurt ściśle rozrywkowy pierwotnie skierowany do najmłodszych 

odbiorców. Wielo wiekowa tradycja i historia kraju stała się żyznym polem dla pomysłowości 

coraz większej liczby rysowników. Dzięki prostocie przekazu i formy po wojnie komiks 

nieoczekiwanie pomógł wyrażać Japończykom to co było nie do wyrażenia. Tylko artyści 

tworzący komiksy oraz animacje mogli podjąć się tego zadania, ponieważ, jak wcześniej 

zauważyliśmy funkcjonowali na niższej kulturowej częstotliwości i mieli całkowitą wolność 

w wyrażanie emocji, co było społecznie akceptowane przez Japończyków.  

Japońska manga zawierając rysunkowe prezentacje faktów historycznych funkcjonuje 

jako indywidualna prezentacja doświadczeń ludzi uwikłanych w tryby dziejów przeradzając 

się w zbiorową pracę pamięci. Komiks Hiroszima 1945 Bosonogi Gen, podobnie jak Maus, 

proponując alternatywną reprezentację przeszłości stał się przejawem historii 

niekonwencjonalnej, przez co zyskał zainteresowanie współczesnych badaczy rozważających 

problemy pamięci indywidualnej oraz zbiorowej, a także kwestie etyki dyskursu 

historycznego
148

. W oparciu o wątki autobiograficzne przemieszane z fikcyjną narracją, 

Bosonogi Gen nie jest w klasycznym tego słowa rozumieniu komiksem historycznym. Zresztą 

taka idea nie przyświecała mu od początku, ponieważ cała opowieść Gena, ocalonego z 

zagłady Hiroszimy, jest raczej próbą rozrachunku dorosłego mężczyzny z traumą dzieciństwa, 

gdzie zacierają się granice między jawą, snem, wspomnieniem i fantazją. Historia Gena 

przede wszystkim służy jako model pokazujący do czego mogą doprowadzić nacjonalistyczne 

zapędy i wojna totalna, będące uniwersalnym konstruktem w globalnej kulturze, rozumianym 

niezależnie od miejsca zamieszkania czytelnika. Nawet jeśli dla wielu historyków - obrońców 
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„nagich faktów” Bosonogi gen nie jest ściśle komiksem historycznym to fakt ten nie 

dyskwalifikuje go jako wiarygodnej narracji o minionych wydarzeniach. 

Bosonogi Gen jest świadectwem swojej epoki, będąc odpowiedzią na potrzeby 

społeczeństwa, które nie przeprowadziło gruntownego rozrachunku z przeszłością. Komiks 

ten wpisał się w sposób znaczący w okres zakończenia konfliktu w Indochinach, ruchów 

antyatomowych oraz nadchodzącej odwilży w relacjach bloku państw socjalistycznych i 

Zachodu. Odważny jak na początek lat 70. Bosonogi Gen to pacyfistyczny manifest, praca 

człowieka, który jako mały chłopiec doznał niewyobrażalnego cierpienia będąc świadkiem 

śmierci całego miasta. Za jego pośrednictwem poznajemy oblicze II Wojny Światowej z dala 

od pierwszych linii frontu. Niektóre historie muszą zostać opowiedziane, dlatego Keiji 

Nakazawa przekazał w komiksie to, co sam przeżył i widział na własne oczy w Hiroszimie, 

prowadząc narrację z punktu widzenia pierwszoklasisty, dla którego najważniejsze były 

problemy jego rodziny, a nie wojna toczona setki kilometrów od jego domu, choć ocierał się o 

nią niemal na każdym kroku.  

W komiksie autor zawarł kadry odwołujące się bezpośrednio do historii okresu wojny, 

wplątując je w fabułę na zasadzie zegara odliczającego pozostały czas do punktu 

kulminacyjnego, czyli wybuchu bomby atomowej nad rodzinnym miastem. Pierwszy tom 

mangi zakończony bombardowaniem Hiroszimy opowiada wydarzenia na przestrzeni 

czterech miesięcy przed tragicznymi wydarzeniami z 6 sierpnia. W trakcie tych miesięcy 

rodzina Gena doświadcza wojnę pośrednio poprzez sporadyczne rajdy myśliwców 

amerykańskich nad miastem oraz wszechobecne braki w zaopatrzeniu i doskwierający głód. 

Hitlerowski faszyzm pozwolił Niemcom uniknąć głodu niemal do dnia całkowitej klęski. 

Japońska administracja z drugiej strony przyzwyczaiła obywateli do spartańskiego trybu życia 

od chwili pierwszych zwycięstw. Już w drugiej połowie 1943 r. znikają rozliczne artykuły 

pierwszej potrzeby: mydło, buty, odzież, wyroby farmaceutyczne, artykuły gospodarstwa 

domowego, itd., by w końcu u schyłku 1944 r. zostały anulowane również kartki 

żywnościowe
149

. Nawet jeśli komentarze autora opisują niekiedy ekstremalny głód jaki 

musieli doświadczyć Japończycy w roku 1945, przedstawia większość swoich postaci w 

zasadniczo zdrowo wyglądającej posturze, niezdradzającej objawów niedożywienia. W 

szkicach postaci stylizowanych na krewnych i znajomych Nakazawy dostrzec można 

miękkość i disneyowski infantylizm pierwszych mangowych produkcji. Mangaka przyznał że 

swój warsztat rysownika wzorował na dorobku Osamu Tezuki, którego prace takie jak 
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Metropolis czy Nowa wyspa skarbów, wywarły na nim największe wrażenie
150

. W zderzeniu 

z dramatem zagłady miasta, którą opowiada rysownik, prostota i miękkość kadru sprawiają że 

komiks jest dosłownie wstrząsający. 

Tak jak to przedstawia ilustracja. VI (s.73) dantejskie sceny rozgrywające się od 

Saipanu po wyspę Okinawę, nie pozostawiają złudzeń czytelnikowi o bezsensowności i 

tragedii wydarzeń całkowicie skrajnych i trudnych do wytłumaczenia zwykłymi słowami. 

