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jednym z najbardziej rozpowszechnionych uproszczeń w ogólnoświatowym dyskur-

sie dotyczącym mangi jest założenie, że dzisiejsza popularność tego rodzaju komiksów 

wywodzi się z estetycznych tradycji japonii1.

jaqueline Berndt

pośród zagadnień poddawanych największej krytyce, oprócz etymologii 
i zakresu znaczenia terminu „manga”, znalazły się korzenie estetyki komiksów 
japońskich. pierwszy pisał na ten temat frederik L. schodt we wspomnianej 
już wielokrotnie książce Manga! Manga! The World of Japanese Comics z 1983 
roku, w rozdziale zatytułowanym „1000 lat mangi”. przy pomocy starannie do-
branych przykładów dzieł sztuki zwracał w nim uwagę na różnorodność oraz 
długą tradycję sztuki sekwencyjnej w japonii, a jego teza została bezkrytycznie 
zaakceptowana. od momentu publikacji przez następnych kilka lat nie podjęto 
z nim polemiki, co świadczy o znikomym zainteresowaniu środowiska badaw-
czego tym tematem. sytuacja ta zaczęła ulegać zmianie w latach 90. w japonii. 
powołując się na japońskich badaczy, takich jak inoue manabu, murakami to-
mohiko, natsume fusanosuke i takeuchi osamu, Berndt zauważyła: 

w odpowiedzi na komercjalizację, a także kulturową przewagę narracji komiksowej 

nad karykaturami i kreskówkami, krytycy również zwykli poświęcać więcej uwagi kon-

wencji opowiadania obrazem, zamiast zajmować się uprzednio dominującą kwestią saty-

rycznych przedstawień2.

1 jaqueline Berndt, „manga a manga…”, op. cit., s. 57.
2 eadem, Traditions on Contemporary Manga…, op. cit., s. 1. więcej zob.: manabu inoue 

(red.), Manga no yomikata (漫画の読み方), takarajimasha, tokyo 1995; tomohiko murakami, Man-

ga kaitaishinsho (まんが解体新書), seikyūsha, tokyo 1998; natsume fusanosuke, Mangagaku no 

chosen. Shinkasuruhihyōchizu (マンガ学への挑戦―進化する批評地図), ntt, tokyo 2004; osamu 

takeuchi, Sengo manga 50-nenshi (戦後マンガ 50年史), chikuma shobō, tokyo 1995.
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wobec dalszego braku zainteresowania tematem ze strony badaczy 
spoza japonii (poza nielicznymi wyjątkami3), Berndt kontynuowała temat np. 
w 2007 roku, w artykule Manga a manga — różnice i podobieństwa między 
współczesnym komiksem japońskim a dziełem Hokusai Manga, w którym za-
warła argumentację4 przeciwko traktowaniu drzeworytów hokusaia katsushi-
ki jako jednego z głównych źródeł inspiracji współczesnej mangi, jak również 
powielaniu informacji o wymyśleniu przez hokusaia słowa „manga”5, odnosząc 
się tym samym do stwierdzenia schodta.

niespełna rok po publikacji owego artykułu ukazała się wspominana już 
w poprzednim rozdziale bogato ilustrowana publikacja o charakterze albumo-
wym Brigitte koyamy-Richard, zatytułowana Manga. 1000 lat historii, której 
zarówno tytuł, jak i treść wyraźnie nawiązują do nakreślonej w książce schod-
ta linii rozwoju artystycznej wypowiedzi, prowadzącej do kształtowania się 
mangi w jej obecnym kształcie6. Lektura owej publikacji skłoniła Berndt do re-
wizji swojego artykułu i naniesienia w nim kilku poprawek, m.in. dotyczących 
podanego wyżej cytatu:

(…) koyama-Richard (2008), (…) przypisuje 1000-letnią tradycję współczesnej mandze, 

włączając [w to] hokusaia. podczas gdy jej bogato ilustrowana książka może być docenio-

na za samo podjęcie wysiłku zebrania wszystkich obrazów (co nie jest łatwe we współ-

czesnej japonii), niestety, brak kompetencji w odniesieniu do dyskursu mangi, jak i histo-

rii sztuki japońskiej, prowadzi do bezkrytycznych powtórzeń założeń wysoce spornych7.

 
krytyka wobec koyamy-Richard kryje w sobie więcej, niż tylko wy-

tknięcie bezmyślnego powielania stereotypu. jej książka pociągnęła za sobą 
szereg konsekwencji. po pierwsze, za sprawą zdania otwierającego właściwą 
część książki: „od najdawniejszych czasów człowiek umieszczał we wnętrzach 
skalnych grot, na ścianach czy naczyniach, obrazy, zwykle o charakterze religij-
nym, które często miały też aspekt karykaturalny”8 mimowolnie utrwaliła ste-

3 Zob. stephen köhn, op. cit.
4 Zostanie ona przytoczona w dalszej części rozdziału.
5 patrz poprzedni rozdział.
6 w 2010 roku wydała kolejną książkę, tym razem dotyczącą animacji japońskiej, w któ-

rej operując podobnie imponującą kolekcją przykładów, wywodzi jej rodowód sięgając wstecz do 

malarstwa zwojowego. Zob. Brigitte koyama-Richard, Japanese Animation: From Painted Scrolls to 

Pokemon, flammarion, paris 2010.
7 jaqueline Berndt, „manga and »manga«…”, op. cit., s. 210.
8 Brigitte koyama-Richard, Manga. 1000 lat historii, op. cit., s. 9.
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reotyp wywodzenia historii komiksu (ogólnie) od malarstwa naskalnego jako 
typowego podejścia do tematu dla historyków sztuki bądź ludzi związanych 
ze sztuką, którzy stykając się z komiksem okazjonalnie, w ten sposób starają 
się nobilitować jego istotę.

pojawianie się podobnych twierdzeń stanowi punkt zapalny wszel-
kich dyskusji z badaczami komiksu. jednej z nich byłam świadkiem podczas 
międzynarodowej konferencji Przestrzenie kultury komiksowej, która odby-
ła się 4 i 5 lutego 2010 roku w poznaniu, pomiędzy prof. zw. jackiem jagiel-
skim (wydział Rzeźby i działań przestrzennych asp w poznaniu), wygłaszają-
cym referat zatytułowany Komiks jako dzieło sztuki, a krzysztofem skrzyp-
czykiem, organizatorem corocznych (od 2001 roku) sympozjów komiksolo-
gicznych w ramach międzynarodowych festiwali komiksu w łódzkim domu 
kultury, który zdecydowanie odcinał się od gloryfikowania komiksu poprzez 
odwoływanie się do malarstwa naskalnego czy hieroglifów egipskich w celu 
dopatrywania się jego wartości artystycznych i estetycznych w wielowie-
kowej tradycji sztuki, co według niego zaproponował w swoim wystąpieniu 
profesor jagielski. 

drugą poważną konsekwencją jest wpływ, jaki mają publikacje takie jak 
Manga. 1000 lat historii na fanów komiksów japońskich, spośród których wyła-
niają się przyszli studenci i badacze tematu. poszukujący informacji młodzi lu-
dzie trafiają najczęściej w pierwszej kolejności na dostępne powszechnie, wy-
pełnione ilustracjami publikacje popularnonaukowe koyamy-Richard, utwier-
dzające w nich poczucie wyjątkowości japońskiej sztuki sekwencyjnej. w re-
zultacie rozpoczynają naukę już ukształtowani, a co za tym idzie — niechętni 
i nieufni wobec jakichkolwiek ingerencji w posiadany zasób informacji, o czym 
było wspomniane w rozdziale pierwszym, przy poruszaniu problematyki defi-
niowania słowa „manga”9. 

w świetle kontrowersji związanych z terminologią, przedstawionych 
w poprzednim rozdziale, analogia do historii jest również widoczna. sno-
bizm części społeczności fanów, popychający ich w kierunku bezkompromi-
sowej kategoryzacji i puryzmu, funkcjonuje również w środowisku teorety-
ków. mimo że badacze tacy jak jaqueline Berndt zwracają uwagę na koniecz-
ność zachowania ostrożności w wypowiedziach, aby uniknąć nadinterpretacji, 
w wielu publikacjach przy poruszeniu zagadnienia historii mangi powołuje się 