Terroryzowani propagandą rządową obywatele japońscy, wśród których było wiele kobiet i 

dzieci, żyli w przekonaniu, że żołnierze amerykańscy to brutalni barbarzyńcy, po których 

można spodziewać się jedynie masowych mordów i gwałtów. Na widok zbliżających się 

oddziałów ludzie odbierali sobie rzycie przy pomocy granatów ręcznych lub skacząc z klifów. 

Niemniej amerykańska administracja twierdzi, że propaganda japońska popadała w 

nadmierną przesadę przedstawiając ilość ofiar chociażby na Saipanie, gdzie większość z 25 

tys. obywateli japońskich dobrowolnie się poddało
151

. 

Mimo dokładnego umiejscowienia w czasie kadrów odwołujących się do 

najważniejszych wydarzeń wojny na Pacyfiku, niektóre potrafią czytelnika wprowadzić w 

błąd z względu na wizualne przedstawienie faktów. Na dwóch stronach komiksu z pierwszego 

tomu przedstawiających produkcję i test bomby atomowej widoczna jest postać Alberta 

Einsteina (ilustracja V. 3, s.65), który przecież nie uczestniczył w projekcie Manhattan, ani 

nie znajdował się w ośrodku badawczym Alamo. Jedyny udokumentowany wkład znanego 

fizyka do powstania broni atomowej to list wysłany do prezydenta USA w 1939 r. 

informujący że Niemcy prowadzą własne prace nad bombą masowej zagłady. 

„Wojna przemienia małe dzieci w dorosłych w jedną noc.” 
152

 Bosonogi Gen mówi 

nam więcej o autorze niż o samych wydarzeniach z Hiroszimy. Jest wytworem zranionej 

świadomości mężczyzny rozliczającego się z traumatycznymi przeżyciami utraconego 

dzieciństwa. Główny bohater to chłopiec, który pogrążając się w morzu tragicznych wydarzeń 

przechodzi przed wczesną inicjację i mimo młodego wieku przyjmuje rolę mężczyzny
153

. 

Miejmy także na uwadze, że komiks powstał niemal trzydzieści lat po sierpniowych 

wydarzeniach. Jest on obrazem zapisanym w pamięci dziecka, które nie znało innej 

rzeczywistości niż ta gdzie toczono wojnę. Mamy do czynienia z reprodukowaniem i 

reinterpretowaniem pewnych figur. Mimo że komiks oparto na faktach, podobnie jak Maus 

Spiegelmana, Bosonogi Gen jest artystyczną reprezentacją rzeczywistości. Nie jest tajemnicą 
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że postać Gena Nakaoki to Keiji Nakazawa. Także cała rodzina głównego bohatera 

wzorowana jest na rodzinie autora. Ojciec, starsza siostra oraz młodszy brat zginęli 6 sierpnia, 

choć zdarzenie to przebiegło całkowicie inaczej niż opowiada to komiks. W momencie gdy w 

płomieniach ich własnego domu zginęła trójka członków rodziny, Nakazawa dopiero wracał 

spod zburzonej szkoły choć jego podróż uniemożliwiały szalejące płomienie na ulicach. Całe 

zajście potem opowiedziała mu jego matka w najdrobniejszych szczegółach, dlatego 

postanowił, że postać jego komiksu będzie starać się ratować najbliższych
154

. Również w 

komiksie zauważamy, że postać Gena prowadzi ostatnią rozmowę z najbliższymi 

uwięzionymi pod gruzami domu, mimo że na prawdę starsza siostra Eiko zginęła w chwili 

uderzenia bomby atomowej
155

. 

Prócz całej rodziny w komiksie pojawia się wiele innych postaci. Przewodniczący 

rady osiedla miał swój rzeczywisty prototyp i bardzo nie lubił się z ojcem Keijiego. 

Koreańczyk Pak również istniał w rzeczywistości, mieszkał po sąsiedzku i bardzo pomógł 

rodzinie, choć akurat w komiksie odgrywa on o wiele znaczniejszą rolę niż miało to 

faktycznie miejsce. Pan Pak na krótko przed zakończeniem wojny wyprowadził się z własną 

rodziną i nigdy już o nim nie usłyszeli, dlatego nie był on w stanie uratować matki Keijiego 

przed spaleniem
156

. Życie zawdzięcza ona prawdopodobnie innemu sąsiadowi lub osobie, 

która przypadkiem znalazła się w okolicy pozostając anonimowym wybawicielem. Kolega 

Gena Seiji jest wzorowany na chłopaku mieszkającym w okolicy. Postać Ryuty stworzył 

mając w myślach swojego bliskiego kolegę, towarzysza zabaw, którego ojciec był 

pułkownikiem wojsk lądowych i w życiu niczego mu nie brakowało, ale 6 sierpnia stracił całą 

rodzinę. Po tej tragedii przystał do miejscowej chuliganerii. Autor wspomina, że dawny 

kolega był podobny do jego zmarłego młodszego brata. Nauczyciel z szkoły podstawowej 

przedstawiony w komiksie to postać wymyślona, natomiast Seiga Amano miał swój 

rzeczywisty prototyp. To człowiek któremu wiele zawdzięcza, a poznał go w zakładzie 

tworzącym szyldy kilka lat po wojnie
157

. Postać żołnierza, który uratował Gena w drugim 

tomie mangi przed niechlubną śmiercią, też bazuje na autentycznej postaci - wujku 

Nakazawy, który dowodził żołnierzami wysłanymi do Hiroszimy w celu uporządkowania ciał 

ofiar bomby. Mimo że był silnym i zdrowym mężczyzną zmarł krótko po przybyciu do 

miasta, a przecież nie był naocznym świadkiem wybuchu. Zaraz po eksplozji bomby 

atomowej niemal na cały rejon Hiroszimy spadł napromieniowany deszcz i prawdopodobnie 
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wujek mangaki przebywał na obrzeże, gdzie skażenie było najsilniejsze otrzymując 

śmiertelną dawkę promieniowania
158

. 