9 Zagadnieniom tym poświęciłam osobny artykuł. Zob. joanna Zaremba-penk, Manga na 

uniwersytecie, „Zeszyty komiksowe” nr 13, 2012, s. 62—64.
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na schemat zaproponowany przez schodta10. dalsza część tego rozdziału, po-
święcona sztuce obejmującej umowne 1000 lat, będzie miała zatem charakter 
dokumentujący stan badań obecny w literaturze i może posłużyć w przyszło-
ści jako przyczynek kolejnej pracy.

 
pierWOWZOrY WspÓŁcZesneJ mAngi?

mALArstWO ZWOJOWe i DrZeWOrYtY JApOŃsKie 

wspomniana już książka Manga! Manga! The World of Japanese Comics 
frederika L. schodta doczekała się z biegiem lat statusu kultowego przewodnika, 
a nawet podręcznika, stając się pozycją obowiązkową każdej bibliografii. dlatego 
zaproponowana przez niego koncepcja, skłaniająca do upatrywania pierwszych 
form komiksowych w sztuce japońskiej — rozpoczynając od malowideł ścien-
nych, poprzez zwoje, a kończąc na drzeworytach — powielana jest w niemal każ-
dej publikacji zawierającej rozdział czy choćby kilka akapitów o korzeniach ja-
pońskiej współczesnej sztuki sekwencyjnej. trzeba tu zaznaczyć, iż sformułowa-
ny przez niego wywód ściśle wiąże się z definicją słowa „manga”, która zawiera 
w sobie element interpretowany jako żartobliwy, humorystyczny.

Za najstarszy przykład zabytku o charakterze prześmiewczym wymie-
nia malowidła ścienne: 

 
(…) karykatury wszystkiego, od zwierząt i ludzi, po rażąco przesadnych [rozmiarów] 

fallusy, zostały znalezione na ścianach i sufitach dwóch z tych świętych budynków — świą-

tyń tōshōdaiji i hōryūji z okolic miasta nara — prawdopodobnie nabazgrane tam przez 

znudzonych skrybów i robotników11. 

 
opierając się na tym stwierdzeniu, właśnie od opisów tych malowideł roz-

poczynają swoje prace cytowana wcześniej Brigitte koyama-Richard i itō kinko12.
Za kolejną formę protokomiksowej wypowiedzi uznane zostały pozio-

me zwoje zwane emaki lub emakimono, których historia wywodzi się chin13. 

10 por. kinko itō, „manga in japanese history ”, [w:] Japanese Visual Culture…, op. cit., s. 26—

47; Robin e. Brenner, op. cit., s. 1—26; jean-marie Bouissou, „manga: a historical overview”, [w:] 

Manga: An Anthology…, op. cit., s. 17—33; paul gravett, op. cit., s. 18—23; john k. ingulsrud, kate al-

len, op. cit., s. 36—41.
11 frederik L. schodt, Manga! Manga!…, op. cit., s. 28.
12 kinko itō, The Manga Culture in Japan, „japan studies Review” Volume 4, 2000, s. 1. 
13 Zob. hideo okudaira, „emaki jako forma sztuki”, [w:] Estetyka japońska. Słowa i obrazy, 

red. krystyna wilkoszewska, universitas, kraków 2005, s. 171—184.
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są to zwoje z malarstwem i tekstem pięknie kaligrafowanym na papierze albo je-

dwabiu naklejonym na papier i zwiniętym na wałku jiku, wykonanym z drewna lub ko-

ści słoniowej14. 

 
Zwoje te, wysokie na ponad 20 cm, a długie nawet na kilkanaście me-

trów, były rozwijane od prawej do lewej strony na szerokość zaledwie kil-
kudziesięciu centymetrów i układane na specjalnym stoliku15. taka technika 
umożliwiała płynne zwijanie ich prawą ręką, przy jednoczesnym rozwijaniu 
lewą kolejnych części16. Z emaki wiązało się istnienie profesji etoki, czyli ludzi 
objaśniających obrazy17. funkcję tę pełniły osoby wykształcone, zdolne do od-
czytywania pisma, np. mnisi, którzy do dziś kultywują tę tradycję. 

 
pisany hiraganą tekst emaki, tzw. kotobagaki, którego fragment poprzedzał każdą ilu-

strację, stanowiła najczęściej opowieść monogatari, przypowieść setsuwa, biografia denki 

lub też historyczny bądź religijny przekaz engi18. 