 

Keiji Nakazawa w sposób 

najbardziej dokładny stara się 

przedstawić najistotniejsze fakty z 

postatomowej Hiroszimy, przez co 

bohater komiksu zawsze znajduje się 

w centrum najciekawszych wydarzeń. 

Znaczna część uwagi autora, prócz 

krytyki urzędu cesarza, poświęcona 

jest również obecności wojsk 

amerykańskich oraz działalności 

komisji ABCC (Atomic Bomb 

Casualty Commission – z ang. 

Komisja do spraw ofiar bomby atomowej), powołanej do życia przez prezydenta Harryego 

Trumana w 1946 r. w celu dokładnego zbadania skutków użycia broni atomowej. Keiji 

Nakazawa zawsze podkreślał że zrzucenie bomb atomowych było eksperymentem, który 

zbiegł się w czasie z militarnymi celami
159

. Po przystąpieniu do okupacji całej Japonii wojska 

amerykańskie wysłane do Hiroszimy i Nagasaki miały zadanie pozyskania materiału 

badawczego, celem przeanalizowania efektów promieniowania. Mangaka wplątując elementy 

komiczne ożywia nieco narrację, choć warto zaznaczyć że żołnierze amerykańscy nie na 

wszystkich rysunkach prezentują sylwetki ściśle nacechowane negatywnie, przeciwieństwie 

do postaci policji czy wojska cesarskiego występujących w pierwszym tomie mangi. 

Najwięcej rozterek dostarczają członkowie komisji ABCC, zdecydowanie najbardziej 

znienawidzeni przez autora. Przez długi czas po zrzuceniu bomb atomowych Japończycy nie 

mieli świadomości jakiej broni użyto przeciwko nim, co więcej dwa poszkodowane miasta 

pierw przez władzę cesarską później przez okupanta zostały odizolowane od reszty 

społeczeństwa, co znacznie utrudniło przepływ informacji
160

. Ponieważ leczenie skutków 

choroby popromiennej było poza możliwościami japońskiej medycyny, ofiary pozostawały 

często na pastwę losu, szczególnie wobec niedostatku zaopatrzenia medycznego 
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spowodowanego wcześniejszymi rygorystycznymi ograniczeniami dystrybucji dóbr. 

Mieszkańcy miasta, a nawet najbliższe rodziny obawiały się najmniejszego nawet kontaktu z 

osobami które ucierpiały od bomby atomowej. Społeczną panikę, przed ofiarami, najlepiej 

ukazuje historia malarza Sijiego, poparzonego w chwili wybuchu, przedstawiona w tomie 

trzecim. 

 

V. 5, Budynki komisji ABCC wybudowane 1 stycznia 1951 r., Bosonogi Gen, s.99 z tom 9. 
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Z początku wydawało się że ABCC funkcjonuje jako instytucja mająca na celu 

niesienie pierwszej pomocy ofiarom jednak jej faktyczny cel był całkowicie inny. Głównym 

zadaniem komisji było jak najdokładniejsze przestudiowanie skutków zmian zachodzących w 

organizmach ofiar narażonych na promieniowanie
161

. Nakazawa wspomina, jak po sześciu 

latach od zakończenia wojny do drzwi jego domu zapukał człowiek wyglądający na 

sprzedawcę. Jak się okazało ABCC zatrudniała dużą liczbę pracowników japońskich 

odpowiedzialnych za poszukiwanie ofiar bomby atomowej, a człowiek który ich odwiedził 

szczególnie zainteresowany był młodszą siostrą Keijiego, urodzoną w dzień tragedii. Matka 

autora mangi poinformowała przybysza, że córka Tomoko zmarła kilka miesięcy po 

zrzuceniu bomby. Pracownik ABCC oddalił się niezadowolony rezultatem jego 

poszukiwań
162

. Uprzedmiotowienie człowieka, przejawiające się w traktowaniu 

poszkodowanych jak obiektów badawczych, wywołuje największe oburzenie Keijiego 

Nakazawy. Autor komiksu daje upust gniewowi poprzez zachowanie głównego bohatera 

wobec pracowników i samej instytucji ABCC, ukazując ich jako bezuczuciowych i 

wyrachowanych ludzi poszukujących wyłącznie kolejnego materiału do badań. Mangaka 

jednak w swoich rozważaniach pomija pozytywny aspekt działania komisji ds. ofiar bomby 

atomowej, która jako jedyna przeprowadzała regularne badania szczególnie kobiet ciężarnych 

monitorując ich stan zdrowia zawczasu sygnalizując ewentualne niebezpieczeństwa. 

Bosonogi Gen oparto na wątkach autentycznych, dlatego może postać głównego 

bohatera została potraktowana szczególnie życzliwie. Wyeksponowano jego najlepsze cechy 

charakteru takie jak mądrość, roztropność, opiekuńczość, wrażliwość i uczciwość. Gen 

Nanaoka jest przykładem kreacji bohaterów kultury masowej, gdzie ich nadzwyczajne cechy 

ważne są dla przebiegu akcji komiksu. Mechanizm kreowania bohaterów kultury masowej 

jest podobny do postrzegania wizerunku obcego w kulturach tradycyjnych. Bohater zawsze 

posiada cechy lepsze lub gorsze, ale zawsze ponad poziom „zwyczajności”, musi być po 

prostu inny
163

. W przypadku realizacji autobiograficznych szczególnie mocno akcentowane są 

próby określenia siebie samego wobec przekroczenia pewnej granicy, utraty stabilizacji, 

bezpieczeństwa i domu. Komiks Hiroszima 1945 stworzony przez świadka tragicznych 

wydarzeń akcentuje nieuchronne zbliżenie się godziny zero – atomowego ataku, dzielącego 

życie chłopca na dwie części, na to co było przed i po szóstym sierpnia. Nakazawa tworząc 

scenariusz komiksu znał już rezultaty wybuchu więc odtworzone w pamięci lata młodości 
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zdają się od początku zwiastować ogrom nieszczęść jakie spadną na jego rodzinę. Fikcja i fakt 

zaczynają się rozmywać czym pomaga nakreślenie postaci na zasadzie bardzo silnego 

kontrastu, podział tych dobrych i złych mieszkańców miasta. Gen musi zmierzyć się z 

wszystkimi przeciwnościami losu i nawet gdy dopuszcza się niezbyt chwalebnych czynów 

jego winy zostają odpuszczone ponieważ czyni to w dobrej wierze. Tym samym komiks 

realizuje podwójny model, ideologicznego szału pędzenia do zagłady oraz ideał życia 

nakreślony przez ojca, który to chłopiec stara się konsekwentnie realizować ponieważ to 

jedyna słuszna droga
164

. 

Pierwotnym założeniem komiksu Hiroszima 1945 Bosonogi gen miało być przesłanie 

sprzeciwu wobec wojny i produkcji broni atomowej, a jego odbiorcami mieli być zarówno 

młodsi jak i starsi czytelnicy. Jednak z pewnych względów nie jest to lektura dla żadnej z tych 

grup wiekowych, przy czym obstaje m.in. Grażyna Gajewska. Drastyczne sceny, w jakie 

obfituje komiks szczególnie przez pierwsze cztery tomy odwołują się w dużej mierze do 

emocji odbiorcy. Z drugiej strony jest to zabieg pozwalający uwiarygodnić historię ponieważ 

sceny oparte o suche fakty historyczne nie są tak przekonywujące, jak te bazujące na 

emocjach. Sam autor przyznał się, że przeprowadził reinterpretację pewnych faktów. W 

komiksie na początku drugiego tomu Gen, przemierza płonące miasto, przypominające 

piekło, napotykając krzyczących i nawołujących by im pomóc dotkliwie okaleczonych ludzi, 

z śladami wbitych odłamków szkła lub z oparzeniami na całym ciele. Keiji Nakazawa 

wspomina, że tego dnia ludzie których mijał na ulicy wyglądali bardziej jak cienie, ponieważ 

nikt nie nawoływał ani nie prosił nawet o pomoc, sceny które przyszło mu oglądać 

przypominały niemal niemy film, sporadycznie przerywany eksplozjami
165

. Poruszane wątki 

polityczne i dywagacje światopoglądowe, wyjaśniające pewne mechanizmy społeczno-

polityczne, również nie są skierowane do szczególnie młodych czytelników. Natomiast 

dorosłych odbiorców może razić niekiedy zbyt moralizatorski ton, skrajne oceny 

pojawiających się postaci i bardzo powolny rozwój akcji. 

Hiroszima 1945 Bosonogi Gen to trudny komiks, ponieważ by go zrozumieć należy 

choć na moment stać się uczestnikiem tamtych wydarzeń, w czym pomaga zarówno warstwa 

wizualna jak i werbalna książki. Jest to manga zawierająca dużą ilość scen drastycznych, o 

czym uprzedza polski wydawca. Czytelnicy, którzy chcą poznać losy zwykłych ludzi 

uwikłanych w wojnę mają ku temu okazję. To świat, gdzie bombardowania miast stoją na 

porządku dziennym, a wszechobecny głód doskwiera obywatelom, społeczeństwo jest 
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okłamywane rządową propagandą gloryfikującą zgubną ideologię. Konstrukcja komiksu, 

sposób, w jaki operuje obrazem za pomocą, którego komunikuje się z odbiorcą sprawia, że 

jest on bardziej autentyczny niż niejeden film lub książka przekazujący fakty. Jest to świat 

bezsensownej wojny, który jak miał nadzieję autor, już nigdy nie powróci. 

Nakazawa przeszedł na emeryturę w wrześniu 2009 r. z względu na pogarszający się 

stan zdrowia. Autor planował jeszcze stworzyć sequel Bosonogiego genu, ale zrezygnował z 

tego zamiaru. Rok po odejściu na emeryturę w wrześniu 2010 r. zdiagnozowano u niego raka 

płuc. Zmarł 19 grudnia 2012 w rodzinnym mieście Hiroszimie mając 73 lat
166

. Jego odejście 

odbiło się w japońskich i amerykańskich mediach szerokim echem. 
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Rozdział 6. Spalony Różaniec – atomowa manga po 2000 r. 

 

6.1. Atomowa manga raz jeszcze 

Mimo gwałtownego spadku zainteresowania japońskich odbiorców wokół gatunku 

Genbaku Manga po roku 1985 i jego niemal całkowitego zaniku w latach 90., manga 

poświęcona ściśle tragedii Hiroszimy i Nagasaki w ostatnich latach ponownie zawitała na 

półki sklepowe. Jak już wspomniałem, na początku ubiegłej dekady, coraz bardziej zdawano 

sobie sprawę z faktu sędziwego wieku naocznych świadków atomowej zagłady, 

pamiętających okres wojny i militarystyczny reżim. Próby znalezienia odpowiedniego 

przekaźnika pamięci dla nowych pokoleń Japończyków udowodniły, że komiks może podołać 

temu zadaniu. Manga przez niespełna siedemdziesiąt lat swojego istnienia, od czasu 

pierwszych opowiadań Osamu Tezuki przeszła ewolucję, za każdym razem dostosowując się 

do potrzeb czytelników i wymogów danej epoki. Mimo niewielkich wahań popularności, 

żadne medium nie zdołało pozbawić japońskiego komiksu roli lidera na rodzimym rynku. Co 

więcej, historia bomby atomowej i mangi były już nierozerwalne, wspólnie reprezentując 

pięćdziesiąt lat przepracowywania narodowej traumy. 