 
przy tworzeniu ilustracji posługiwano się techniką tsukuri-e, gdzie naj-

pierw obrysowywano kontury tuszem, a następnie dodawano kolor i ponow-
nie poprawiano kontur. dopiero potem nanoszono szczegóły, jednak tylko te 
uznawane za konieczne19. szczególnie widać to w partiach twarzy, schema-
tycznych i uproszczonych, opisywanych terminem hikime kagibana, co tłuma-
czy się jako „oczy jak szparki, nos jak haczyk”20. inną charakterystyczną cechą 

14 Beata kubiak ho-chi, Estetyka i sztuka japońska wybrane zagadnienia, universitas, kra-

ków 2009, s. 121.
15 Lisa j. Robertson, „art and architecture”, [w:] Handbook to Life in Medieval and Early 

Modern Japan, red. william e. deal, oxford university press, oxford 2005, s. 289.
16 ta technika odczytywania zwoju przypomina kadrowanie zdjęć albo wolne przegląda-

nie poszczególnych klatek na taśmie filmowej, dlatego tak chętnie sięga się do niej przy wskazy-

waniu korzeni animacji, tak jak zrobiła to Brigitte koyama-Richard.
17 miyeko murase, Sześć wieków malarstwa japońskiego. Od Sesshū do artystów współ-

czesnych, arkady, warszawa 1996, s. 20.
18 Beata kubiak ho-chi, op. cit., s. 122.
19 por. doris g. Bargen, A Woman’s Weapon: Spirit Possession in The Tale of Genji, university 

of hawaii press, honolulu 1997, s. 29; shinobu ikeda, „the image of woman in Battle scenes: »sexual-

ly« imprinted Bodies”, [w:] Gender and Power in the Japanese Visual Field, red. joshua s. mostow, nor-

man iryson, maribeth grayball, university of hawaii press, honolulu 2003, s. 44; steven m. Leuthold, 

Cross-Cultural issues in Art: Frames for understanding, Routledge, new york 2011, s. 215.
20 por. Laura w. allen, „japanese exemplars for a new age: genji paintings from the seven-

teenth-century tosa school”, [w:] Critical Perspectives on Classicism in Japanese Painting, 1600—
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emaki było przedstawianie wnętrz pomieszczeń zgodnie z „zasadą zdmuchnię-
tego dachu” (fukinuki yatai)21, czyli perspektywą ukazującą wnętrze pomiesz-
czeń jednocześnie z góry i po przekątnej, ignorującą zadaszenie. do najsłynniej-
szych przykładów zwojów należy Opowieść o księciu Genjim (源氏物語, czyt. 
Genji monogatari ) , datowana na początek Xii wieku (sama powieść, którą ilu-
strują zwoje, jest o jedno stulecie starsza).

najbardziej kontrowersyjnymi emaki z punktu widzenia rozważań nad 
historią mangi są cztery zwoje z Xii wieku, nazywane Chōjū jinbutsu giga (鳥獣

人物戯画) albo krócej Chōjū giga, przypisywane mnichowi kakuyū (1053—1140) 
ze świątyni miidera, znanemu też jako toba sōjō22. tytuł dzieła tłumaczy się 
jako Zwoje zabawnych zwierząt i zgodnie z nim na pozbawionych tekstu zwo-
jach przedstawione zostały zwierzęta: lisy, zające, żaby, małpy i inne, w uję-
ciu antropomorficznym, których zachowania miały być satyrą na społeczność 

1700, red. elizabeth Lillehoj, university of hawaii press, honolulu 2004, s. 114; penelope e. mason, 

donald dinwiddie, History of Japanese Art, pearson prentice hall, upper saddle River 2005, s. 117; 

john t. carpenter, Hokusai and his age, BRiLL, Leiden 2005, s. 39.
21 por. Rudolf arnheim, The Power of the Center: A Study of Composition in the Visual Arts, 

university of california press, Berkeley 1983, s. 198; haruo shirane, The Bridge of Dreams: A Po-

etics of „The Tale of Genji”, stanford university press, Redwood 1987, s. 136; yukio Lippit, „figure 

and fracture in the genji scrolls: text, calligraphy, paper, and painting ”, [w:] Envisioning The Tale of 