Bosonogi Gen nie dał o sobie zapomnieć mediom oraz czytelnikom pozostając niemal 

archetypowym dziełem wyznaczającym pewien kanon komiksu zakorzenionego w historii II 

Wojny Światowej. Nadal wzbudza on skrajne emocje z strony czytelników oraz niektórych 

organów administracji. W sierpniu 2013 roku Rada Edukacji miasta Matsue podjęła decyzję o 

ograniczeniu w bibliotekach dostępu uczniów szkół podstawowych i gimnazjum do komiksu 

autorstwa Nakazawy Keijiego ze względu na zbyt dużą ilość brutalnych scen. Rada poprosiła 

czterdzieści dziewięć szkół publicznych o ograniczenie dostępu do mangi, udzielanego 

wyłącznie za zezwoleniem nauczyciela. Niektórzy mieszkańcy pisali petycje do rady miasta z 

propozycją o usunięcie Bosonogiego Genu z bibliotek, m.in. względu na sceny, gdzie żołnierz 

japoński odcina jeńcowi głowę mieczem. Minister Edukacji i Kultury zarzeka się, że nie 

słyszał wcześniej o podjętych krokach w mieście Matsue
167

. 

Takie wydarzenia pojawiają się rzadko w japońskich mediach, ponieważ szeroko 

pojęta Genbaku Manga posiada silnie ugruntowaną pozycję w społeczeństwie. W samej tylko 

Japonii do roku 2004 wydano około sześć milionów egzemplarzy Bosonogiego Genu, co 

świadczy o poczytności autora oraz o tym że podjęty przez komiks temat nadal wzbudza 

wokół siebie zainteresowanie. Próby dyskredytacji komiksu Bosonogi Gen oraz jemu 
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podobnych tytułów będą obecne w przestrzeni publicznej dopóki funkcjonują politycy oraz 

ugrupowania pragnące zmiany statusu międzynarodowego Japonii oraz jej pozycji w regionie, 

opierając swój potencjał nie tylko na gospodarce, lecz także na armii. Takie zabiegi budzą 

sprzeciw państw sąsiadujących, z Chinami na czele, oraz japońskich obywateli broniących 

Artykułu 9 Japońskiej Konstytucji, głoszącego, że naród japoński, dążąc do 

międzynarodowego pokoju opartego na sprawiedliwości i porządku, wyrzeka się wojny, jako 

suwerennego prawa narodu, jak również użycia lub groźby użycia siły, jako środka 

rozwiązywania sporów międzynarodowych. Keiji Nakazawa zawsze był zwolennikiem 

konstytucji japońskiej w obecnej postaci, uważając, że Japonia powinna prowadzić tylko i 

wyłącznie pokojową politykę zagraniczną, ponieważ nie ma innej formy funkcjonowania jego 

ojczyzny w społeczności międzynarodowej
168

. 

 

1.2. Spalony Różaniec – Hiroszima i Auschwitz 

Dziedzictwo Keijiego Nakazawy trwa nadal, inspirując kolejne pokolenia twórców 

mangi pokazując tym samym, że podjęty przez niego temat nie został wyczerpany. Historia 

Hiroszimy i Nagasaki jest dobrze znana na całym świecie, również w Polsce, m.in. dzięki 

powszechnej oświacie oraz mediom masowym. Wiele ciekawych wątków dotyczących 

obydwu miast nadal czeka na ujawnienie i opracowanie, czego dowodem może być komiks 

Spalony Różaniec autorstwa Shintaro Shioury, gdzie historia Japonii i Polski łączy się w 

spójną całość. 

Mogłoby się wydawać, że tak odległe i różne pod względem kultury narody nie mogą 

mieć nic wspólnego, szczególnie, jeśli przywołamy historię Polski, która nigdy nie 

organizowała dalekich wypraw morskich, oraz przez ponad stulecie nie widniała na mapach 

Europy. Jednak kontakty obydwu krajów sięgają drugiej połowy XIX w. Relacje pomiędzy 

Polską a Japonią oparte były nie tylko na zwykłej ciekawości podróżników lub działalności 

misjonarskiej, lecz także obydwa narody łączyły wspólne cele polityczno-militarne 

pierwotnie względem Rosji Carskiej a w późniejszym okresie Związku Radzieckiego. Już od 

czasu wojny Rosyjsko-Japońskiej z lat 1904-1906, polscy politycy z Józefem Piłsudskim oraz 

Romanem Dmowskim odwiedzali cesarskich dygnitarzy, a po odzyskaniu niepodległości 

przez RP jeszcze bardziej zaciśnięto współpracę szczególnie w kwestii szkolenia wywiadu 

wojskowego. Nawet w burzliwych latach trzydziestych, gdy Japonia reprezentowała coraz 

bardziej agresywną politykę względem państw zachodnich, aż do rozpoczęcia II Wojny 
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Światowej na Pacyfiku 7 grudnia 1941 r., nadal utrzymywała przyjazne stosunki z polską 

dyplomacją. W japońskich podręcznikach szkolnych do historii możemy przeczytać o wielu 

Polakach, szczególnie tych, którzy zasłużyli się dla Kraju Kwitnącej Wiśni, począwszy od 

Bronisława Piłsudskiego, a kończąc na ojcu Maksymilianie Maria Kolbe. 

Komiks Spalony Różaniec, którego scenariusz oparto na autentycznych wydarzeniach, 

opowiada losy kilku postaci z dwóch odległych krajów, które uwikłane były w dwie tragedie 

II Wojny Światowej – zagładę miasta Nagasaki 9 sierpnia oraz zagładę narodu żydowskiego 

w obozie koncentracyjnym w Auschwitz. Manga Spalony Różaniec w Japonii została wydana 

w 2009 r., a w Polsce trzy lata później z okazji dziewięćdziesiątej rocznicy ukazania się 

pierwszego numeru pisma „Rycerz Niepokalanej” w Polsce, publikowanego również w 

języku japońskim od 1931 r. dzięki ojcowi Maksymilianowi Maria Kolbe oraz bratu Zeno 

Żebrowskiemu. W klimacie otwartości i potrzeb misyjnych ojciec Maksymilian wraz z 

dwoma braćmi misjonarzami przybył do Nagasaki w 1930 r. Z sukcesem prowadzili tam 

działalność misyjną, zakładając m.in. zakon franciszkanów Konwentualnych i Ogród 

Niepokalanej oraz rozpoczęli wydawanie wcześniej wspomnianego pisma. 

Pełny tytuł mangi brzmi Spalony Różaniec. Historia chłopca, który przeżył wybuch 

bomby atomowej w Nagasaki. Jest to komiks biograficzny opowiadający losy Kōichiego 

Tagawy, urodzonego w 1928 r. w Nagasaki, który przeżył 9 sierpnia 1945 r. wybuch bomby 

atomowej znajdując się niedaleko do epicentrum w podziemnej fabryce broni Mitsubishi. 

Kōichi Tagawa urodził się w katolickiej rodzinie poza granicami Japonii, na terenach 

okupowanej Korei i przeprowadził się do ojczyny dopiero po śmierci ojca. Wyjazd był 

podyktowany potrzebą podjęcia kuracji gruźlicy kości, na którą chorował młody Kōichi, w 

japońskim szpitalu zdolnym do leczenia takiej przypadłości. 

W sierpniu 1945 r. zginęła matka  Kōichiego Tagawy. W dwa miesiące po tym wstąpił 

do Niższego Seminarium Duchownego, prowadzonego przez zakon Ojców Franciszkanów. 

Po ukończeniu seminarium przybrał imię Tomasz Ozaki Tagawa, jednak nie był w stanie 

kontynuować nauki z względu na nawrót choroby z dzieciństwa. Dopiero po pełnym 

odzyskaniu zdrowia złożył śluby zakonne i ukończył studia na Uniwersytecie. Przez 13 lat 

zajmował się pracą redaktora „Rycerza Niepokalanej”, następnie przez sześć lat pełnił funkcję 

dyrektora szkoły podstawowej i średniej a obecnie służy, jako kustosz Muzeum św. 

Maksymiliana w Nagasaki. Brat Tomasz, wielokrotnie odwiedził Polskę, m.in. z okazji 

beatyfikacji w 1971 r. i kanonizacji w 1982 r. Ojca Maksymiliana Maria Kolbe. Łącznie brat 

Tomasz Ozaki Tagawa odwiedził Polskę jedenaście razy, pomiędzy 1971 a 2004 rokiem. 
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Komiks Spalony Różaniec wydrukowany został w zachodnim schemacie czytania, 

czyli od lewej do prawej strony, odmiennie niż klasyczna manga. Możliwe, że Spalony 

różaniec już od początku tworzony był z myślą o zachodnim czytelniku, ponieważ nie można 

doszukać się w nim błędów spowodowanych lustrzanym odbicie kadrów. Rzecz jasna 

większości wpadek graficznych można się ustrzec odpowiednio opracowując komiks, ale 

strony 103 i 115, na których prawidłowo zostały odwzorowane koperta, mapa Polski 

i praworęczność postaci, wymagałby już naprawdę sporego nakładu pracy grafika. Komiks 

również uzupełnia pokaźna nota historyczna przybliżająca losy chrześcijaństwa w Japonii, 

dzieje mniejszości chrześcijańskiej w Nagasaki, która należy do największej w kraju, oraz 

przybliża sylwetkę ojca Maksymiliana Maria Kolbe i brata Zeno. 

Przedstawiona przez Shintaro Shiourę opowieść powstała na podstawie wspomnień 

Tomasza Ozaki Tagawy. Komiks rozpoczyna się wspomnieniami z wiosny 1941, jeszcze 

przed rozpoczęciem wojny na Pacyfiku, gdy Tagawa przebywał już w japońskim szpitalu. 

Jego życie obserwujemy od czasów dzieciństwa, wspomina również spędzony czas w Korei, 

słuchając opowieści ojca o wspaniałej ojczyźnie, na długo przed wyjazdem do Japonii. 

Podobnie jak Bosonogi Gen Keijiego Nakazawy, Spalony Różaniec dzieli historię na dwie 

części, gdzie punktem kulminacyjnym jest atak nuklearny na Nagasaki, który staje się 

zarazem momentem zwrotnym dla głównego bohatera. Podjęta w dzieciństwie decyzja 

o wstąpieniu do zakonu dopiero teraz zostaje zrealizowana. Komiks w pierwszej części 

przedstawia wydarzenia rozgrywające się na przestrzeni czterech lat, ukazując losy Kōichiego 

zmagającego się z chorobą, tworzącego plany na przyszłość, a jego styczność z wojną ma 

miejsce wyłącznie poprzez pana Taninakę, przyjaciela rodziny, który po odzyskaniu przez 

chłopca sił ćwiczy go w wojskowym drylu oraz podjętą pracę w fabryce broni w wieku 

siedemnastu lat. Warto zwrócić uwagę, że w przeciwieństwie do większości komiksów 

japońskich osadzonych w realiach II Wojny Światowej Spalony Różaniec nie przemilcza 

obecności wojsk cesarskich na kontynencie Azjatyckim, choć czyni to raczej oględnie. Mimo 

że pierwsza część historii rozgrywa się w trakcie trwania największej wojny XX w., gdyby 

czytelnik nie znał dokładnie jej przebiegu, z narracji nie byłby wstanie przeczuć tak 

tragicznego losu głównego bohatera jak i całego miasta. Autor opowieści sporadycznie 

zamieścił krótkie kadry reprezentujące zdarzenia dotyczące działań militarnych, ale cała 

opowiedziana historia skupia się wyłącznie na losach Kōichiego Tagawy i jego rodziny 

odsuwając całkowicie na bok rozważania o polityce. Gdy narracja Bosonogiego Genu 

nieuchronnie odlicza pozostały czas do wybuchu bomby atomowej, sprawiając wrażenie, że 

los Hiroszimy został nieodwracalnie przypieczętowany, Spalony Różaniec czyni to 
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wydarzenie niemal całkowitym zaskoczeniem, co pokazuje, że mogło się to wydarzyć w 

każdym innym mieście, lub kraju. 