Genji: Media, Gender, and Cultural Production, red. haruo shirane, columbia university press, new 

york 2008, s. 66; miyeko murase, mitsuki tosa, The Tale of Genji, g. Braziller, new york 2001, s. 10; 

gregory minissale, Framing Consciousness in Art: Transcultural Perspectives, Rodopi B.V., new york 

2009, s. 29.
22 Basil hall chamberlain, Things Japanese: Being Notes on Various Subjects Connected 

with Japan, stone Bridge press, Berkeley 2007, s. 51.

il. 9. toba sōjō, Chōjū jinbutsu giga, Xii i Xiii w., fragment.
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duchownych buddyjskich23. wykonane czarnym tuszem rysunki przypomina-
ją szkice, jedynie zaznaczone płynnymi liniami o zróżnicowanej grubości (il. 9). 
przez niektórych historyków sztuki uważane są za „najstarszych przodków 
współczesnego japońskiego komiksu”24. Z drugiej strony zaczynają się poja-
wiać głosy podważające tę tezę: 

 
jeśli chodzi o Chōjū giga, zarówno historycy sztuki, jak również historycy mangi pod-

kreślają brak ciągłości między nimi a współczesną mangą. po pierwsze, były malowane 

ręcznie, a po drugie — dostępne tylko w ustalonym miejscu i czasie, dla określonej grupy 

ludzi. poza tym brakuje w nich tekstu pisanego (kotobagaki )  i przejrzystej, koherentnej 

narracji. nie jest także pewne, czy służyły rozrywce25.

 
Za kompromis w tym przypadku można uznać teorię wspominanego 

już japońskiego artysty i badacza mangi, natsume fusanosuke, którą przy-
tacza inny badacz, paul gravett26. uznaje on malarstwo zwojowe za przykład 
pre-mangi, którego nie należy traktować dosłownie, ale też i nie należy go 
odrzucać w procesie poszukiwania korzeni artystycznych współczesnej sztu-
ki sekwencyjnej.

frederik L. schodt, podążając tropem sztuki o podłożu humorystycz-
nym, za następne przykłady podaje ōtsu-e i zenga. Ōtsu-e wykonywano lo-
kalnie w okolicach miasta Ōtsu. Były to surowe w wyrazie, prymitywne for-
malnie obrazki podejmujące humorystyczną tematykę27. Zenga to XVii-wiecz-
ne tuszowe malarstwo zenistyczne, o którym schodt pisze: „obrazy zen niosły 
duchową pomoc artyście, którego celem nie było tworzenie obrazu na papie-
rze, ale wzmocnienie stanu umysłu”28. podobnie charakteryzuje je Beata ku-
biak ho-chi:

23 por. hajime nakamura, A Comparative History of Ideas, motilal Banarsidass publ., delhi 

1992, s. 369; Rebecca salter, Japanese Popular Prints: From Votive Slips to Playing Cards, university 

of hawaii press, honolulu 2006, s. 148.
24 Rosella menegazzo, Japonia, arkady, warszawa 2008, s. 33.
25 jaqueline Berndt, Manga poza Japonią, op. cit., s. 48. w artykule nie znajdują się nieste-
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Ikonografia mangi. Wpływy tradycji rodzimej i zachodnich twórców na 
wybranych japońskich artystów mangowych
Autor: Joanna Zaremba-Penk
Manga podbiła serca i zawładnęła wyobraźnią milionów odbiorców na świe-
cie. Pod koniec XX wieku z fenomenu kulturowego masowej rozrywki wy-
kształciło się wieloaspektowe zagadnienie badawcze, platforma dla inter-
dyscyplinarnych działań naukowych. Niniejsza książka skupia się zaledwie 
na niewielkim wycinku spośród niezliczonych tematów i ujęć, jakie moż-
na w odniesieniu do mangi poruszyć: jej relacji ze sztuką, zarówno rodzi-
mą, jak i zachodnią. Jak różnorodne mogą to być wpływy, świadczą przed-
stawione przykłady ośmiorga artystów: Sugiury Hinako, Mizukiego Shige-
ru, Maruo Suehiro, Hanawy Kazuichiego, grupy CLAMP, Nao Tsukiji, Ta-
keuchi Naoko i Uedy Miwy.
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