9 sierpnia to punkt zwrotny historii. Podobnie jak u Keijiego Nakazawy delikatna 

kreska Shioury jest bardzo dobitna w przekazywaniu tragedii ofiar wybuchu bomby atomowej 

(ilustracja VI. 2, s.81).  Komiks jednak w przeciwieństwie do Bosonogiego Genu nie 

idealizuje głównego bohatera, pokazując przerażonego siedemnastolatka, próbującego dostać 

się do własnego domu mając nadzieję, że spotka tam oczekującą na niego matkę. Po drodze 

spotyka wiele ofiar, którym nie jest w stanie pomóc ze strachu. Odmawia pomocy, jednemu z 

fabrycznych współpracowników, który nad nim się znęcał. Kōichiego Tagawę zarówno 

zagłada miasta, ogrom nieszczęścia jak i własna niemoc oraz postawa prześladują przez całe 

życie, również do momentu, gdy udaje się do Polski. Po zakończeniu wojny brat Tomasz 

Ozaki Tagawa dowiaduje się, że ojciec Maksymilian dobrowolnie poświęcił się za innego 

więźnia obozu Auschwitz, co zmusiło go do głębszej refleksji nad jego własnymi 

przeżyciami. Podczas pierwszej wizyty w Polsce poznaje Franciszka Gajowniczka, który 

opowiada, jak ojciec Maksymilian uratował go od śmierci. 28 maja 1941 katolicki kapłan 

trafił do obozu koncentracyjnego Auschwitz, gdzie otrzymał numer 16670. Dobrowolnie 

wybierając śmierć głodową w zamian za skazanego współwięźnia Franciszka Gajowniczka, 

ojciec Kolbe zmarł 14 sierpnia 1941 dobity zastrzykiem fenolu. Jego ciało zostało spalone w 

obozowym krematorium. Natomiast 25 października 1944 r. Franciszek Gajowniczek, 

sierżant Wojska Polskiego II RP został przeniesiony do obozu koncentracyjnego KL 

Sachsenhausen, gdzie ostatecznie doczekał się wyzwolenia przez wojsko amerykańskie
169

. 

Dla Tomasza Owakiego Togawy opowiedziana historia z obozu koncentracyjnego stała się 

drugim punktem zwrotnym nadając nowy sens jego życiu. Postanawia przezwyciężyć swoje 

słabości, dokonać rozrachunku z przeszłością oraz nieść w przyszłość dla nowych pokoleń 

zarówno historię Nagasaki, jak i obozu Auschwitz. 

Lekka kreska oraz prosta, niekiedy trochę naiwnie brzmiąca narracja, sprawia, że 

komiks Spalony Różaniec kierowany jest do młodszego czytelnika, w czym zdecydowanie 

również pomaga mniejsza ilość brutalnych scen. W przeciwieństwie do mangi Nakazawy, 

sceny z zniszczonej Hiroszimy nie są przedstawione w dosłowny, wręcz dobitny sposób, a 

raczej reprezentują symboliczną warstwę wizualną, uzupełnioną opisami. 
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VI. 1, podziemia fabryki Mitsubishi po ataku atomowym - Nagasaki, Spalony Różaniec, s.56. 
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VI. 2, podziemia fabryki Mitsubishi po ataku atomowym - Nagasaki, Spalony Różaniec, s.57. 
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Zakończenie: Komiks a oswajanie zagłady 

 

Czy istnieją obszary tematyczne niedostępne dla komiksu? W poprzednich rozdziałach 

pisałem o funkcjonowania historii w klasycznym przekazie literackim, który często uznaje się 

za jedyny godny reprezentant minionych wydarzeń, dzielący się swoimi przywilejami 

wyłącznie z filmem. Jednakże czy za pomocą tradycyjnej opowieści można przedstawić 

wszystko? Jerzy Topolski, pisząc o narracji historycznej dotyczącej holocaustu zawraca 

uwagę na „niewystarczalność konwencji językowych”. Jego zdaniem niektóre obszary 

przeszłości nazwane potocznie pozawerbalnymi doświadczeniami wymykają się próbą opisu, 

są wręcz „nienarratibilne”
170

. 

Analizując kwestię coraz większej popularyzacji wydarzeń II Wojny Światowej, oraz 

stosunek do nich mediów masowych, a także nastawienie nauki historycznej do tak zwanej 

„prawdy historycznej” jako nieuchwytnego ideału, m.in. Hayden White zadał pytanie 

dotyczące fabularyzacji historycznej w kontekście badań nad ostatecznym rozwiązaniem i 

ideologii nazistowskiej: czy istnieją granice sposobu opowiadania przekazującego te 

wydarzenia?
171

 Interpretując wypowiedź amerykańskiego badacza powinniśmy się 

zastanowić, czy tak traumatyczne zdarzenia mogą zostać trafnie sfabularyzowane w różny 

sposób, przy wykorzystywaniu symboliki, różnorakich gatunków literackich, jakie oferuje 

nasza kultura, nadając sens tym ekstremalnym wydarzeniom. Czy może jednak trzeba 

pogodzić się z faktem, że zarówno kwestia nazizmu, jak i nuklearnego holocaustu należą do 

wyjątkowego rodzaju wydarzeń, które należy uznać na wyłączne świadectwo opowieści z 

możliwą tylko i wyłącznie jedną interpretacją. W literaturze przedmiotu można spotkać się z 

dwoma poglądami na przedstawianie zagłady, co automatycznie przekłada się również na 

przedstawianie zagłady w mediach. Pierwszy „moralny” pogląd przekonuje, że wszelkie 

zabiegi przedstawiania interpretacji Zagłady jest niestosowny. Literatura nie może upiększać 

odczłowieczony świat. Drugi pogląd „ontologiczny” stara się na przekonać, że przedstawianie 

Zagłady nie jest możliwe, bowiem wykracza poza zdolności językowe
172

. 

Reprezentacje doświadczeń granicznych, lub śmierci w kulturze popularnej mają 

mitotwórczy charakter, modelując oczekiwania społeczeństwa względem ich przedstawień. 

Po zakończeniu II Wojny Światowej można mówić o nowym stosunku kultury współczesnej 

do śmierci, gdzie zostaje ona wyparta z doświadczeń życia wspólnotowego. Podczas gdy w 
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 J. Topolski, Jak się pisze i rozumie historię: tajemnice narracji historycznej, Poznań 2008, s. 404. 
171

 J. Czaja, op. cit., s. 77. 
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wieku XIX w strefie zakazanej znajdowała się seksualność, tak w wieku XX jej miejsce zajęła 

śmierć, która poddając się próbie oswojenia przybiera niekiedy karykaturalne postacie. 

Szeroko pojęta kultura Zachodu przesuwa śmierć do stref sterylnych takich jak szpitale, domy 

spokojnej starości a w wymiarze mediów do filmu oraz komiksu. Fenomen ten potocznie 

nazwany „pornografią śmierci” wskazuje także na zjawisko utowarowienia przemocy
173

. 

Wspólnym mianownikiem rozważań na temat traumatycznej przeszłości jest 

postrzeganie problemu z europocentrycznego punku widzenia, oraz mediów rozumianych w 

zawężonym kontekście. Komiks reprezentuje wyobraźnię popularną, poddaną 

konwencjonalizacji, przez co jej cechy stają się jeszcze bardziej wyraziste. Komiks 

wydobywa formy sprawdzone do uproszczeń i przyglądając się nim możemy obserwować 

zmiany zachodzące w społecznym wyobrażeniu rzeczywistości. Komiks w społeczeństwie 

kraju Kwitnącej Wiśni jest niczym powietrze, obecny w każdym niemal aspekcie życia 

wyspiarskiego narodu od ponad półtora stulecia, reprezentując jego prawdziwe potrzeby i 

myśli. Prawdziwym wydaje się twierdzenie,  że by poznać współczesną Japonię najpierw 

warto poznać mangę, oraz odwrotnie poznając japoński komiks możemy do pewnego stopnia 

zrozumieć kraj jego pochodzenia. Japoński komiks – manga, funkcjonując, jako popularna i 

szeroko dostępna rozrywka, pełniła również funkcję medium katalizującego najważniejsze 

społeczne problemy. Odpowiadając na pytanie Haydena Whitea, fabularyzacja historyczna 

nawet najtrudniejszych wydarzeń nie zna granic w komiksie japońskim. Są wyznaczone 

pewne ramy gatunkowe, jednak te ulegają stałej przemianie, ewoluują i dostosowując się do 

potrzeb społeczeństwa wykazującego chęć podjęcia dialogu. Manga pokazuje również, że 

rozdzielenie na sztukę wysoką i niską nie stanowiło nigdy barier w dobieraniu problematyki, 

dzięki czemu jest w stanie dotrzeć do każdego odbiorcy. Świadczy to o jej sile w dobie 

współczesnego globalnego społeczeństwa, ciesząc się coraz większym zainteresowaniem 

młodych ludzi, widzących i słyszących więcej dzięki sieci mediów. 

Czytając pokaźną liczbę komiksów japońskich zawierających element masowej 

zagłady, począwszy od Akiry przechodząc przez cały gatunek postapokalitycznego dramatu i 

dochodząc w końcu do tytułów takich jak Spalony różaniec czy Hiroszima 1945 Bosonogi 

Gen opartych na wydarzeniach historycznych, nie mogłem oprzeć się zestawieniu ich z 

komiksem europejskim, w szczególności polskim - przedstawiającym wydarzenia II Wojny 

Światowej. Dla Polaków, zakorzenionych w zachodniej kulturze, Auschwitz reprezentuje 

całkowity kres tej właśnie kultury, jej upadek. To wydarzenie „nienaratybilne”. Z drugiej 
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strony komiks japoński ukazuje całkowicie inną tendencję. Mimo, że jest to wydarzenie 

wymykające się próbom opisu, autorzy mangi podjedli się tego zadania. Wydarzenia 

Hiroszimy i Nagasaki podkreślają podział czasu na i przed tragedią, ale także funkcjonują 

one, jako początek nowego świata, stając się symbolem śmierci i odrodzenia. Szczególnie w 

kontekście powojennego wzrostu gospodarczego i stabilizacji politycznej, takie myślenie 

odnajduje społeczne uzasadnienie, choć już dawno zaprzestano postrzegania bomb 

atomowych jako naturalnej katastrofy, co było bardzo charakterystyczne dla lat 50. 

Proces przepracowywania narodowej traumy jednak się nie skończył. Jest jeszcze 

wiele niedopowiedzianych i nierozwiązanych kwestii, choć komiksy takie, jak Bosonogi Gen 

niosą jasny przekaz w przyszłość, czego dowodem może być między innymi wypowiedz Arta 

Spiegelmana, autora Mausa: „Gen” nie daje mi spokoju… Pierwszy raz czytałem go w 

późnych latach 70-tych, krótko po rozpoczęciu prac nad komiksem „Maus” – moją własną 

obszerną kroniką innej wielkiej tragedii XX wieku. (…) Z zaskoczeniem stwierdzam, że 

wydarzenia opisane w mandze zapadły mi w pamięć tak, jakby były raczej wspomnieniami z 

mojego życia niż z przeszłości autora. Nigdy nie zapomnę widoku ludzi idących przez 

zrujnowaną Hiroszimę i ciągnących za sobą płaty topiącej się, który, oszalałego z przerażenia 

ogiera, który galopuje przez miasto, ani larw wypełzających ze zmasakrowanej twarzy 

dziewczynki
174

. 

Bosonogi Gen odkrywa przed nami tragedię Hiroszimy, nie zawiera wytworów 

kultury popularnej, jedynie przedstawia tragiczną rzeczywistość. Oddziaływanie tej historii na 

czytelnika wypływa z rodzaju przekazu, jakim jest manga, oraz wydarzeń, które opisuje. 
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s.47 
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s.69 
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s.74 
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Różaniec, s.56. 
s.80 
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